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Abstract 
As much as members of society need to conform their conduct to the penal 
law, the state should also have to adhere to the penal law, by providing clear 
guidelines for when such law can be used. Such a guideline is that 
criminalization may serve to prevent harm to legally-recognized interests.  
 
This thesis aims to explore the concept of harm within the deliberations that 
attach to the criminalization process. The definition of harm that is given in 
this thesis, also embraces the concept of legally-protectable ”interests”, 
which is why the concept of interests is also adressed. The essay intends to 
highlight the gap that exists between the theory and practice of 
criminalization. Therefore, the final and concluding chapter of the essay 
contrasts the theory and practice of criminalization, demonstrated through 
the crimes of adult incest and bestiality. 
 
The first part of this thesis’ purpose, to identify the basic concepts of harm 
and interest, is being adressed in two sections, where each of the concepts 
are investigated separately. These sections together can be said to form a 
web, which can be used to determine the legitimacy of criminalization. A 
variety of theories, Swedish as well as Anglo-Saxon, are described and 
examined in two part-analyzes. Based on these analyzes, a systematization 
of existing theory on the concepts of harm and interests is undertaken, in 
order to illustrate their concealed meaning. As an overall conclusion, it is 
postulated that the concept of interest should be defined free from 
violations, and that the concept of harm in meaningful ways oppresses the 
discussion concerning the justification for criminalization. The status of the 
interest, before and after a violation, is the important part, as is the relatively 
neglected discussion on criminalization as ultima ratio. The latter idea is 
found to be important because the balancing process – in the essay 
appearing necessary when looking at the deliberations that inhere to 
criminalization – to a large extent is influenced by the idea of crimi-
nalization as a last resort. 
 
In order to answer the second part of the thesis’ purpose, a review of the 
rationale behind the criminalization of adult incest and bestiality is 
attempted. A brief historical review is given in this section alongside a more 
comprehensive recitation detailing the emergence of the established law. 
 
In the last section, the theories are confronted with reality. An analysis is 
made of the applicability of the theories to concrete cases, together with an 
analysis of how criminalization of these two crimes relates to the standards 
that are devoloped in the concept sections of this thesis. The results show a 
gap between theory and reality, in that many of the theories prove difficult 
to apply in practice, as well as it is doubtful wheter legislation of the crimes 
analyzed can be justified under the standards imposed on the state, when it 
resorts to criminalization of conduct. 
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Sammanfattning 
Liksom samhällsmedborgarna behöver förhålla sig till straffrätten, bör också 
staten behöva förhålla sig till densamma genom att ramar uppställs för när 
straffrätten kan användas. En sådan ram är att kriminalisering får användas 
för att förhindra att skada uppkommer på ett skyddsintresse. 
 
Detta examensarbete har till syfte att undersöka innebörden av det 
straffrättsliga skadebegreppet vid kriminaliseringsöverväganden. Nämnda 
skadebegrepp är tätt sammankopplat med intressebegreppet, varför också 
det undersöks. Uppsatsen ämnar också belysa den glidning som finns mellan 
teori och praktik i kriminaliseringsdiskussionen, varför teorin konfronteras 
med verkligheten i form av de två gärningstyperna vuxenincest och tidelag, 
inom ramen för uppsatsens avslutande avsnitt.  
 
Den första delen av arbetets syfte, begreppsbestämningen, sker i två delar 
där vart och ett av begreppen utreds för sig. Dessa avsnitt kan tillsammans 
sägas bilda ett nät, vilket kan användas för att avgöra en kriminaliserings 
legitimitet. En mängd teori, svensk såväl som anglosaxisk, redogörs för 
samt analyseras i två delanalyser. Utifrån detta görs en systematisering av 
den teoribildning som finns kring skade- och intressebegreppen, så att en 
bild tecknas av vad som döljer sig bakom dem. Som övergripande slutsats, 
redovisas att intressebegreppet bör kunna definieras fritt från kränkning, och 
att skadebegreppet tynger diskussionen om en kriminaliserings vara eller 
icke vara. Intressets status före och efter en kränkning är vad som är 
centralt, liksom den i litteraturen relativt negligerade diskussionen om 
kriminalisering som ultima ratio. Den sistnämnda tanken befinns vara av 
vikt eftersom den balanseringsprocess som i uppsatsen framstår som 
nödvändig vid kriminalisering, till betydande del bör påverkas av tanken på 
kriminalisering som en sista utväg.  
 
För att uppfylla även den andra delen av syftet med arbetet, sker i ett senare 
avsnitt en genomgång av motiven bakom kriminaliseringarna av 
gärningstyperna vuxenincest och tidelag. En kort historisk återblick görs i 
detta avsnitt tillsammans med en mer omfattande redogörelse för motiven 
bakom de nuvarande regleringarnas framväxt.   
 
I uppsatsens avslutande del konfronteras sedan teorierna med verkligheten. 
Här företas en analys av teoriernas förmåga att appliceras på konkreta fall, 
jämte en analys av hur kriminaliseringarna av de två nämnda 
gärningstyperna förhåller sig till de normer som försökts att skapas genom 
uppsatsens begreppsavsnitt. Resultatet visar en glidning mellan teori och 
verklighet, på så vis att många av teorierna är svåra att applicera och att det 
är tveksamt om lagstiftningen i de aktuella fallen kan sägas uppnå de krav 
som rimligen bör ställas på staten då den tillgriper kriminalisering.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Straffrätten är det mest ingripande instrument staten äger, konstaterar 
regeringen själv i propositionen bakom den nuvarande tidelagsregleringen.1 
Straffrätten är något som samhällsmedborgarna behöver förhålla sig till och 
finna sig i. Staten kan genom straffrätten beröva medborgarna deras frihet. 
På grund av detta, är det viktigt att också staten behöver förhålla sig till 
straffrätten, på så vis att det finns ramar för när den kan användas.2 Dessa 
ramar ges genom kriminaliseringsprinciper, och ett exempel på en sådan är 
skadekriteriet. Kriminalisering får användas för att förhindra att skada 
uppkommer på ett skyddsintresse.3  
 
Det sagda innebär i somliga fall få problem. I fråga om vissa gärningstyper 
är det relativt okontroversiellt att hävda att skada åsamkas på ett 
skyddsintresse.4 Vad gäller andra gärningstyper, kan frågan sägas vara mer 
öppen. Ta vuxenincest som ett exempel. Instinktivt skulle nog flertalet 
samhällsmedborgare säga att de inte ser något problem med att vuxenincest 
är kriminaliserat. Likafullt innebär det en begränsning av samhälls-
medborgarnas frihet. Att denna begränsning sker på ett sätt som är möjligt 
att synliggöra och skärskåda, är något som angår alla i samhället.  
 
När en specifik kriminaliserings vara eller inte vara diskuteras, eller när 
kriminaliseringsprinciper diskuteras generellt, är det viktigaste enligt mig 
inte att nå ett svar på huruvida en viss kriminalisering eller en viss teori om 
kriminalisering är att betrakta som rätt eller fel. Det viktigaste är att frågorna 
om hur kriminalisering bör gå till och vad som bör kriminaliseras ständigt 
hålls levande och diskuteras.  
 
Historien slutar inte här, i ”vår” tid. Inte heller när det gäller lagstiftningen. 
Det är möjligt att blicka 100 år bakåt i tiden och anse att till exempel den 
dåvarande tidelagskriminaliseringen var rätt eller fel, utifrån de perspektiv 
som finns tillgängliga i dag. På samma sätt kan vi se avkriminaliseringen av 
tidelag som rätt eller fel. Vi kan till och med se dagens lagstiftning som rätt, 
trots att utkomsten av den är densamma som den av lagstiftningen för 100 år 
sen, en lagstiftning vilken vi kan betrakta som fel. Diskussionen om varför 
en gärning bör kriminaliseras och hur detta görs, är därför ständigt relevant. 

                                                
1 Prop. 2013/14:41, s. 17, se även SOU 2013:38, s. 18. 
2 SOU 2013:38, s. 18f.  
3 Se exempelvis Lernestedt (2003), s. 181; Asp, Jareborg, Ulväng (2011), s. 57, med 
skillnaden ”sådant som rimligen kan kallas för skada”; Löfmarck, Wennberg (1991), s. 33. 
Också Åklagarutredningen, liksom Straffanvändningsutredningen menar att detta är ett 
krav, se SOU 1992:61, s. 111 och SOU 2013:38, s. 19f. Den förstnämnda utredningens 
slutsatser presenterades dessutom av regeringen, se prop. 1994/95:23, s. 55, och antog 
sedermera av riksdagen. 
4 Feinberg (1987), s. 10, se även Lernestedt (2003), s. 188.  
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Denna diskussion har ett värde i sig och kan jämföras med en fackla som 
aldrig bör tillåtas att slockna.  
 
Ibland blossar diskussionen upp också i mer allmänna sammanhang. När 
tidelag återkriminaliserades 2014 debatterades lagstiftningen mycket i 
media.5 Så sent som i februari i år gick LUF Stockholm ut och tog ställning 
för att vuxenincest borde avkriminaliseras6, något som kritiserades inte 
minst från de egna leden.7 I båda dessa fall är det inte helt tydligt vilket 
intresse lagstiftaren avser att skydda från skada. Av denna anledning har 
dessa två gärningstyper valts ut, för att i den fortsatta framställningen få 
tjäna som exempel i diskussionen kring varför och hur kriminalisering 
tillgrips, med fokus på intresse- och skadebegreppen.   

1.2 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka vilken innebörd det 
straffrättsliga skadebegreppet har i samband med kriminalisering. Detta 
begrepp har stor betydelse sedan det är en vanligt förekommande, allmänt 
accepterad utgångspunkt att det krävs att (åtminstone vad som rimligen kan 
kallas) skada förhindras för att kriminalisering ska kunna användas.8 
Skadebegreppet är i många sammanhang och enligt flertalet teorier tätt 
sammanlänkat med intressebegreppet9 varför det kommer att göras ett 
försök att bestämma även detta begrepp. 
 
Ett ytterligare, något snävare, syfte med uppsatsen är att analysera och 
diskutera vilken skada som riskerar uppstå vid, samt vilka intressen som 
söks skyddas genom kriminaliseringen av, två särskilda gärningstyper: 
tidelag och vuxenincest.  Målet är att utreda på vilken – om någon – 
straffrättsteoretisk grund dessa gärningstyper är kriminaliserade. Teori och 
verklighet ska konfronteras för att svara på vem eller vad det är som riskerar 
att skadas genom dessa gärningar, och vad skadan konstitueras av i dessa 
fall. Konfrontationen gäller även den teoribildning som redogörs för – hur 
anpassad är den till verkliga fall av särskild karaktär?  
 
Det ovan sagda kan konkretiseras till följande frågeställningar: 
 
Vilken innebörd har intressebegreppet i en kriminaliseringskontext? 
Vilken innebörd har skadebegreppet i en kriminaliseringskontext? 
 
                                                
5 Se bl.a. ”Jurister sågar den nya lagen mot djursex”, Expressen, 2013-08-30; 
”Djursexlagen ger dåliga vibrationer”, Expressen, 2014-02-23; ”Djursexförbudet är inte 
resultat av moralpanik”, SVT Opinion, 2014-01-01; ”Nonchalant Lagrådet – det finns 
likheter mellan sex med djur och sexuella övergrepp mot barn”, Dagens Juridik, 2013-09-
05.  
6 ”LUF Stockholm: Incest och nekrofili bör vara lagligt”, Svenska Dagbladet, 2016-02-21.   
7 Se bl.a. ”Carl B Hamilton efter nekrofili-förslaget: Puckon!”, Aftonbladet, 2016-02-22, 
och ”Kommunalråd Mohamad Hassan (L): ’Det är helt galet’”, Upsala Nya Tidning, 2016-
02-21.    
8 Se avsnitt 1.1 ovan.  
9 Se b.la. Feinberg (1987), s. 33; Lernestedt (2003), s. 182; Eser (1966), s. 374f.  
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Finns det, enligt straffrättsteorierna, stöd för att straffrättsligt relevant skada 
uppkommer, och är de intressen som skyddas från denna skada legitima, vid 
kriminaliseringen av de två gärningstyperna tidelag och vuxenincest? 
Vad kan en prövning gentemot nämnda gärningstyper säga om teoriernas 
tillämplighet och relevans? 

1.3 Metod, material och tidigare forskning 
För att kunna beskriva den metod jag använder mig av måste inledningsvis 
uppsatsens disposition förklaras. Det inledande avsnittet handlar om syftet 
med kriminalisering, och är att betrakta som ett insteg till de två 
nästföljande avsnitten. Dessa två avsnitt har närmast karaktären av två 
teoriavsnitt, och tar sikte på att bestämma skade- och intressebegreppen. Det 
görs genom en genomgång av ett antal betydelsefulla och från varandra 
skilda teorier på området, dvs. teorier som av rättsvetenskapspersoner är 
framtagna för att kunna ringa in betydelsen av begreppen. Efter dessa två 
avsnitt följer ett avsnitt där motiven bakom respektive gärningstyp gås 
igenom i form av en kortare historisk redogörelse (som inte gör anspråk på 
fullständighet) och framförallt en redogörelse för den nu gällande reglering-
ens uppkomst. Därpå avslutar en analys, kallad konfrontation, i vilken 
teorierna som tagits fram i avsnitten om intresse- och skadebegreppen 
konfronteras med de gärningstyper som beskrivs i det femte avsnittet, för att 
på så sätt åstadkomma svar på mina två avslutande frågeställningar.  
 
Resultatet av avsnitten om intresse- och skadebegreppen användas således 
närmast som en metod i sig i ett försök att analysera nyss nämnda 
kriminaliseringar utifrån dessa teorier. Samtidigt är tanken att teorierna 
konfronteras med brotten. Det intressanta för mig är inte att nå en slutsats 
om vad som är ”bra” kriminalisering eller ”dålig” sådan. Mest troligt är 
såväl de faktiska kriminaliseringarna som teorierna behäftade med brister, 
och måhända kommer det vara svårt att definiera exakt vad dessa brister 
består i och knappast möjligt att peka ut den ena sidan som rätt och den 
andra som fel. Det intressanta är att belysa glidningen som uppstår när teori 
möter verkligheten, när sinnevärldens uppfattning möter tankevärldens. Vad 
blir resultatet, i den meningen att hur behöver teorierna anpassas till 
verkligheten, vad kan de säga om verkligheten? Och på vilket sätt skulle 
verkligheten kunna utvecklas av vad teorierna har att erbjuda?  
 
Det finns en rad metoder användbara för en juridisk analys. Den vanligast 
förekommande torde vara rättsdogmatisk metod. Rättsdogmatiken består i 
att den gällande rätten, normerna, rekonstrueras.10 Detta ska förstås som att 
en verklighetsbild byggs om.11 Rättsdogmatiken bjuder en intern verklighet; 
rättsystemet som normativt system är vad som avses med verkligheten och 
det är denna verklighet som rekonstrueras.12 Till största del befinner sig 
uppsatsen dock i ett gränsland, i vilket straffrättsteorierna återfinns, mellan 

                                                
10 Kleineman (2013), s. 24; Jareborg (2004), s. 4.   
11 Jareborg (2004), s. 2.  
12 Jareborg (2004), s. 9.  
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den politiska viljan (att kriminalisera något eller inte) och den gällande 
rätten. Uppsatsen rör sig främst i detta glapp, med dragning åt reglerna men 
väl utanför den rättsdogmatiska bubblan och det domarperspektiv som där 
oftast anläggs.13  
 
Vad gäller metoden blir det således tal om en glidning, där uppsatsen rör sig 
mellan det snävare rummet ”rättsdogmatik” och det större ”rättsvetenskap”. 
Metoden som används i avsnitt 2 om syftet med kriminalisering, avsnitt 3 
om intressebegreppet och avsnitt 4 om skadebegreppet, är till sin form 
mycket lik den rättsdogmatiska metoden genom att den används till att 
systematisera. Metoden skiljer sig dock från rättsdogmatiken i det avseendet 
att inte rätten är vad som systematiseras, men den källa rätten kommer ur. 
Begreppsbildningen inom de delar av kriminaliseringsprinciperna som 
nedan undersöks, plockas isär för att sedan på nytt byggas ihop i ett försök 
att återspegla den verklighet de förhåller sig till. Det beskrivna är tänkt att 
ge intrycket av en rättsdogmatikers arbetssätt, men i innevarande uppsats 
riktas fokus mot ett, ur rättsdogmatiskt perspektiv, tidigare led: ett led där 
den gällande rätten ännu inte går att finna.  
 
Den ovan beskrivna metoden har likheter med vad Sandgren identifierar 
som rättsvetenskaplig metod. Inom en rättsvetenskaplig metod ryms 
rättskälleläran, tillsammans med åtminstone delar av den juridiska metoden 
– men vid sidan av detta, även andra metoder som kan användas i en analys 
av rätten. Den rättsvetenskapliga metoden skiljer sig på detta sätt från 
rättstillämpningen, genom att rättsdogmatiken förekommer jämte andra 
metoder.14 Om ett juridiskt perspektiv anläggs, är det främsta kriteriet för att 
en metod ska kunna kallas rättsvetenskaplig att de metoder som används i 
arbetet syftar till att öka kunskapen om rätten.15 
 
I uppsatsen systematiserar och analyserar jag det material jag använder 
utifrån ett restriktivitetsperspektiv. Åsikten att kriminalisering bör användas 
restriktivt hörs från en mängd håll.16 Ofta påpekas att kriminalisering är 
tänkt att utgöra ultima ratio, en sista utväg.17 För att detta ska vara möjligt 
krävs utifrån mitt perspektiv att de överväganden som görs inför en 
kriminalisering kan blottläggas och analyseras.  
 
Materialet som används i framställningen har, vad gäller de tre första 
avsnitten, använts för att uttolka normer för kriminalisering – normer som 
jag sedan försökt systematisera och analysera. Därav är parallellen till 
rättsdogmatisk metod inte långsökt. Det material som på denna plats i 
uppsatsen främst kommer i fråga kan kallas för rättsfilosofisk litteratur. 
Ämnet har i dessa delar styrt materialvalet, på det sätt att några av de 

                                                
13 Olsen (2004), s. 111f.  
14 Sandgren (2015), s. 42.  
15 Sandgren (2015), s. 42.  
16 Se bl. a. Jareborg (2001), s. 53; Lernestedt (2003), s. 15; Feinberg (1987), s. 9; Eser 
(1966), s. 395f. Se även SOU 1992:61, s. 105 och SOU 2013:38, s. 423.  
17 Jareborg beskriver denna tanke som ”föga respekterad i modern strafflagstiftning”, se 
Jareborg (2001), s. 53. Se även Lernestedt (2003), s. 15; Nuutila (1996), s. 312f. 
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författare som redogjort för ämnet på annat sätt än att bara skrapa på dess 
yta har lyfts fram. I en svensk kontext innebär det att Jareborg och 
Lernestedt (och då i synnerhet den sistnämndes avhandling18) givits en 
framträdande roll. Lernestedts arbete innehåller också en kartläggning av 
intresse- och skadebegreppen, men denna uppsats skiljer sig från 
Lernestedts arbete genom en tydligare koppling till två utpekade 
gärningstyper och det uttalade syftet att låta teorin möta verkligheten. Fokus 
ligger i detta arbete också enbart på skada och intresse, vad avser 
kriminaliseringsgrunder. Därmed tillför denna uppsats något nytt till 
kriminaliseringsdiskussionen. 
  
Diskussionen kring begreppet ”harm” har inom anglosaxisk doktrin varit 
rikare sett till antalet författare och verk, och är enligt Lernestedt en lämplig 
utgångspunkt för att undersöka skadebegreppet kopplat till den svenska 
kontexten.19 Av denna anledning förekommer i uppsatsen en inte oansenlig 
mängd material hämtat från senast nämnda diskussion. Den svenska 
litteraturen på området är dessutom fylld av hänvisningar till de 
anglosaxiska författarna, liksom de i sin tur hänvisar till varandra. Detta har 
också varit behjälpligt vid materialurvalet, på så sätt att det belyser vilka 
likheter och skillnader som finns mellan olika teoretiker och vad som 
därmed är av vikt att presentera inom detta förhållandevis snäva utrymme. 
Som framstående teoretiker på det anglosaxiska området kan framförallt 
nämnas Feinberg, Hart och Devlin, som alla anför egna teorier kring skada. 
Vad gäller avsnittet om djur som intresse, kan nämnas att Peter Singer 
ensamt refereras till som motvikt till den diskussion som i övrig behandlad 
litteratur företas, där frågan om djur inte utvecklas i någon högre grad. 
Naturligtvis finns ytterligare filosofer som behandlar relationen mellan 
människa och djur20, men om utrymmet tillåts begränsa är det svårt att finna 
en mer namnkunnig och inflytelserik sådan än Singer. Även 
Straffrättsanvändningsutredningen21 tillåts ta upp plats i dessa avsnitt, så 
som den senaste utredning som på ett grundligare plan berör de frågor som i 
nämnda avsnitt behandlas. Värt att poängtera är att Lernestedt som expert 
biträtt utredningen vilket kan ha influerat utredningens slutsatser.  
 
Användningen av detta material läggs till grund för två delanalyser, där 
intressebegreppet och skadebegreppet i respektive avsnitt betraktas och 
diskuteras på ett internt plan. Delanalyserna består av ett tankearbete, där 
frågorna om hur teoribildningen runt begreppen får förstås och hur denna 
teoribildning bör tillämpas besvaras utifrån en studie av teorierna själva. Det 
kan på denna plats vara lämpligt att upplysa om att skiljelinjen mellan skada 
och intresse inte alltid är tydlig i vare sig teori eller praktik. Ambitionen i 
den kommande framställningen har i avsnitt 3 varit att redogöra för 
intressebegreppet skiljt från skadebegreppet. Så som många av teorierna är 
utformade råder det dock inte vattentäta skott mellan dessa begrepp, varför 
framställningen stundtals kan föregå sig själv en aning.  
                                                
18 Lernestedt (2003).  
19 Lernestedt (2003), s. 181 
20 För en översikt av ytterligare filosofers åsikter i frågan, se Wacks (2015), avsnitt 10.5.  
21 SOU 2013:38. 
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Avsnitt 5 präglas av ett material som normalt sett, inom en rättsdogmatisk 
metod, skulle betraktas som rättskällor; lagtext, lagförarbeten och doktrin. 
Här används de dock inte som rättskällor, utan snarare som idékällor. 
Materialet läggs till grund för en bild av vilka motiv som ligger bakom 
rätten, och vilka föreställningar om intresse och skada som kommer, och har 
kommit, till uttryck genom lagstiftningen. Den gällande rätten som sådan är 
relativt ointressant för denna framställning, också i detta avsnitt.  
 
Efter detta avsnitt sker uppsatsens avslutande analysarbete, kallat 
konfrontation. Här konfronteras, som nämnt, teorierna med de faktiska 
brotten, samtidigt som brotten också prövas mot de normer som genom 
arbetet i teoriavsnitten tagits fram. Analysområdet vidgas därmed från vad 
som är föremål för tankearbetet i delanalyserna. Teorierna analyseras utifrån 
hur lagstiftaren identifierar intresse och skada, jämte en analys av de 
berörda kriminaliseringarna utifrån teorierna – finns det stöd för de 
ifrågavarande kriminaliseringarna i teoribildningen? Målet är således att 
belysa eventuella skillnader mellan den normativa innebörd intresse- och 
skadebegreppet kan ges, med den innebörd de sedermera får i den lag-
stiftande verkligheten.  
 
Sammanfattningsvis kan metoden alltså sägas vara en rättsvetenskaplig 
sådan som till arbetssättet liknar den rättsdogmatiska metoden, men själva 
arbetet förläggs till ett gränsland mellan rättsdogmatik och politisk vilja. 
Detta beroende av ämnets natur och möjligheten att i den avslutande delen 
låta teori och verklighet konfronteras. 

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen är fokuserad till kriminalisering med utgångspunkt i intresse- och 
skadebegreppen. Naturligtvis behöver ytterligare hänsyn, utöver sådana 
direkt kopplade till intresse- och skadebegreppen, tas inför kriminalisering 
av en viss gärningstyp. De grundläggande principerna för kriminalisering i 
övrigt – bl.a. legalitetsprincipen, konformitetsprincipen och skuldprincipen 
– har lämnats utanför detta arbete. Inte heller andra hänsyn, som effektivitet 
och hur straffet bör bestämmas, berörs nedan.   
 
EKMR har undersökts inom ramen för uppsatsen men mot bakgrund av de 
milda begränsningar den sätter för hur kriminalisering får gå till, har en 
redogörelse för dess påverkan lämnas utanför uppsatsen. Kort kan här sägas, 
att eftersom uppräkningarna av intressen som görs i andra punkten av artikel 
8-11 är generösa, och dessutom görs i vida ordalag, uppställer detta sällan 
några problem för konventionsstaten. I artiklarnas tredje punkt, där åtgärden 
ska bedömas som nödvändig i ett demokratiskt samhälle, blir gränserna 
åtminstone något skarpare än i föregående punkt. Marginalen för 
skönsmässig bedömning är dock större vid allmänna intressen, inbegripet 
moral.22 För sexuallivet menas särskilt allvarliga skäl behöva föreligga23, 
                                                
22 Danelius (2012), s. 350ff. 
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men som synes av utgången i fallet Stübing mot Tyskland, trumfar statens 
bedömning av vad som är nödvändigt för att bevara moralen inte sällan 
detta – särskilt när det saknas samsyn i frågan. I frågor som dessa, med 
intressen av allmän karaktär, kan slutsatsen därför dras att EKMR inte utgör 
något aktningsvärt hinder. 
 
Inom den tyska kriminaliseringsdiskussionen spelar teorin om Rechtsgut, 
rättsgoda, en central roll. Teorin bygger, kraftigt förenklat, på att 
straffrättens roll är att skydda de intressen som är rättsgoda. Därav följer att 
vad som inte är rättsgott inte bör skyddas av straffrätten. Endast skada på 
rättsgoda är straffrättsligt relevant skada. Denna teori är tänkt att kunna 
fungera systemkritiskt, genom att den sätter gränserna för vad straffrätten 
får skydda.24 Rättsgoda-teorin kommer dock på grund av utrymmesskäl inte 
att utvecklas och undersökas inom ramen för denna uppsats.25  

                                                                                                                        
23 Danelius (2012), s. 360.  
24 Lauterwein (2010), s. 9.  
25 För läsning om rättsgoda, se Lauterwein (2010), avsnitt 2. Se även Lernestedt (2003), 
avsnitt 4.2.   
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2 Syftet med kriminalisering 
Om utgångspunkt tas i att mänskligt handlande kan leda till att förändringar 
äger rum, eller inte äger rum, i linje med samhällets värderingar, menar 
Jareborg att det är konsekvent att också försöka påverka 
samhällsmedborgarna i riktning att utföra26 vissa handlingar. När 
myndigheter eller politiska organ hänger sig åt denna typ av påverkan kallas 
det för formell social kontroll.27 Det krävs inte fullständig samstämmighet 
bland samhällsmedborgarna för att målet med social kontroll ska uppfyllas, 
istället räcker det med en tillräcklig grad av konformitet. En form av formell 
social kontroll som består av hot om tvångsingripande är kriminalisering. 
Kriminaliseringen utgör ett hot om straff för de fall vissa handlingar begås 
eller inte begås, i syfte att påverka människor att avstå ifrån, eller utföra, 
dessa handlingar. Särskilt från flertalet andra tvångsingripanden saknar 
straffet reparativ verkan. Straffet innebär ett obehag för den som drabbas av 
det, och söker inte lindra skada eller lidande som uppkommit genom brottets 
förövande. Straffets funktion är därmed främst repressiv.28  

Den påverkan kriminalisering är tänkt att ha på människors handlande kan 
enligt Lernestedt delas in i två olika typer sett till vilka mekanismer som får 
den att faktiskt fungera: avskräckning respektive moralbildning. Påverkan 
genom avskräckning utgörs av de fall där en individ avstår från att handla på 
ett visst sätt på grund av risken för att straffas för detta. Detta kan förklaras 
som medelbar avskräckning.29 I praktiken är avskräckning dock inte särskilt 
verkansfullt menar Jareborg, eftersom det bland annat krävs en kunskap från 
den handlande i fråga om vad denne är skyldig att göra, att brottet är möjligt 
att upptäcka, tillräckliga resurser för brottspreventiva insatser samt att 
gärningsmannen dels har förmågan att utvärdera riskerna med olika 
handlingsalternativ, dels handlar efter denna utvärdering.30  

Vad gäller den moralbildande påverkan, uppstår den genom normer som 
anammas av samhällsmedborgarna. Vanligen sker detta genom informell 
social kontroll inom olika grupper. Eftersom en person som står inför valet 
att utföra en handling vanligtvis inte noggrant väger skälen för och emot 
handlingen, har denna typ av norminternaliserande särskild betydelse enligt 
Jareborg.31 Lernestedt menar att norminternaliserandet till stor del sker 
instinktivt, och inte genom överlagd moralisk övertygelse om normens 
riktighet. Kriminaliseringens påverkan blir härigenom av en djupare 
karaktär jämfört med den avskräckande typen. Dessa båda påverkanstyper 

                                                
26 Förutom försök att påverka att utföra vissa handlingar, är även påverkan att avstå från att 
utföra vissa handlingar relevant. I det följande bör ”utföra” läsas som ”utföra eller avstå 
från att utföra”.   
27 Exempel på sådan formell social kontroll är uppmaning, utbildning, information, 
regelgivning och hot om tvångsingripande.  
28 Asp, Jareborg, Ulväng (2011), s. 47ff.  
29 Lernestedt (2013), s. 68. 
30 Asp, Jareborg, Ulväng (2011), s. 49. 
31 Asp, Jareborg, Ulväng (2011), s. 50. 
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har emellertid en tydlig gemensam nämnare i att tanken om klander spelar 
en viktig roll. Kriminaliseringsidén ger uttryck för klander vad gäller för 
såväl den kriminaliserade gärningstypen, som för den som utför den 
kriminaliserade handlingen. Här är klandret en produkt av krimina-
liseringen, men klandret fungerar på samma sätt också i riktning mot 
avhållandet, eftersom det inom klandret ryms ett avståndstagande från 
samhällets sida gentemot vissa handlingar.32  

Tanken är att den ovan beskrivna påverkan på människors handlande sker 
genom ett samspel mellan vad som står i lagtextens straffbud och 
allmänhetens uppfattning om vad ett utdömt straff symboliserar. Vad gäller 
det enskilda straffbudet återger det en beskrivning av ett visst handlande, 
kopplat till ett besked om vilket straff som handlingen medför för den som 
väljer att utföra den. Det utdömda straffet symboliserar å sin sida ett lidande 
vilket staten uppsåtligen tillfogar den enskilde, att se jämte det mått av 
klander och avståndstagande som också ligger i straffet.33 Det sagda 
förklarar enligt Jareborg den symbolfunktion en kriminalisering kan ha. För 
att en kriminalisering ska kunna rättfärdigas krävs att staten anser sig ha 
tillräckliga skäl för att bryta mot den etiska princip som gör gällande att 
lidande inte bör tillfogas andra. Symbolfunktionen kan därmed sägas vara 
en återspegling av att det ställs etiska krav på hur staten använder 
kriminalisering som instrument – är samhället berett att, inom vissa etiska 
ramar, tillfoga en enskild lidande, uttrycker detta tydligt hur samhället ser på 
den handling för vilken den enskilde som utför nämnda handling riskerar att 
få lida.34  

Syftet med kriminalisering är kopplat till allmänprevention, menar Jareborg 
Det krävs en tro på att effekten innebär ett någorlunda anständigt samhälle 
för att kriminalisering ska kunna rättfärdigas och inte framstå som 
omoralisk eller brutal.35 Lernestedt påpekar dock att som styrmedel betraktat 
är kriminalisering behäftat med problem, på grund av straffets ovan nämnda 
repressiva funktion. Straffet är till sin natur destruktivt, en straffrättslig 
sanktion innebär ett tillfogande av något negativt som svar på ett negativt 
beteende. Kriminalisering som metod för formell social kontroll är på det 
sättet osofistikerad. Straffrätten kan enligt Lernestedt sägas vara den 
starkaste fördömande reaktion som står samhället till buds, och just detta 
synsätt på straffrätten skapar en konflikt mellan de som ivrar för ytterligare 
kriminaliseringar, och de som menar att kriminalisering är något att förfara 
restriktivt med. Båda dessa läger kan tänkas ha samma skäl för sina 
respektive ståndpunkter: straffrättens brutalitet och det tydliga budskap som 
brutaliteten för med sig.36  

 

                                                
32 Lernestedt (2013), s. 68. 
33 Lernestedt (2013), s. 37.  
34 Asp, Jareborg, Ulväng (2011), s. 50. 
35 Asp, Jareborg, Ulväng (2011), s. 46.  
36 Lernestedt (2013), s. 67f.  
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3 Intressebegreppet 

3.1 Intressebegreppets terminologi 
Intresse används för att beteckna något som önskas ges skydd – i detta 
sammanhang genom lagstiftning. Intresse är således ett värde som av någon 
getts en positiv laddning. Intresse kan också kallas för skyddsintresse eller 
för rättsgott. Lernestedt menar att det finns en poäng i att definiera intresse 
fristående från skada även om det omvända – att definiera skada fristående 
från intresse – knappast är möjligt. Poängen ligger i tanken om 
kriminalisering som ultima ratio: det som betraktas som skyddsvärt bör 
kunna definieras innan det angrips och fristående från detta angrepp.37  
 
En skiljelinje i terminologin kring intresse kan dras mellan de som anser att 
en straffbestämmelses intresse (det vill säga det värde som skyddas i ett 
särskilt straffbud) inte är att förväxla med straffbestämmelsens angrepps-
objekt (det vill säga det konkreta objekt som utpekas i en särskild 
straffbestämmelse), och de som anser att dessa begrepp är mer samman-
flytande. Den förstnämnda synen på intresse tar sikte på att skyddsobjekten 
så som abstrakta enheter är icke-påtagliga, en syn som företräds av Jareborg 
som använder skyddsintresse som term för det värde som ska skyddas. Om 
misshandelsbrottet38 här får tjäna som exempel, innebär det att skyddsin-
tresset är enskilds kroppsliga integritet, medan angreppsobjektet är det i 
straffbestämmelsen utpekade ”annan person”.39  
 
Strahl förefaller resonera likt Jareborg, om än med en annan terminologi, då 
han använder termen skyddsobjekt för att beteckna intresset bakom brottet. 
Enligt Strahl är skyddsobjektet det som tänks skyddas genom en 
straffbestämmelse, exempelvis kroppslig integritet vid misshandel.40  
 
Den andra synen, här företrädd av Agge, innebär att skyddsintresset, 
återigen exemplifierat av misshandelsbrottet, är annans intresse av sin 
kroppsliga integritet och att skyddsintresset konstitueras av skyddsobjekt 
och angreppsobjektet. De två sistnämnde termerna kan beskrivas som 
samma sak sett från två olika vinklar: det är vad bestämmelsen avser att 
skydda och vad brottet angriper. Agge menar att det som ska skiljas från 
skyddsintresset är handlingsobjektet, i misshandelsfallet utgjort av annan 
persons fysiska kropp. Handlingsobjektet är således ett materiellt objekt. I 
misshandelsfallet är angreppsobjektet, och därmed skyddsintresset, kopplat 
till den fysiska kropp som utgör också handlingsobjekt. Angreppsobjekt ska 
dock förstås som något från den angripna mer personen mer skiljt; ett 
obestämt antal intressen av samma slag. Angreppsobjektet är enligt Agge 

                                                
37 Lernestedt (2003), s. 32.  
38 Brottsbalken 5 kap. 3 §.  
39 Asp, Jareborg, Ulväng (2011), s. 56.  
40 Strahl (1976), s. 18.  



 15 

alltid immateriellt, en ”ideell storhet”, och intresset på ett abstrakt plan är 
därmed vad som genom kriminalisering skyddas mot gärningstypen i fråga. 
I misshandelsfallet alltså samhällets kollektiva intresse av personlig integri-
tet.41  
 
Lernestedt konstaterar påverkan på två olika nivåer och tar avstånd ifrån 
tanken på att det som angrips på brottsbeskrivningsnivå inte är samma sak 
som vad som angrips på intressenivå. Lernestedt menar att det går att tänka 
sig en gärningstyp där ingenting angrips på brottsbeskrivningsnivå, men att 
något alltid påverkas på intressenivå.42 Ett intresse är enligt Lernestedt inte 
beroende av om det föräras skydd genom straffrätten – det finns oavsett, så 
länge något värderas som positivt. Genom en hänvisning till Frände 
konstaterar Lernestedt intresset befintligt i en ”tredje värld” sedan det 
konstitueras av ett värde. Det gör intresset till en egenskap hos ett objekt 
och som icke-existerande i den fysiska och mentala verkligheten. Således 
kan alla intressen, enligt beskriven terminologi, formuleras som ”värdet av 
X”. Exempelvis ”värdet av mänskligt liv”.43 
 
Ett godtagbart skyddsintresse ska enligt Straffanvändningsutredningen 
förstås som ett identifierat och konkretiserat intresse som samhället önskar 
skydda. Vad samhället önskar skydda är något som är flytande över tid, 
jämte samhällets värderingar, och en kriminalisering blir således en 
återgivning av samhället den springer ur.44   

3.2 Intresseinnehav 
Både Lernestedt och Feinberg diskuterar vem som kan ha ett intresse, dvs. 
vem som kan vara intresseinnehavare. Lernestedt beskriver den mest 
grundläggande innebörden av att vara intresseinnehavare som att när 
intresset påverkas negativt, påverkas också innehavaren negativt. En möjlig 
insnävning av begreppet är dock att inneha intresset på ett sätt som tillåter 
innehavaren att förfoga över det mer självständigt, genom att innehavaren 
kan avstå från intresset eller handla rättsligt för att vårda sitt intresse.45 
 
Enligt Lernestedt kan innehavarbegreppet ges en vid och en snäv definition. 
Den vida definitionen baseras på att staten är verkställande organ för 
samhället, som konstitueras av dess individer. Det faller därmed på statens 
lott att sköta straffrätten. Enligt denna definition är varje brott en kränkning 
av såväl statens och samhällets som individens intressen – intressena delas 
av de tre aktörerna och om en av dem berörs, berörs följaktligen alla tre.46 
Den snävare definitionen tar i sin tur sikte på vad som primärt utsätts för en 
viss brottstyp. I Sverige kan, enligt Lernestedt, brotten delas in i tre 
kategorier: de som förövas mot enskild, de som förövas mot allmänheten 
                                                
41 Agge (1961), s. 208ff.  
42 Lernestedt (2003), s. 130f. Ett tänkbart exempel skulle kunna vara förberedelsebrott. 
43 Lernestedt (2003), s. 127 och s. 159. 
44 SOU 2013:38, s. 482.  
45 Lernestedt (2003), s. 159.  
46 Lernestedt (2003), s. 159f.  
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och de som förövas mot staten. Innehavaren består här av en grupp 
(personer, sammanslutningar, eller institutioner) i vilken den eller det som 
direkt drabbas av brottet på brottsbeskrivningsnivå ingår.47   
 
När är då innehavet enligt denna senare definition enskilt, och när är det att 
betrakta som allmänt eller statligt? Lernestedt skisserar till svar på frågan 
några kriterier att ta till hjälp vid en sådan bedömning. Ett första sådant 
kriterium är målsägandeställning. Rättegångsbalken 20 kap. 8 § 4 st. defi-
nierar målsägande enligt följande: 
 

”Målsägande är den, mot vilken brott är begånget eller som därav blivit förnärmad 
eller lidit skada.”  

  
Att en individ ges målsägandeställning kan ses som en indikator på att 
individ är intresseinnehavare. Samtidigt kan det inte uteslutas att också 
allmänhet och/eller stat betraktas som drabbade i den meningen att även 
deras intressen kränkts.48 Ett andra kriterium är samtycke. Kan 
grupprepresentanten, den enskilde drabbade, i ett enskilt fall göra en gärning 
rättsenlig? I sådant fall kan den enskilde sägas inneha, och förfoga över, 
intresset. Av detta går att utläsa vilka brott som har bakomliggande, 
överindividuella intressen. Om individen inte tillåts förfoga över intresset, är 
individen åtminstone inte ansedd som ensam innehavare av intresset. 
(Frånvaron av) samtyckesmöjligheten kan dock inte särskilja alla brott där 
individer är intresseinnehavare, från dem med överindividuella inslag. 
Individen kan ju också tänkas skyddas från sig själv, menar Lernestedt, och 
kan då inte samtycka ”fram” rättsenlighet. Ett exempel är att det enligt 
svensk rätt går att samtycka till ringa misshandel, men inte grövre 
kroppsliga angrepp än så.49 Det sista kriteriet är exklusiv enskild åtalsrätt 
vilket innebär att endast den som ses som målsägande får föra talan eller 
ange brott till åtal. I sådant fall förfogar individen själv över intresset, och 
därmed ges en tydlig indikation på att individen är intresseinnehavare.50  
 
Vad gäller de överindividuella intressena identifierar Feinberg ett problem 
med vad som får förstås som intressen vilka allmänheten innehar (”public 
interests”). Feinberg menar att de som förespråkar kriminalisering ofta ger 
denna typ av intressen en allt för vidsträckt innebörd i syfte att åstadkomma 
kriminalisering av handlingar som inte skadar någon annan än den som utför 
handlingen. För att lagstiftaren rättmätigt ska kunna kriminalisera sådana 
fall, måste allmänhetens intresse först vägas mot det intresse den enskilde 
som utför handlingen har av att slippa statens tvång. Allmänhetens intresse 
måste då påverkas i en tillräcklig grad, för att kunna väga upp individens 
intresse. Dessutom måste lagstiftaren förstå vilka allmänhetens intresse är 
och hur de ska viktas.51    
 

                                                
47 Lernestedt (2003), s. 160.  
48 Lernestedt (2003), s. 163. 
49 Lernestedt (2003), s. 163f.  
50 Lernestedt (2003), s. 164.  
51 Feinberg (1987), s. 222.  
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Enligt Feinberg kan de intressen allmänheten innehar delas in i två grupper. 
Den första gruppen utgörs av en samling specifika intressen av samma sort 
som innehas av stora, obestämda grupper av enskilda. Feinberg beskriver 
denna typ av intressen som att de inte nödvändigtvis tillhör alla, men att de 
skulle kunna tillhöra vem som helst. Fråga är om ett intresse (X) som så gott 
som alla har. Eftersom alla har ett X, var och en i sin egen form, är X att 
betrakta som ett allmänt intresse. På så vis blir en skada som drabbar 
allmänheten följden när en farlig företeelse riskerar att drabba alla de som 
råkar befinna sig där de kan bli påverkade av den, snarare än att ett offer 
som på förhand är möjligt att peka ut. Som exempel på sådan skada nämner 
Feinberg en droppe gift som hälls i en stads vattensystem, något som inte 
nödvändigtvis skadar varje invånare i staden men som riskerar att skada 
dem och därmed innebär ett hot mot allmänheten.52   
 
Den andra gruppen av intressen som innehas av allmänheten, utgörs även 
den av intressen som är utbredda och vanliga bland allmänheten. Det som 
skiljer dem från den tidigare gruppen är att i den sistnämnda gruppen har 
alla invånare samma intresse, alla delar ett X gemensamt. Exempel på 
sådana intressen kan vara samhälleligt ekonomiskt välstånd eller 
undvikande av samhälleliga katastrofer som krig, hungersnöd, torka, etc. 
Även vissa delar av infrastrukturen och välfärden kan räknas hit. Alla 
(allmänheten) har ett intresse av att sådana funktioner inte skadas, liksom att 
tidigare nämnda katastrofer undviks.53  

3.3 Hur intresse bör användas 
Föreställningen om att ett brott utgör en kränkning av ett på förhand utpekat 
intresse är enligt Agge teoretiskt missvisande, särskilt vad gäller brott som 
innebär en kränkning av mer obestämda intressen än de enskilda har. Vid 
brott mot enskilda menar Agge att intressen ofta är upphängda på något som 
kan liknas vid rättigheter, exempelvis äganderätt eller kroppslig integritet. 
Så är inte fallet vid brott mot stat eller mer kollektiva intressen och inte 
sällan är det då dessutom fråga om flera olika svårbestämda intressen jämte 
varandra. Detta leder i sin tur till svårigheter i karaktäriseringen av brotten, 
eftersom intressena i sådana fall ofta måste begränsas till att avse bara vissa 
delar eller vissa särskilda kränkningar av dem. Ett intresse riskerar då att 
godtyckligt väljas ut som det dominerande varför brottet sedan inte 
betraktas så som det egentligen är, eller så blir motiven vaga, vilket 
försvårar en vidare analys.54 Agge anser att intresset inte bör ges någon 
självständig materiell innebörd.55   
 
Vidare menar Agge att intresset blir relevant för rättsvetenskapen först som 
den gällande rätten konstruerar intressekränkningar och kopplar dessa till en 
rättsföljd. Intresse blir i denna mening en sekundär företeelse till straffbe-

                                                
52 Feinberg (1987), s. 222f.  
53 Feinberg (1987), s. 223.  
54 Agge (1961), s. 212f.  
55 Agge (1961), s. 216. 
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stämmelsens innehåll.56 Detta rättsdogmatiska synsätt kritiseras av 
Lernestedt, som menar att intressediskussionen är värdefull i fråga om 
kriminalisering.57  
 
Straffrättsanvändningsutredningen identifierar två kriterier för ett godtagbart 
skyddsintresse; att intresset ifråga är identifierat och att det är konkretiserat. 
Innebörden av detta utvecklas till följande krav:  
 

1. Lagstiftaren ska tydligt motivera dels vilket intresse som 
kriminaliseringen syftar till att skydda, dels varför detta intresse ska 
betraktas som ett godtagbart skyddsintresse. Kravet på motiveringen 
till skyddsintressets ”varför” varierar med hur skyddsintresset i fråga 
rankas – i fallen mänskligt liv och statens bestånd, som konstaterats 
stå högst i rang, tarvas det troligen ingen motivering alls.58  

2. Lagstiftaren ska identifiera det skyddsintresse som är mest 
närliggande till kriminaliseringen, och inte göra ansträngda försök 
att härleda kriminalisering till högre stående intressen. I någon mån 
kan de allra flesta intressen länkas till de mest centrala intressena 
och en bild kan då skapas av att en kriminalisering avser skydda 
exempelvis mänskligt liv, trots att det mest närliggande intresset är 
något annat.59 

3. Om flera intressen används för att motivera en kriminalisering, bör 
det eller de av dessa intressen som är bärande för kriminaliseringen 
tydligt pekas ut. Det avgörande för ett godtagbart skyddsintresse är 
inte mängden intressen som anges, utan hur dessa intressen 
rangordnas bland andra intressen. Bedömningen av vad som är ett 
godtagbart skyddsintresse tar sikte på de åberopade intressenas 
kvalitet snarare än dess kvantitet.60  

 
Även Lernestedt stipulerar vissa krav för hur intresse bör användas. Om en 
restriktiv straffrättsanvändning ska uppnås bör enligt Lernestedt dessa krav 
gälla: 
 

1. Att intresset bakom kriminaliseringen bör anges är en förutsättning 
för att syftet med kriminaliseringen ska kunna skönjas.61 

2. Att det angivna intresset inte bara bör beskriva frånvaron av ett 
handlande som straffbestämmelsen pekar ut, ska förstås som att det 
angivna intresset tarvar en motfråga: Varför? Lernestedt 
exemplifierar vad som inte är en godtagbar motivering med hjälp av 
ett fiktivt straffbud som kriminaliserar underlåtenhet att använda 
blåa soppåsar. Det är då inte tillräckligt att lagstiftaren säger sig vilja 

                                                
56 Agge (1961), s. 211.  
57 Lernestedt (2003), s. 130.  
58 SOU 2013:38, s. 482. 
59 SOU 2013:38, s. 482f.  
60 SOU 2013:38, s. 483. Även Lernestedt identifierar risken att brist kvalitet göms bakom 
kvantitet och benämner detta som ett kriminaliseringens smörgåsbord där flertalet intressen 
dukas upp men inget utpekas som det för kriminaliseringen bärande, Lernestedt (2003), s. 
170f.  
61 Lernestedt (2003), s. 166f.  
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tillgodose intresset av att sådana påsar används. Frågan om varför 
just blåa soppåsar ska användas behöver besvaras.62  

3. Att det angivna intresset inte bara bör beskriva en motsats eller ett 
alternativ till ett handlande som straffbestämmelsen pekar ut, har 
även det till innebörd att intresset ska konkretiseras och varför-
frågan ska besvaras. Med Lernestedts soppåsar kan ett exempel på 
kriminalisering som inte lever upp till detta krav illustreras. Intresset 
av att soppåsar med andra färger än blå inte används, är inte en 
acceptabel motivering till att kriminalisera underlåtenhet att använda 
blåa soppåsar.63    

 
Just nämnda varför-fråga är central för Lernestedt, eftersom den åskådliggör 
att intressen kan rangordnas. Ett ”varför?” blir viktigare ju lägre rang ett 
intresse ges. Så fungerar rangordningen, att ju högre ett intresse rangordnas, 
desto mindre behöver värdet av dess skydd motiveras.64  
 
Syftet med att intresserangordningen synliggörs är att det då visas vad som 
göms bakom språket, av vikt för att strävan mot restriktivitet ska vara 
möjlig.65 Lernestedt ser problem med hur intresse ofta anges, särskilt i fall 
där flera intressen anges som motiv till en och samma straffbestämmelse. 
Om flera intressen anges kan de antingen vara på samma nivå i 
rangordningen, eller på olika nivåer. Som exempel på det förstnämnda 
nämner Lernestedt kriminaliseringen av rån som avser skydda enskilds 
fysiska integritet och enskilds förmögenhet. Brott mot allmänheten utgör ett 
exempel på det andra fallet. Ett intresse kan i sådant fall vara endast ett 
förstadium till ett högre rangordnat intresse. Brotten skyddar ytterst ett 
individintresse men kriminaliseringen riktar sig mot ett tidigare intresseled, 
på ett tidigare stadie än vad någon kränkning av ett identifierat individuellt 
intresse uppkommer. Intresset får därför ges ett annat namn än det yttersta 
vilket bidrar till att ge sådana intressen en fiktiv prägel, där varför-frågan 
blir viktig.66  
 
Jareborg ser skyddsintressen som en markör för samhällets behov att utöva 
kontroll – det ska finnas något värde värt att skydda. Enligt Jareborg är 
några sådana värden uppenbara, och kan härledas ur regeringsformen 2 kap. 
Liv, frihet, ära, hälsa och egendom är några exempel. Nyss nämnda värden 
är intressen av individuell karaktär, och måste kompletteras med 
gruppintressen och offentliga intressen. Exempel på sådana är allmän 
ordning och säkerhet, demokratiskt statsskick och trafiksäkerhet.67 En 
uttömmande uppräkning låter sig dock inte göras eftersom vad som är 
skyddsvärt kommer ur åsikter. Det kan emellertid konstateras att det finns 

                                                
62 Lernestedt (2003), s. 167.  
63 Lernestedt (2003), s. 167f.  
64 Lernestedt (2003), s. 168.  
65 Lernestedt (2003), s. 174.  
66 Lernestedt (2003), s. 169f.  
67 Även Straffrättsanvändningsutredningen exemplifierar intressen med i huvudsak de som 
här nämns, se SOU 2013:38, s. 482.  
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betydligt fler värden än de här nämnda som är nödvändiga för ett, som 
Jareborg uttrycker det, ”ordnat mänskligt samhällsliv”.68  
 
Likt Lernestedt anser Jareborg att intressen kan rangordnas, om än i 
begränsad utsträckning. Tvivelsutan betraktas mänskligt liv och statens 
bestånd som de högst stående intressena.69 Kriminalisering är 
fragmentariskt, vilket innebär att en värdeordning inte ska skyddas under 
alla omständigheter. Det är inte på förhand givet att kriminalisering ska 
användas enbart för att det finns ett skyddsvärt intresse.70 En viktig 
utgångspunkt vid bedömningen av om ett skyddsintresse ska tryggas genom 
kriminalisering, är att det finns en presumtion mot kriminalisering.71 
Jareborg betonar också att kriminalisering inte bör användas annat än som 
sista utväg, ultima ratio, när andra former av påverkansmetoder inte bedöms 
som tillräckligt effektiva för att avstyra ett samhällsskadligt beteende.72  

3.4 Djur som intresse 
Vad som hittills sagts tar enbart sikte på människor eller av människan 
skapade institutioner. När fråga istället är om djur, får annan ledning sökas. 
Peter Singer argumenterar för att djur och människor är jämlika. Singer 
menar att speciesism, artförtryck, är lika förkastligt som rasism och sexism. 
Speciesism förstås som en attityd eller en fördom baserad på partiskhet, 
vilken ger förmån åt medlemmar av den egna artens intressen på bekostnad 
av andra arters intressen.73 Singer menar att jämlikhet är en moralisk idé, 
varför det inte finns något som på ett logiskt sätt binder oss att anta att 
någon form av färdighetsskillnad två personer emellan också orsakar 
skillnad i hänsyn till dessa personers intressen. Jämlikhet är således inget 
faktabaserat omdöme. Singer hävdar att om en handling påverkar intressena 
hos en varelse, bör dessa intressen inte bara beaktas, utan också tillmätas 
samma vikt som samma typ av intressen hos vilken annan varelse som helst. 
Här läggs en jämlikhetsprincip fram: vikten av intressena hos olika arter ska 
inte avgöras utifrån vad en art är eller vilka förmågor de har. Att en arts 
intresse bevakas kan ske på olika sätt men hänsyn ska tas till dem, 
mänskliga eller icke-mänskliga.74    
 
Singer konstruerar förmågan att lida som springpunkten för huruvida en art 
kan sägas inneha intressen. Denna förmåga är avgörande för att ha intressen 
över huvud taget, med exempel från Singer: En stens välfärd kan inte på 
något sätt påverkas av hur den behandlas, på grund av att den inte kan lida 
eller känna välbehag. På så vis kan stenen heller inte ha några intressen. Om 
stenen hade kunnat lida hade det varit ett tillräckligt kriterium för att kunna 
erkänna stenen som innehavare av åtminstone ett intresse: intresset av att 
                                                
68 Jareborg (2001), s. 51. 
69 Så anser även Straffrättsanvändningsutredningen, se SOU 2013:38, s. 482. 
70 Jareborg (2001), s. 52. Jfr Feinberg (1987), s. 9.  
71 Asp, Jareborg, Ulväng (2011), s. 57. 
72 Asp, Jareborg, Ulväng (2011), s. 57.  
73 Singer (1992), s. 36.  
74 Singer (1992), s. 35.  
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inte lida. Om en varelse lider kan det enligt jämlikhetsprincipen aldrig vara 
moraliskt rättfärdigat att inte skänka hänsyn åt detta lidande – lidandet ska 
jämställas med lidandet hos alla andra varelser.75 Vidare menar Singer att 
om det är ett berättigat antagande att andra människor kan lida (känna 
smärta) så vore det, med hänsyn till de yttre tecken som kan skönjas och vad 
vi känner till om djurs nervsystem, fel att inte ha samma utgångspunkt när 
det gäller djur.76  
 
Att människor till skillnad från djur har ett utvecklat språk är en invändning 
mot jämlikhet arter emellan. Singer menar att språket är irrelevant i 
jämlikhetskontext om inte språket kan länkas till förmågan att lida på ett sätt 
som gör att det finns anledning att betvivla förmågan att lida när språket 
saknas. Att språk skulle vara nödvändigt för att erkänna varelsers 
medvetande medges av Singer i sådan grad att språk möjligen är en 
förutsättning för mer abstrakt tänkande, men smärta är enligt Singer 
någonting primitivt. Att språk skulle vara det säkraste beviset för att en 
varelse kan känna smärta, för att detta då kan förmedlas i ord, ser Singer 
som ett felaktigt argument eftersom de viktigaste formerna för känslouttryck 
inte är bundna av språk. De är istället av mer fysisk natur. Signaler för 
smärta, rädsla, kärlek och dylikt som utgör grunden för vårt sätt att 
manifestera dessa känslor är inte artspecifika. Om djur inte kan lida på 
grund av att de saknar språk, menar Singer att det också kan ifrågasättas om 
mänskliga småbarn kan lida.77  
 
Poängen med Singers resonemang är att även varelser som inte på egen 
hand kan göra moraliska val har intressen och att hänsyn bör tas till dessa. 
Det viktiga är inte att kunna välja, utan att kunna lida, vilket återspeglar sig i 
hur samhället behandlar barn och andra människor som saknar mental 
förmåga att göra moraliska val.78 Att ge människan intrinsikalt värde, 
framför andra arter, är bara möjligt så länge det inte ifrågasätts. För att det 
skulle vara giltigt menar Singer att det vore nödvändigt att peka ut en 
särskiljande förmåga eller egenskap för människor, som är relevant för ett 
sådant värde. Det finns dock människor, eller grupper av människor som är 
medvetna och intelligenta på en nivå långt under djur: obotligt, allvarligt 
hjärnskadade och barn.79  

3.5 Delanalys 

3.5.1 Intressebegreppets terminologi 
Lernestedt lyfter fram att det finns en poäng med att söka definiera intresse 
fristående från skada, med hänvisning till kriminalisering som ultima ratio. 
Åsikten är rimlig. En annan ordning riskerar nämligen målet med en restrik-

                                                
75 Singer (1992), s. 37f.  
76 Singer (1992), s. 40f.  
77 Singer (1992), s. 43f.  
78 Singer (1992), s. 245.  
79 Singer (1992), s. 259ff.  
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tiv användning av straffrätten, för vari ligger (det straffrättsliga) värdet av 
ett intresse om det (som ska skyddas) inte kan förklaras som skyddsvärt i sig 
självt? Av denna anledning bör intresse kunna ges en positiv definition. 
 
När en översyn görs av intressebegreppets terminologi blir det emellertid 
tydligt att ett antal olika termer används av olika författare, ofta i syfte att 
beskriva samma sak. Detta är en aning olyckligt eftersom det riskerar att 
leda till begreppsförvirring. Diskussionen kan vara svår att bryta loss från 
detta första stadium vilket hämmar möjligheten att föra en konstruktiv 
diskussion om vad ett intresse är, och kan vara, i en kriminaliseringskontext.  
Vad de olika författarna säger om terminologin kan – om termerna i sig 
läggs åt sidan – sammanfattas som en diskussion om vad som påverkas på 
intressenivå och vad som påverkas på brottsbeskrivningsnivå. Agge menar 
att påverkan uppstår på två håll på intressenivå. Värt att fundera över i detta 
sammanhang är huruvida det enligt Agges teori vore möjligt att 
skyddsintressets två beståndsdelar är två olika immateriella objekt – där 
alltså det som ska skyddas (i idévärlden) inte är samma sak som vad som 
angrips (i idévärlden). Kanske ska Agge förstås som att det för att ett 
(godtagbart) skyddsintresse krävs att skyddsobjekt och angreppsobjekt 
utgörs av samma ”ideella storhet”. 
 
Jareborgs särskiljande av skyddsintresset och angreppsobjekt följer egentli-
gen samma linje som Agges resonemang, med den skillnaden att skydds-
intresset inte spjälkas upp i två. I övrigt är det egentligen endast terminolo-
gin som skiljer dem åt. Lernestedt å sin sida, menar att samma sak angrips 
på såväl intresse- som brottsbeskrivningsnivå. Som jag läser Lernestedt 
menar han att intresse som sådant snarast är något som tillförs en 
värdeladdning80. Här blir det för mig viktigt att gör en distinktion. Det är 
inte värderingen i sig som kan tillmätas betydelse i en straffrättslig kontext 
sedan att någon värderar något som positivt är omöjligt för annan att nå. 
Värdeladdningen i sig är okränkbar. Vad som kan kränkas är steget mellan 
värdeladdningen och det som laddas, dvs. tillgodogörandet av det värde-
laddade. 
 
Straffrättsanvändningsutredningen talar egentligen inte om vad ett intresse 
är. Istället talar de om vad ett ”godtagbart skyddsintresse” är, närmast att 
förstå som vad ett ”straffrättsligt relevant intresse till grund för 
kriminalisering” är.  

3.5.2 Intresseinnehav 
Den enligt Lernestedt mest grundläggande innebörden av att vara 
innehavare av ett intresse tjänar inte mycket till som vägledning i strävan 
efter att avgöra vem som har ett intresse. Mer eller mindre alla skulle kunna 
sägas vara innehavare av mer eller mindre alla intressen i detta hänseende: 
om ett statligt intresse påverkas, påverkas även jag negativt i någon mån. 
Detta stämmer med Lernestedts vidare definition.  

                                                
80 Se ”värdet av X” ovan, s. 15.  
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Den snäva definitionen av innehavartanken utgår från vilken grupp som 
drabbas av ett brott. Lernestedts kriterier för att urskilja vilken grupp som 
innehavet kan hänföras till är målsägandeställning, samtycke och exklusiv 
enskild åtalsrätt. Den ordning de här nämns i är också en rangordning av 
vilken styrka de enligt Lernestedt har som indikatorer på huruvida enskild 
kan sägas vara intresseinnehavare, där enskild åtalsrätt är den starkaste 
indikatorn. Som sådan fungerar dessa kriterium någorlunda. Enskild åtals-
rätt är att betrakta som en tydlig signal från straffrätten att detta är något 
som angår individen, inte ”oss alla”. De andra två kriterierna är dock inte 
uteslutande i någon mening. Målsägandeställning tycks mig allt för brett för 
att kunna bidra med någon viktig vägledning, samtycke är för trubbigt för 
att egentligen göra annat än att peka på om det finns inslag av 
individinnehav.  
 
Vad Feinberg nämner om allmänheten som intresseinnehavare blir närmast 
en maskering av att vad som läggs störst vikt vid faktiskt är kränkningen, 
eller den form den har, och inte intresset som sådant. I Feinbergs första 
grupp, där alla har ett eget X, är det snarast kränkningen som sådan som 
riktar sig mot allmänheten och det är därur slutsatsen kan dras att också 
intresset är allmänt. Att alla har ett intresse av hälsa (där graden av hälsa, 
målet med hälsan, sättet att uppnå önskad grad av hälsa kan skilja sig åt), 
gör inte alla brott som kan sägas riktas mot intresset hälsa till brott mot 
allmänheten. I Feinbergs exempel är det fråga om en giftdroppe i en stads 
vattensystem, något som går ut över allmänheten. Det är alltså kränkningen, 
inte intresset, som tillåts definiera innehavaren.  
 
Varför är intresseinnehavet viktigt? En tanke är att det är en förutsättning för 
att kunna bedöma eventuell skada att kunna urskilja vems intresse som 
påverkas negativt. Är det då inte en svaghet själva intressekränkningen 
behöver tas in i bedömningen, med tanke på att intresse bör kunna definieras 
självständigt? Om intresse kan definieras självständigt, men inte intresse-
innehavet, vad är det då som (på förhand och fritt från kränkningen) pekas 
ut som skyddsvärt? Om det inte kan avgöras för vem (vilken grupp) något är 
skyddsvärt, kan det då beskrivas som skyddsvärt? Även Lernestedts snävare 
definition av innehavarbegreppet utgår från vem som drabbas av ett brott, 
och lyckas därmed inte helt frigöra sig från kränkningen. Den av Feinberg 
identifierade andra gruppen av allmänheten som intresseinnehavare, 
fungerar bättre i detta hänseende. Här behöver inte kränkningen utgöra ett 
led i bedömningen av vem som innehar intresse.  
 
För att innehavaridén ska ligga i linje med kriminalisering som ultima ratio, 
bör den med anledning av ovan sagda, precis som själva intresset, kunna ges 
en positiv definition. Alternativt bör den positiva definitionen av intresse 
kunna ge tillräcklig vägledning om vem som också innehar intresset.  
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3.5.3 Hur intresse bör användas 
Agge förefaller mena att intresse är relevant främst vid karaktärisering av 
kränkningen, något som Lernestedt invänder mot. Även jag får här rikta viss 
kritik mot Agge, eftersom hans dogmatiska syn på intresse och dess 
koppling till en intressekränkning upptagen i straffbud skulle göra det 
närmast omöjligt att definiera intresse positivt (vilket ju tillmätts ett inte 
obetydligt värde ovan i denna framställning). Jag instämmer i vad 
Lernestedt säger om att intresse, och diskussionen kring det, spelar en viktig 
roll vid kriminaliseringsövervägande.  
 
Agge har rätt i att det lätt uppstår en glidning mellan kränkning och (på 
förhand utpekat) intresse, vilket kan leda till att intressena begränsas av 
kränkningen. Detta kan i sin tur rendera i vaga motiv. Agge befarar också att 
brottet inte betraktas såsom det ska. Dock tycks det mig som att Agge 
angriper problemet från fel håll. Agge menar att intresse inte bör ges någon 
självständig materiell innebörd, medan jag snarare skulle hävda att problem 
uppstår när intresse inte ges självständig materiell innebörd. Om intresse 
gavs en självständig materiell innebörd, befriad från kränkningen, skulle det 
i nästa skede också vara enklare att se kränkningen för vad den är och 
därmed skulle det föreligga lägre risk för att brottet inte betraktas som något 
annat än det var tänkt. Strävan bör enligt mig således vara att betrakta 
kränkningen i ljuset av intresset, snarare än tvärtom. Hur skulle då detta 
kunna uppnås? Ett steg på vägen skulle möjligen kunna vara att ”etikettera” 
intressen som läggs till grund för kriminalisering, och dela in dem i grupper 
liknande de intressen som nämns i EKMR till legitimering för att begränsa 
konventionen. På så vis skulle intressena kunna sorteras in i undergrupper, 
exempelvis statens säkerhet, moral etc., varvid de mer preciserade, konkreta 
och för fallet ”unika” intressena kan förstås i ljuset av den etikett de givits. 
Nackdelen är, att intressen även fortsatt skulle kunna tänkas tillhöra flera 
undergrupper. Fördelen är att det möjligen skulle bli enklare att se om en 
gruppering är ”falsk”. En ytterligare nackdel är att dessa undergrupper torde 
bli vaga och breda – således skulle ett vaghetsproblem försöka lösas med 
ytterligare något vagt.  
 
Tankegången att intresset ska lyftas fram går igen i såväl Lernestedts som i 
Straffrättsanvändningsutredningens resonemang. ”Varför?”-frågan blir 
central i båda resonemangen, i ett försök att urskilja intressen som 
identifierade och konkreta, genom att den åskådliggör rangordningen. Inte 
nödvändigtvis i stort, men hur lagstiftaren anser att intressena ska 
rangordnas. Likt Jareborg anser att någon uttömmande uppräkning av 
intressen inte låter sig göras, vill jag mena att en fastställd rangordning 
också är en omöjlighet. Statens bestånd och mänskligt liv som överst i 
hierarkin är relativt okontroversiella, sedan de är förutsättningar för övriga 
intressen (åtminstone i den värld vi känner i dag). I övrigt är det mycket 
vanskligt att på förhand rangordna intressena i stort. Det viktiga är att 
intressena rangordnas inbördes, så som de dyker upp jämte varandra i fråga 
om en viss kriminalisering. Detta är en förutsättning för att en avvägning 
ska kunna göras mellan dels intresset/intressena som önskas skyddas, dels 
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intresset/intressena som eventuellt inskränks till följd av detta skydd. Det 
sagda utesluter naturligtvis inte att lagstiftaren kan maskera sina egentliga 
intressen, eller försöker dölja vilket intresse som är det bärande, men att den 
”interna” rangordningen blottläggs öppnar åtminstone för en saklig och 
kritisk diskussion, där lagstiftaren får svara för den rangordning som blir 
synlig.    

3.5.4 Djur som intresse 
Djur kan vara skyddsobjektet, och djur(skydd) kan också vara intresset, men 
kan djur vara innehavare av (det straffrättsligt relevanta) intresset? Enligt 
Lernestedts vidare definition förefaller det inte så. Eftersom straffrätten är 
repressiv, och tar sikte på gärningen - inte offret för gärningen, är det må-
hända mer rimligt att i fall som dessa se samhället som intresseinnehavare. 
Intresset är värdet av att samhället befrias från ett viss beteende. Detta värde 
behöver emellertid naturligtvis fortfarande motiveras. Frågan är också om 
det spelar någon roll om djur kan erkännas som intresseinnehavare enligt 
den vidare definitionen, eftersom de ändå aldrig kommer kunna förfoga över 
sina intressen enligt Lernestedts snävare definition.  
 
Mot detta resonemang talar Singers utsaga om att människan inte bör ges ett 
intrinsikalt värde framför andra arter, utan att detta i sin tur kan motiveras 
genom en särskiljande förmåga eller egenskap som inte återfinns hos djur. 
Singer frågar sig varför djur inte skulle kunna vara intresseinnehavare, när 
ett litet barn eller en allvarligt hjärnskadad människa tvivelsutan kan sägas 
vara det? Skillnaden dessa grupper emellan uppstår snarast i att 
förfoganderätten i de mänskliga fallen lämnas över till någon annan 
människa, som stödjer intresseförfogandet. Här uppkommer ett problem 
avseende språket. Singer avfärdar språket som ett urskiljningskriterium för 
intresse. Som straffrätten är utformad är språket en förutsättning för att 
kunna förfoga över sitt intresse. Barn och allvarligt hjärnskadade kan också 
tänkas ha språkliga brister i en rättslig kontext där språket är viktigt. 
Skillnaden därvid, är att de också är människor, varför en annan människa 
kan anse sig (rätt eller fel) kunna överta deras språk, sedan de utgår från att 
upplevelserna av smärta, lidande, välmående, etc. är ungefärligen desamma. 
Skiljelinjen är inte optimal, och i filosofisk mening säkerligen ogiltig – men 
ur praktisk synvinkel mycket förståelig. Min slutsats blir därför, att djur inte 
är att anse som intresseinnehavare i en straffrättslig kontext, utan att 
djurskydd snarast är ett intresse.   
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4 Skadebegreppet 

4.1 Skada  

4.1.1 Inledande anmärkningar 
Begreppet skada är inte något som lätt låter sig inringas. Straffrättsan-
vändningsutredningen nämner ”ett slags negativ påverkan som drabbar 
annan individ, allmänheten eller staten” som en möjlig definition av 
skadebegreppet.81 Jareborg anser att sådant som rimligen kan kallas för 
skada är vad som bör förhindras genom kriminalisering.82  Inom anglosaxisk 
litteratur sammanlänkas termen intresse och termen skada till ett begrepp: 
”harm”.83  
 
Eser hävdar att skada är ett negativt koncept, ett koncept som förstör vad 
som är bra och skapar vad som är dåligt. Begreppet skada har därför ingen 
självständig mening. Svaret på vad skada är måste på grund av detta sökas i 
det som skadas eller kan skadas eftersom skada konstitueras av (negativ) 
påverkan på någonting genom olagligt handlande.84 Också Lernestedt sluter 
sig till denna ordning i sin definition av skada. Han ser skadebegreppet som 
en brygga mellan gärningstyp och skyddsintresse – skada är vad som 
uppstår genom gärningstypens negativa påverkan på det intresse som är 
tänkt att skyddas. Med ett kritiskt förhållningssätt till att detta utgör 
utgångspunkt och är ett krav för att kriminalisering ska ses som godtagbar, 
är det möjligt att acceptera dessa premisser samtidigt med ett ifrågasättande 
av ett skyddsintresses förekomst och en gärningstyps åsamkande av skada 
på ett skyddsintresse.85 
 
Fortsättningsvis i detta avsnitt används skada synonymt med engelskans 
”harm”.   

4.1.2 ”Harm” som utgångspunkt 
Mycket av den diskussion som nedan följer är, vilket ovan berörts, på ett 
eller annat vis möjlig att härleda till den anglosaxiska diskussionen om 
”harm”. Denna diskussion är i sin tur i mångt och mycket sprungen ur Mills 
skadeprincip. Skadeprincipen innebär att den enda gång det är berättigat att 
ingripa i andras liv, individuellt eller tillsammans med andra, är i självför-
svarssyfte.86 Principen kan vidare beskrivas som att det finns ett skäl att för 
staten att träda in och med tvång straffa den enskilde och därmed beröva 
denne dess frihet, nämligen om den enskilde begår en handling som skadar 
                                                
81 SOU 2013:38, s. 484.  
82 Jareborg (2001), s. 53.  
83 Lernestedt (2003), s. 181f.  
84 Eser (1966), s. 374.  
85 Lernestedt (2003), s. 182.  
86 Mill (1984), s. 17.  
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andra. Endast när andra människors intressen berörs kan en människa 
avhändas sin frihet genom yttre tvång på ett sätt som kan rättfärdigas. 
Personen i fråga ska enligt Mill hållas juridiskt ansvarig inför dem vars 
intressen berörs och i förlängningen således inför samhället.87  
 
Varför är individens frihet så viktig? Enligt Mill, är det en frukt av att där 
traditioner och andras vanor är vad som styr individen, saknas den viktigaste 
av förutsättningar för lycka samt individuell och social utveckling.88 De 
moraliska förmågorna utvecklas inte av att individen bara följer andra. 
Istället krävs övning för att stärka dessa förmågor.89 Eftersom människor 
skiljer sig mycket åt vad gäller glädjeämnen, deras lidande och hur de 
påverkas av faktorer utanför dem, vore det att begränsa deras lycka och 
hindra dem från utveckling att hävda att det bara ska finnas en allmän 
livshållning.90   
 
Den skyldighet som samhällsmedborgarna har, är att de inte får skada 
varandras intressen91 och att de gör sin del i vad som krävs för att skydda 
samhället eller medborgarna i det mot skada. Det tillfaller samhället en 
rättighet att se till att dessa skyldigheter följs, liksom det tillfaller samhället 
en rättighet att moraliskt klandra, och i de grova fallen utdöma straff som 
påföljd för, den som skadar andra. I fråga om att en persons sätt att leva kan 
väcka obehag för andra, har samhället ingen rätt att straffa denne person om 
levnadssättet bara rör personen själv och således inte påverkar andras 
intressen. Det enda straff som då kan drabba personen i fråga är just det 
obehag andra eventuellt känner för personen.92 Det viktigaste skälet till att 
inte låta samhället ingripa i sådana frågor som endast rör den egna 
individens bästa, är att även om en majoritet anser ett visst beteende som det 
bästa, så är det i bästa fall bara det; en åsikt om vad som är bäst och vad som 
skadar. Ofta är det inte ens så, eftersom vilket beteende man önskar utgår 
från det egna tycket. Vad som då missas, menar Mill, är den lycka som det, i 
majoritetens ögon, klandervärda beteendet kan skänka individen. Många 
upplever sig kränkta av allt det handlande som inte faller inom deras 
preferenser, men det är enligt Mill inte möjligt att tillmäta samma värde till 
de känslor en person har för sina åsikter och de känslor av anstöt som andra 
äger för att personen ifråga har dessa åsikter. Det förstnämnda har ett högre 
värde.93 
 
Med hänvisning till Mill och hans skadeprincip menar Feinberg att behovet 
av att förhindra privat eller allmän skada alltid är en godtagbar anledning för 
kriminalisering. Medan Mill menar att detta är den enda grunden för 
kriminalisering, hävdar dock Feinberg att det är en giltig princip för 

                                                
87 Mill (1984), s. 19.  
88 Mill (1984), s. 64. 
89 Mill (1984), s. 66.  
90 Mill (1984), s. 76. 
91 ”… rättare sagt vissa av de intressen som i kraft av antingen uttryckliga lagbestämmelser 
eller tyst överenskommelse bör betraktas som rättigheter”, Mill (1984), s. 83.  
92 Mill (1984), s. 83 och s. 86f.  
93 Mill (1984), s. 92f.  
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kriminalisering.94 Feinberg presenterar en bredare och en snävare definition 
av begreppet skada. Den bredare definitionen av begreppet innebär en 
negativ påverkan på ett intresse. Intresse definieras som en insats i något, en 
investering i något eller någon annans välmående. Insatsen påverkar 
intresset på så vis att ju större insats, desto mer finns att förlora. Enligt 
denna modell blir intressen som fred i landet, familj och vänners välmående, 
tillgångar, alla stora och betydelsefulla intressen.95 Intressen kan naturligtvis 
påverkas negativt av mängder av utommänskliga skäl, men det är bara när 
dessa intressen negativt påverkas av en själv eller av andra människor, som 
skada uppstår i straffrättslig mening.96   
 
Den av Feinberg presenterade breda definitionen överlappar till stor del den 
snävare definitionen. Med begreppet ”wrong” syftar Feinberg på något som 
närmast kan likställas vid kränkning. Denna typ av kränkning uppstår när 
någon orättfärdigt och oursäktligt kränker annans rätt. Detta leder oftast 
också till att intresset skadas. Skada i den mening som kan läggas till grund 
för kriminalisering är just de fall av skada som ryms inom det område där de 
två definitionerna överlappar varandra. Endast en negativ påverkan på 
intressen som kommer av kränkningar, och kränkningar som innebär en 
negativ påverkan, är att betrakta som skada i den straffrättsliga kontexten. 
För att utröna om någon negativ påverkan ägt rum, ska intresset som 
påverkats av annan befinna sig i ett sämre tillstånd än vad det hade gjort om 
denna påverkan inte ägt rum.97  
 
Även von Hirsch och Jareborg tar avstamp i beteende som ”sets back the 
interests” i ett försök att närma sig skadebegreppets innebörd.98 Teorin är 
tänkt att fungera som en mätning av skada vid dömandet, och utgår från 
gärningar som redan är kriminaliserade och endast sådana som riktas mot en 
identifierbar person.99 Med utgångspunkt i termen levnadsstandard gör de 
ett försök att ringa in, och mäta, skada.100 von Hirsch och Jareborg använder 
levnadsstandard på grund av att det inte tar sikte på faktisk livskvalitet eller 
en persons mål och uppfyllande av dessa – utan på de medel och förmågor 
som används för att uppnå en viss livskvalitet eller vissa mål. Detta ses som 
praktiskt nödvändigt: För att avgöra en persons välmående krävs kunskap 
om dennes mål med livet och skälen för dessa mål samt en bedömning av 
detta som måste företas subjektivt. Föremålet för Jareborgs och von Hirschs 
analys är snarare de objektivt föreliggande möjligheterna att uppfylla mål, 
vilka dessa än må vara. En person som vid god vidgör, med bra ekonomiska 
förutsättningar och ett stort socialt nätverk drömmer om att skriva storartad 
poesi men saknar den nödvändiga talangen, kan vara frustrerad och olycklig. 
Trots det kan denne person sägas ha en god levnadsstandard på ett objektivt 
plan. Det avgörande blir således inte personens eget val att njuta av sin 

                                                
94 Feinberg (1987), s. 11f.  
95 Feinberg (1987), s. 33f.  
96 Feinberg (1987), s. 34. 
97 Feinberg (1987), s. 35f och s. 52.   
98 Jareborg, von Hirsch (1991), s. 4.  
99 Jareborg, von Hirsch (1991), s. 2ff.  
100 Jareborg, von Hirsch (1991), s. 7.  
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levnadsstandard eller ej.101  

Detta är av vikt för teorin som Jareborg och von Hirsch presenterar, 
eftersom det bidrar till att skapa en standardperson och därmed också ökar 
möjligheterna till att definiera standardskada. Sedan straffrätten är repressiv 
till sin funktion – och därmed syftar till att bedöma skada som ett led i att 
avgöra hur klandervärd en viss handling är, inte för att kompensera offret – 
är standardisering en nödvändighet. Standardskada är vanligtvis förutsebar, 
vilket inte vore fallet om skada tilläts avgöras utifrån vad ett specifikt offer 
upplever eller lider till följd av annans handlande.102  

4.1.3 Hur intresse och skada länkas samman 
Frågan som nu möjligen uppkommer är hur skada och intresse länkas 
samman. Jareborg och von Hirsch utgår ifrån en skala där levnadsstandard 
delas in i fyra nivåer. Nivå 1 kallas ”subsistence”, och förstås som den nivå 
som krävs för strikt överlevnad. Handlingar som innebär eller kan innebära 
ett inkräktande på denna nivå är att bli dödad, men också stadier innan död 
så som att ha blivit lemlästad eller utarmad. Nivå 2 består i ”minimal well-
being”, vilket innebär att till de grundläggande funktionerna för överlevnad, 
läggs också en miniminivå av bekvämlighet och värdighet. Även en viss 
grad av privatliv och självständighet, liksom en viss grad av självrespekt ses 
som nödvändig. Så innebär också nivå 3 en höjning, där det är fråga 
om ”adequate well-being”. Med adekvat ska inte förstås tillfredställande, 
utan icke-undermålig. Det är här fråga om samma förmågor som på nivå 2, 
bara något bättre. Slutligen beskrivs nivå 4, vilken kallas ”enhanced well-
being”, som en tydlig förstärkning av livskvaliteten, upphöjd över den 
adekvata nivån. Det finns en gradskillnad mellan nivå 3 och nivå 4 vad 
gäller privatliv och självrespekt, på det sätt att nivå 4 innebär frånvaro även 
av enstaka och tillfälliga trakasserier. Levnadsstandardskalan fungerar på så 
sätt att ett brott är att se som grövre ju lägre nivå (numeriskt sett) det innebär 
ett inkräktande på.103  

Till levnadsstandard ska sedan, enligt Jareborg och von Hirsch, läggas fyra 
intressedimensioner. Fysisk integritet inbegriper hälsa, säkerhet och 
undvikandet av fysisk smärta. Materiellt välbefinnande tar naturligtvis sikte 
på en persons materiella intressen, vilka spänner från mat och dryck 
nödvändiga för överlevnad till ren lyx. Frihet från förnedring är den 
intressedimension som rör de tidigare nämnda begreppen självrespekt och 
värdighet. Privatliv/självständighet menar Jareborg och von Hirsch är tätt 
förknippat med välmående och något som bidrar till ökad självrespekt i ett 
västerländskt sammanhang.104 

                                                
101 Jareborg, von Hirsch (1991), s. 10.f 
102 Jareborg, von Hirsch (1991), s. 4f. Även Feinberg tar en liknande utgångspunkt 
avseende behovet av en standardperson med tanke på straffrättens funktion, se Feinberg 
(1987), s. 188.  
103 Jareborg, von Hirsch (1991), s. 17ff.  
104 Jareborg, von Hirsch (1991), s. 19ff.  
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Även Straffrättsanvändningsutredningen talar om hur skada och intresse bör 
länkas samman. Precis som i fallet med godtagbart skyddsintresse menar 
straffrättsanvändningsutredningen att vissa krav kan ställas för att 
skadekriteriet ska anses vara uppfyllt:  
 

1. ”Intresse” i kravet på närhet mellan intresse och kriminaliserat 
beteende, tar sikte på det intresse som söks skyddas genom 
kriminaliseringen i fråga. Kravet kan också uttryckas som att ju 
tydligare det är att ett beteende innebär en kränkning av 
skyddsintresset, desto mer motiverat är det att använda 
kriminalisering. En likhet mellan Straffrättsanvändningsutredningens 
resonemang gällande godtagbart skyddsintresse och skadebegreppet 
består i att även här påverkas kriminaliseringsbedömningen av hur 
intressena rangordnas. Avståndet mellan intresse och beteende kan 
vara större ju högre rang intresset ges. En bedömningsgrund för 
närheten är hur nära det materiella beteendet (för vilket 
kriminalisering övervägs) står det materiella resultat (som genom 
kriminalisering ska förhindras). I bedömningen ska, om flera 
skyddsintressen anges, det mest närliggande av dem konkretiseras 
och därmed övervägas. Men med tanke på att det materiella 
beteendet ska vara ”tillräckligt” nära det materiella resultatet, måste 
också det intresse som ”ytterst” önskas skyddas genom 
kriminaliseringen undersökas. Med fokus enbart på det mest 
närliggande skyddsintresset riskerar annars ett beteende som 
kriminaliseras att befinnas flera steg från en kränkning av det som 
ytterst är målet att skydda genom kriminaliseringen.105   

2. Kravet på att det beteende som kriminaliseras identifieras och 
konkretiseras är av vikt för att undvika garderande kriminalisering. 
Garderande kriminalisering innebär att en kriminalisering ges en 
svepande beskrivning, i syfte att träffa eventuella straffvärda 
beteenden som kan orsaka skada på skyddsintresset. Mot bakgrund 
av detta ska de beteenden som önskas kriminaliseras kunna pekas ut 
på ett tydligt sätt. Detta är också en förutsättning för att en 
undersökning av huruvida skadekriteriet är uppfyllt ska vara möjlig. 
Att beteendet utpekas är även viktigt för att det annars redan kan 
rymmas inom en redan befintlig straffbestämmelse.106   

Likt Straffrättsanvändningsutredningen får Jareborg förstås som att 
skadebegreppets uppfyllande är avhängigt närheten mellan gärningstyp och 
det intresse som önskas skyddas. Jareborg konstaterar fyra nivåer: 
gärningstypen (1) innebär en direkt kränkning av skyddsintresset, (2) 
innebär fara för sådan kränkning, (3) på annat sätt innebär risk för sådan 
kränkning, (4) under vissa omständigheter kan bidra till att skyddsintresset 
kränks. Ju större avstånd, desto mindre talar för kriminalisering och 
Jareborg menar vidare att på nivå 3 och 4 kan kriminalisering endast ske till 

                                                
105 SOU 2013:38, s. 485f.  
106 SOU 2013:38, s. 487.  
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skydd av de allra viktigaste skyddsintressena.107  

Utifrån den betydelse ett intresse kan ha för en standardperson identifierar 
Feinberg tre kategorier av intressen. Den första av dessa kategorier, ”welfare 
interests”, inrymmer de intressen en person har för att uppnå andra, mer 
slutliga mål. Exempel på dessa intressen är intresset av egen fysisk och 
psykisk hälsa, integritet, frånvaron av smärta och lidande, åtminstone en 
miniminivå av intellektuell förmåga och ekonomisk situation, etc. Dessa 
intressen är inte enbart triviala, trots att de ensamma är otillräckliga för att 
uppnå ett ”gott” liv. De är också det viktigaste en person har i termer av 
intresse – ett medel för att nå ytterligare, högre, intressen och uppnå just ett 
”gott” liv eller välmående, dvs. intressen som krävs såväl för överlevnad 
som för att en utveckling till något annat än överlevnad ska vara möjlig. 
Om högre intressen skadas, skadas inte hela intressekedjan på samma sätt 
som om ett ”welfare interest” skadas. Därav är det enligt Feinberg möjligt 
att sluta sig till att en kränkning av dessa grundläggande intressen är den 
mest allvarliga skada en person kan drabbas av. Det är dock inte den enda 
typen av straffrättsligt relevant skada.108  
 
Kedjan som bildas av ”welfare interests” är inte starkare än den svagaste 
länken. Frånvaro av något av intressena kan inte kompenseras av närvaron 
av något annat. ”Welfare interests” är oftast rent instrumentella. Det 
förekommer dock undantag, särskilt i fråga om djur och små barn, vilka kan 
ha ”welfare interests” som slutliga intressen. De triviala intressena kan för 
dem vara vad som konstituerar ett tillfredsställande liv. Om vi då sluter oss 
till att ”welfare interests” är strikt instrumentella och inte kan vara mål i sig, 
reduceras dessa intressen till icke-intressen, något som skulle innebära att de 
inte kan skadas.109  
 
Den andra intressekategori som Feinberg identifierar är ”security interests”. 
Det kan förstås som en säkerhetsmarginal en person bygger upp utifrån den 
miniminivå som ”welfare interests” utgör. Som exempel kan nämnas en 
persons intresse av att ha mer pengar än vad som minst krävs för 
överlevnad, som en buffert. Den tredje intressekategorin ”accumulative 
interests”, förstås som alla de övriga intressen en person kan ha för att 
uppnå ett gott liv, men som faller utanför de tidigare två nämnda 
intressekategorierna.110 
 
von Hirsch och Jareborg riktar kritik mot Feinbergs teori om ”welfare 
interests”, bland annat på grund av Feinbergs – enligt von Hirsch och 
Jareborg – allt för strikta syn på ”welfare interests” som instrumentella. 
Frågan är om inte till exempel undvikande av intensiv fysisk smärta snarare 
har ett värde i sig – annat än att det hindrar en från att välja och nå 
ytterligare mål i livet. Likadant menar von Hirsch och Jareborg att fallet är 
om en person exempelvis blir lemlästad eller utblottad genom en annans 

                                                
107 Jareborg (2001), s. 54.  
108 Feinberg (1987), s. 37f. 
109 Feinberg (1987), s. 57f.  
110 Feinberg (1987), s. 206f.  
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försorg. Skadan uppstår inte bara genom att personens frihet att välja mål 
inskränks. Personen kan överleva, om än inte mycket mer än så, men med 
avsaknad av den mest grundläggande mänskliga tillfredsställelsen. På så vis 
är det inte friheten att välja som konstituerar skadan utan snarare det liv, i 
sig, som den drabbade personen har att leva.111 Även Feinbergs definitioner 
av ”security interests” samt ”accumulative interests” möter kritik från 
Jareborg och von Hirsch. Det förstnämnda bland annat för att det är för vagt 
även på en principiell nivå – det är svårt att avgöra huruvida ett intresse 
behövs eller ej för att utgöra säkerhetsmarginal åt ett welfare interest. Vidare 
menas att ”security interests” enlig Feinbergs definition ges en blott 
instrumentell innebörd. Att ha ett intresse av ett minimum av bekvämlighet 
är inte bara ett skydd mot att bli barskrapad, utan också ett värde i sig 
eftersom det bygger en persons välmående. ”Accumulative interests” anses 
av Jareborg och von Hirsch vara en alltför övergripande kategori och i 
behov av ytterligare distinktion.112 

4.1.4 Skadebestämning 
En annan fråga som uppstår inom detta avsnitt är hur den straffrättsligt 
relevanta skadan ska bestämmas, dvs. hur skada ska mätas enligt tidigare 
presenterade teorier. Bilden av hur Feinberg å sin sida önskar definiera 
skadebegreppet har ovan klarnat något, men mätningen försvåras av att inte 
allt som kan kallas för skada bör kriminaliseras. Feinberg söker efter en viss 
magnitud av skada som krävs för att lag, enligt skadeprincipen, nödgas för 
att skada ska förhindras. Till stöd för detta anför Feinberg principen om de 
minimis non curat lex113till hjälp. Principen är en common law-princip och 
innebär att lagen inte bör kompensera för minimal skada.114 Principens 
rättfärdigande kan härledas ur skadeprincipen: om all skada, oavsett hur 
liten den var, skulle kunna läggas till grund för kriminalisering skulle detta i 
sin tur skapa mer skada än vad det förhindrar.115 Feinberg menar att detta 
dock inte är legitimt i varje fall, exemplifierat på följande sätt: 
 

“[…] A can legally acquire $10,000 but only by a course of action that incidentally 
includes kicking B hard in the calf. If he does so, B will suffer a minor leg injury 
forcing him to limp painfully for a week. If the law prevents A from kicking B, A 
will suffer a greater loss in the circumstances than B would incur from the kick (the 
loss of $10,000). But to use B as a mere means, as A would do, is to treat him 
unfairly, and to act in a manner that is morally indefensible.”116 

Exemplet visar en situation där B är totalt oskyldig och A är på väg att 
åsamka B skada som är relativt liten. I detta fall är det inte rimligt för 
lagstiftaren att underlåta att kriminalisera gärningen med hänvisning till att 
skadan för A då blir större än skadan för B. Feinberg menar 
att ”wrongdoers” oavsett är mindre förtjänta av skydd från skada än vad en 

                                                
111 Jareborg, von Hirsch (1991), s. 8f.  
112 Jareborg, von Hirsch (1991), s. 9f.  
113 Ungefär: ”lagen sysselsätter sig inte med bagateller”. 
114 Dictionary of Legal Terms, uppslagsord: ”De minimis”.  
115 Feinberg (1987), s. 188f. 
116 Feinberg (1987), s. 189. 
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helt oskyldig är.117  

Oaktat de minimis-principen finns enligt Feinberg andra skäl att inte 
kriminalisera all skada, oavsett magnitud. Proportionalitetsaspekten är en 
anledning värd att nämna. Risken är stor att sådan kriminalisering skulle 
orsaka skada för den som ämnar begå gärningen, en skada som inte skulle 
stå i proportion varken till dennes skuld eller den skada denne står i begrepp 
att orsaka. Även den oskyldige skulle riskera att lida större skada av sådan 
kriminalisering. Om det exempelvis vore kriminaliserat att vara oförskämd 
skulle det behövas någon form av integritetsstörande moralpolis för att göra 
kriminaliseringen trovärdig. Detta skulle åsamka en mycket större, indirekt, 
skada på (också) den oskyldiges frihet.118 På grund av detta bör inte liten 
negativ påverkan, just över tröskeln för vad som betecknas som skada, 
kriminaliseras. Magnituden på skadan, enligt Feinberg, bör alltså finnas 
inom spannet skada på ett ”welfare interest” till skada som är större än just 
ovan skadetröskeln.119  

Jareborg och von Hirsch menar att för att mäta skadan som uppkommer 
genom ett brott, ska först de intressedimensioner som inkräktas av brottet 
urskiljas. I nästa steg appliceras levnadsstandard, enligt ovan nämnd skala 
(från nivå 1 och ”subsistence” till nivå 4 och ”enhanced well-being”), på 
varje intressedimension som identifierats.120 Alla intressedimensioner har 
inte förmåga att påverka längs hela levnadsstandardskalan. Sedan nivå 1 i 
princip endast tar sikte på överlevnad, kan enbart fysisk integritet och 
materiellt välbefinnande påverka på nämnd nivå.121 Ett försök att illustrera 
ovan förklarade modell görs här i följande figur.  

 

Slutligen får skadan som uppstår enligt den beskrivna modellen placeras in 
på en skade-skala. Som tidigare nämnt betraktar Jareborg och von Hirsch 
skadan som allvarligare ju lägre levnadstandardsnivå den kan placeras på.122 

                                                
117 Feinberg (1987), s. 189.  
118 Feinberg (1987), s. 189f. 
119 Feinberg (1987), s. 188. 
120 Jareborg, von Hirsch (1991), s. 20.  
121 Jareborg, von Hirsch (1991), s. 21.  
122 Jareborg, von Hirsch (1991), s. 28.  
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Detta kompliceras av att ett brott kan inkräkta på flera intressedimensioner, 
där var och en av dessa kan påverka på olika levnadstandardsnivåer. Således 
måste en summering ske för att få fram den slutliga skadan. Besvärande är 
också att vissa brott kan riskera eller hota en levnadsstandardsnivå men 
faktiskt verka på en annan. Exempelvis kan väpnat rån innebära ett hot om 
livet, och därmed innebära en risk på nivå 1, men sedan inte åstadkomma 
någon faktisk påverkan på överlevnaden – däremot på nivå 2. Här menar 
Jareborg och von Hirsch att väpnat rån bör beskrivas som nivå 1 ”med 
avdrag” och inte nivå 2 just för att risken ska tas med i kalkylen.123  

4.1.5 Något om vem eller vad som ska anses 
skadas 

Vissa typer av gärningar betraktas av Feinberg som okontroversiella att 
kriminalisera. Mord, våldtäkt och misshandel, är sådana typer av handlingar 
som riktar sig mot annan person och som är kriminaliserade världen över på 
grund av att de innebär en tydlig, allvarlig och direkt skada på enskilda eller 
på grupper. Detsamma gäller vissa typer av egendomsbrott, exempelvis grov 
stöld, etc. Andra gärningar är okontroversiella att kriminalisera på grund av 
den orimligt stora risk för skada på annan som de för mig sig.124 En 
ytterligare grupp gärningar – i princip lika icke-ifrågasatta – skadar inte en 
utpekad person eller grupp. Istället argumenteras för att de skadar större 
”helheter”; allmänheten, samhället, staten, gemensamma institutioner, 
ekonomin, miljön, etc. Skattebrott och falskmyntning är här belysande 
exempel. Härvid finns en möjlig skiljelinje att dra – den mellan privat och 
allmän skada, där de sistnämnda gärningarna åsamkar sådan allmän skada. 
Det bör dock hållas i minnet att denna typ av indelning inte låter sig göras så 
enkelt, eftersom allmänheten är uppbyggd av individer i relation till 
varandra. Samtidigt innebär en allmän skada många gånger att viktiga 
institutioner tar skada, varför hela allmänheten kan sägas lida skada. Ovan 
sagda leder Feinberg till slutsatsen att det för staten alltid är legitimt att 
kriminalisera sådana gärningar som innebär allvarlig privat skada (på 
annan), gärningar som innebär orimligt stor risk för sådan skada, samt 
gärningar som skadar betydelsefulla allmänna institutioner.125   
 
Enligt Lernestedt råder det skilda meningar om vilken skada som ska räknas 
straffrättsligt, ”offerskada eller ”gemenskapsskada”. Offerskada är den 
position som intas om man menar att den straffrättsligt relevanta skadan är 
den som drabbar offret i det konkreta fallet. Genom att undersöka vad som 
drabbar offret, konstateras och mäts också skadan. Härvid anläggs synsättet 
att det är staten som tillhandahåller individerna straffrättssystemet och 
därigenom ska garantera intressena skydd, medan det är individen som 
skadas genom brott. Skadan blir med detta synsätt identisk i två led, 
                                                
123 Jareborg, von Hirsch (1991), s. 29f. Det är alltså enligt Jareborg och von Hirsch inte bara 
intressets vikt (genom levnadsstandard) som avgör skadan. Till vilken grad detta intresse 
riskeras/hotas ska också vägas in – något som närmast hänför sig till tidigare nämnda krav 
på närhet.  
124 Som exempel på denna typ av gärningar kan nämnas att framföra en bil vårdslöst.  
125 Feinberg (1987), s. 10f.  
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bestående av den skada som önskas förhindras genom kriminaliseringen, 
och den skada som uppstår när straffbestämmelsen i fråga sedan 
överträds.126  

Vad gäller gemenskapsskada kan denna enligt Lernestedt delas in i två 
grenar. En första gren är den där det konkreta offret representerar en grupp 
av potentiella offer som drabbas av skadan genom att de materiella intressen 
som tänks skyddas genom att normordningen skadas.127 Skadan uppkommer 
då genom att samhällsmedlemmarna, vilka representeras av brottsoffret, 
upplever, eller drabbas av en faktisk, osäkerhet kring vilket skydd deras 
intressen ges.128 En andra gren är den där skadan anses drabba samhället i 
stort, genom att giltigheten hos normordningen ifrågasättas.129 Skadan 
uppkommer således omedelbart på normordningen, då dess okränkbarhet 
drabbas. Intressena drabbas därmed endast medelbart. Detsamma gäller 
brottsoffret, som medelbart drabbas av att normordningen, vilken hela 
samhället har intresse i, kränks. På så vis blir gemenskapsskadans andra 
gren ett synsätt svårt att använda vid kriminaliseringsöverväganden, 
eftersom det bygger på att en gärningstyp redan är kriminaliserad. 
Lernestedt menar dock att sedan ordningens okränkbarhet sätts i främsta 
rummet, bör bara straffbestämmelser där utsikterna finns för att upptäcka 
och lagföra överträdelser införas.130  Gemenskapsskadesynens två grenar 
skiljer sig således bägge från offerskada, i det ovan redovisade andra ledet: 
skadebedömningen tar inte utgångspunkt i brottsoffret som drabbas direkt 
genom överträdelse av straffbestämmelsen.131  

4.2 Skada eller inte skada – några viktiga 
skiljelinjer 

4.2.1 Bör all skada kriminaliseras? 
Huruvida en handling åsamkar skada är en viktig bedömningsgrund vid 
kriminaliseringsöverväganden. Så dock inte den enda. Jareborg och von 
Hirsch nämner att vissa handlingar kan ha ett socialt värde som väger upp 
den skada de orsakar och därför inte bör kriminaliseras. Likaså kan 
kriminalisering bl.a. vara opåkallat för att det innebär ett för stort ingrepp i 
den enskildes integritet. Ett handlande kan således gott och väl sägas leda 
till ett resultat som uppfyller skadebegreppet utan att för den sakens skull 
kriminalisering ska tillgripas. Skada är inte ensamt tillräcklig grund för 
kriminalisering.132   
 
Jareborg menar att vissa principiella riktlinjer för när kriminalisering inte är 

                                                
126 Lernestedt (2003), s. 190f.  
127 Lernestedt (2003), s. 191.  
128 Lernestedt (2003), s. 193.  
129 Lernestedt (2003), s. 191.  
130 Lernestedt (2003), s. 195f. 
131 Lernestedt (2003), s. 191.  
132 Jareborg, von Hirsch (1991), s 3f. 
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lämpligt kan dras, nämligen följande fall: 

”(1) förhindra enbart orsakande av att annan upplever obehag, som inte kan kallas 
skada; 
(2) förhindra enbart orsakande av att man tillfogar sig själv skada (sådan 
kriminalisering kallas paternalistisk); 
(3) framtvinga förbättring för en själv (extrem paternalism) 
(4) framtvinga att man enbart orsakar förbättringar för andra (påtvingad altruism); 
eller 
(5) förhindra enbart osedligt beteende eller etikettsbrott.”133 
 

Undantag från dessa riktlinjer kan dock tänkas uppkomma. Som exempel 
kan nämnas en handling som orsakar obehag, som i sig inte kan kallas 
skada, för andra individer. Om frånvaron av kriminalisering för denna 
handling medför att handlingen blir frekvent förekommande i samhället, kan 
en kriminalisering vara motiverad. Den vanligt förekommande obehags-
bringande handlingen skulle dessutom kunna betraktas som en skada, inte 
för de enskilda som utsätts för den, men sammantaget för samhället och dess 
intresse av ordning och säkerhet.134 

Straffrättsanvändningsutredningen uttalar att istället för att definiera skada 
positivt, blir diskussionen om vad skada innebär ofta en diskussion om vad 
skada inte är. Utredningen redogör i detta avseende för vad som i 
kriminaliseringssammanhang ofta anförs: Att ett handlande innebär att 
andra känner obehag, bör inte vara grund för att kriminalisera ett sådant 
handlande – enbart obehagskänslor är inte skada. Inte heller bör 
paternalistisk kriminalisering tillgripas.135 Utredningen betonar också att 
inget tillräckligt värdefullt motstående intresse får finnas, om en 
kriminalisering ska ses som godtagbar. Detta dock utan att vidare utveckla 
hur en sådan avvägning ska gå till.136 

Med hänvisning till vad Jareborg säger om obehagsbringande handlingar 
menar utredningen att det kan föreligga skäl för att göra avsteg från 
skadekriteriet. Avsteg kan också tänkas göras för såväl paternalistisk 
lagstiftning, som lagstiftning vilken har bibehållande av samhällets moral 
som motiv. Svaret på när avsteg kan göras är kopplat till vilket synsätt som 
anläggs på samhället och vad som därmed ses som statens roll. I hur stor 
utsträckning bör staten ”blanda sig i” samhällsmedborgarnas liv? 137 Det 
sagda kommer nedan att utredas ytterligare under tre, stundtals över-
lappande, kategorier. 

4.2.2 ”Offense” 
Enligt Feinberg är skada inte den enda typen av påverkan som kan 
legitimera kriminalisering. Feinberg identifierar även ”offense” som en 

                                                
133 Jareborg (2001), s. 53. 
134 Jareborg (2001), s. 54.  
135 SOU 2013:38, s. 484.  
136 SOU 2013:38, s. 491. 
137 SOU 2013:38, s. 484.  
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självständig grund för kriminalisering.138 ”Offense” är alltså att skilja från 
skada i den mening som här presenteras: Frånvaro av något som en 
människa värderar högt är inte alltid skadligt, på samma sätt som att 
närvaron av något för en person oönskat inte heller alltid är skadligt. 
Närvaron av något oönskat innebär bara skada i de fall där denna närvaro är 
nödvändig för att slå fast att en persons intresse hindras på något sätt.139  

”Offense” hindrar typiskt sett inte intressen, åtminstone inte ensamt i sig 
själv, och oftast inte på ett sätt som är relativt stabilt över tid.140 Så länge 
inte ”offense” är av en viss magnitud och hindrar personens intressen, är det 
dock inte att betrakta som skada och kriminalisering av sådant kan därmed 
inte rättfärdigas på denna grund. En typ av ”offense” som enligt Feinberg 
aldrig kan uppnå detta krav är en persons chock eller besvikelse som 
kommer av den blotta vetskapen om att en annan person privat utför, eller 
kan utföra, något omoraliskt med straffrihet. Det är förvisso möjligt att 
blotta vetskapen för en tillräckligt känslig person skulle kunna innebära ett 
mentalt sammanbrott men i det fallet är sammanbrottet snarare att hänföra 
till överkänslighet än något annat. Feinberg illustrerar med ett exempel: Om 
en nysning orsakar att ett fönsterglas går sönder är det glasets ömtålighet 
som bör skuldbeläggas och inte nysningen. Kriminalisering ska skydda en 
person med normal sårbarhetsgrad från att få sina intressen hindrade – det 
vill säga, en överkänslig person kan från staten endast kräva skydd för 
gärningar som skulle skada normalpersonen.141   

Ovälkomna upplevelser, som (oftast) inte är skadliga, är således vad som 
ryms inom gruppen ”offense”. Det finns tre typer av ”offense” som omfattas 
av denna definition av termen: ”offenses proper”, vilket är handlingar som 
väcker anstöt och äckel; ”hurts” som är någon form av buller, slag och sting 
av smärta, som inte innebär skada; och ”others”, närmast att beskriva som 
handlingar som framkallar skam. Feinberg menar att om ”offenses proper” 
kan rättfärdigas som självständig grund för kriminalisering, exempelvis i 
fall det orsakas av obscena bilder eller nedvärderande baserat på ras142, kan 
även andra typer av smärta – som inte kan kvalificeras som skada – också 
vara möjliga att motverka på samma sätt. Kriminalisering är alltså möjligt 
att bruka för att i vissa sammanhang förhindra dessa typer av icke-skada.143  

För att bestämma vilka fall av ”offense” som kan läggas till grund för 
kriminalisering, ska enligt Feinberg en viktning av graden av olägenhet 
genomföras gentemot rimligheten i beteendet. Olägenheten ska bedömas 
utifrån intensiteten och varaktigheten i motviljan den person som utsätts för 
handlingen upplever, och huruvida denna motvilja kan antas vara en 
generell reaktion på beteendet. Hur lätt någon som inte önskar bevittna 
handlingen kan undvika den, samt huruvida denne själv bidragit till risken 
att utsättas för offense, ska också vägas in. Rimlighetsbedömningen tar å sin 
                                                
138 Feinberg (1987), s. 48.  
139 Feinberg (1987), s. 47. 
140 Feinberg (1987), s. 45. 
141 Feinberg (1987), s. 49f.  
142 I originaltexten: ”racial slurs”.  
143 Feinberg (1987), s. 48.  
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sida sikte på vilken vikt handlingen har för den som utför densamma, och 
dess allmänt sociala värde, samt vilken möjlighet det finns att utföra 
handlingen på andra platser eller vid andra tidpunkter för att skapa mindre 
grad av ”offense”. Som bedömningsgrund ska också tilläggas om motivet 
bakom att utföra handlingen är ondskefullt, och i så fall i vilken grad.144 
Lernestedt menar att Feinberg, i sin avvägning, inte tar in skälen för 
mottagarens reaktion och rimligheten i densamma.145   

4.2.3 Paternalistisk kriminalisering 
Att statens tvång gentemot individen enligt Mill begränsas utifrån vad som 
berör andra människor, får till följd att vad som är individens bästa, fysiskt 
eller moraliskt, aldrig kan utgöra ett argument för att straffa denne.146 
 
Mills teori baseras på just detta, att individen bara svarar inför samhället vad 
gäller sådant som berör andra individer – i vad som enbart rör individen 
själv har individen en suverän och oinskränkt frihet.147 Med ”vad som 
enbart rör individen själv” förstås direkt, omedelbar påverkan och innefattar 
samvetsfrihet (frihet att tänka och känna, frihet att ha vilka åsikter som helst 
i bland annat moraliska och vetenskapliga frågor). Även friheten att följa 
sina böjelser och utforma sin plan för livet, liksom att få handla så som man 
önskar och ta konsekvenserna av detta handlande utan att andra människor 
blandar sig i så länge handlandet inte skadar dem, inryms i principen. 
Detsamma gäller friheten att förena sig och att uppgå i gemenskap med 
andra så länge detta inte syftar till att skada andra.148 Med Mills ord 
sammanfattat: 
 

”Den enda frihet som förtjänar namnet, är friheten att på vårt eget sätt fullfölja vårt 
eget bästa, så länge vi inte söker beröva andra deras välfärd eller hindra dem i deras 
strävan att ernå den.”149   
 

Det Mill här strävar efter att förhindra kallas för paternalistisk 
kriminalisering. 
 
Hart låter påskina att Mill troligtvis hyser en glorifierad bild av människan. 
Val kan göras och samtycke kan lämnas utan att tillräckligt reflektion och 
utvärdering av konsekvenser lagts till grund för detsamma. Det kan också 
ske under påverkan, inre psykiskt tvång, etc. Mill förefaller ha bilden av en 
person som har sina mål tydliga och inte låter dem influeras av yttre faktorer 
– som vet vad denne vill och vad som skänker denne tillfredsställelse. 
Paternalism kan motiveras med att skydd behövs för att inte annan eller 
andra ska skadas, även om offret i fråga samtycker eller deltar i handlingen 
som skadar denne.150  
                                                
144 Feinberg (1989), s. xiii.  
145 Lernestedt (2003), s. 208.  
146 Mill (1984), s. 17.  
147 Mill (1984), s. 18.  
148 Mill (1984), s. 20.  
149 Mill (1984), s. 20.  
150 Hart (1963), s. 32f.  
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Vidare menar Hart att paternalism måste skiljas från moralism. Där Devlin 
menar att lagen nästan aldrig tillåter samtycke som ett försvar för en 
handling, exempelvis mord, och att det därför följer att exempelvis 
dödshjälp är att betrakta som mord, håller Hart inte med. Devlin hävdar att i 
fall som dessa är lagen till för att bibehålla en moralprincip, och ingenting 
annat.151 Hart anför därvid att då samtycke inte är möjligt att hävda till 
försvar för en gärning, är det ofta ett tecken på paternalism.152  
 
Lernestedt definierar paternalistisk kriminalisering som en kriminalisering 
som skyddar en individ från något som denne är villig att orsakas. Inom 
definitionen inryms två huvudscenarion: (1) en person orsakar något mot sig 
själv (självskada) och (2) en person samtycker till att någon annan orsakar 
personen något (annanskada med samtycke). Lernestedt hävdar i motsats till 
andra röster i litteraturen att dessa båda scenarion utgör paternalistisk 
kriminalisering, och fokuserar på likheten dem emellan: utkomsten är 
densamma, den skadedrabbades vilja likaså.153  
 
En invändning mot detta som Lernestedt själv identifierar är att i självska-
defallet är den skadelidande också den skadegörande – vid annanskada med 
samtycke är det någon annan som orsakar skadan. Lernestedt själv ser 
vidare en skillnad i sin syn på att scenariona bör behandlas tillsammans och 
den vanligare synen på de två scenariona. Om de behandlas åtskilt innebär 
det en inställning till handlingarna i sig som alltid fel om de begås mot 
annan, eller till intresseskyddets karaktär som absolut i förhållande både till 
gruppen och den som representerar gruppen i ett enskilt fall. Enligt 
Lernestedts sambehandling är det istället innehavaren, den enskilde 
representanten i det enskilda fallet, som förfogar intresset.154     

För att avgöra huruvida en kriminalisering är paternalistisk räcker det enligt 
Lernestedt inte med att ange ytterligare ett intresse, vid sidan om ett intresse 
av att hindra en person att åsamka sig själv skada, för att på så sätt lösa 
ut ”enbart” ur ekvationen155. Istället uppställer Lernestedt två krav för att 
fria en kriminalisering från den paternalistiska bördan:  

1. Det bör inte ses som tillräckligt att vilket intresse som helst anges.156 
2. Hänsyn måste tas till konsekvenserna för att bedöma huruvida en 

kriminalisering är paternalistisk eller ej. Även om en kriminalisering 
inte innebär ett straffande av en person är den likafullt paternalistisk 
om personen ifråga drabbas av att en annan hindras att orsaka det 
personen önskar sig orsakat.157  

Är självskada och annanskada med samtycke att betrakta som skada i den 
                                                
151 Devlin (1965), s. 7.  
152 Hart (1963), s. 30f.  
153 Lernestedt (2003), s. 213f.  
154 Lernestedt (2003), s. 214.  
155 Se Jareborgs definition av paternalistisk skada ovan, s. 36. 
156 I enlighet med vad Lernestedt uttalat om hur intresse bör användas, se avsnitt 3.3 ovan.  
157 Lernestedt (2003), s. 214f.  
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bemärkelse som tidigare åsyftats eller inte? Lernestedt söker först svaret hos 
Feinberg och finner då att negativ intressepåverkan visst föreligger, även i 
fall av självskada. I ”annan”-ledet brister det däremot enligt Feinbergs teori. 
I självskadefallet finns ingen ”annan” involverad, i annanskada med 
samtycke uppkommer inte vad Feinberg kallar för ”wrong”. Lernestedt 
konstaterar Feinbergs teori som alltid sättande individens självbestäm-
manderätt högre än det intresseskydd en straffbestämmelse stipulerar.158  

Vidare tar Lernestedt i sitt sökande efter svar på frågan en blick in i den 
svenska gällande rätten, med fokus på annanskada med samtycke. Som 
objektiv ansvarsfrihetsgrund förekommer samtycke i brottsbalken 24 kap. 
Här ryms situationer där intressen kolliderar, och straffrätten får i och med 
det stryka på foten. I detta fall finns enligt Lernestedt en negativ påverkan 
på ett intresse, men rätten till självbestämmande anses väga tyngre.159  

Lernestedt aktualiserar också frågan om huruvida det är möjligt att 
identifiera gärningar som endast rör individen själv. Endast fall med ingen 
påverkan på annan kan betecknas som paternalism. Lernestedt söker 
återigen svaret i skadebegreppet, dock utan att finna mer än att dess 
skadekrav är oförändrat även i fall av paternalism. För att paternalism ska 
vara meningsfullt att diskutera behöver det enligt Lernestedt förutsättas att 
det existerar gärningar vilka generar skador som inte påverkar andra. 
Lernestedt nämner några möjliga tankeexempel utan att utveckla dem 
vidare. Triviala angrepp skulle kunna undantas, och möjligen skulle också 
andra kunna ses som konkreta individer för att undvika att ta hänsyn till 
skador som på detta sätt orsakas allmänheten. Det sistnämnda tar dock 
Lernestedt själv avstånd ifrån som bristande i förhållande till verklig-
heten.160   

4.2.4 Moral som grund för kriminalisering 
En vanligt förekommande åsikt är att kriminalisering inte får ske enbart på 
grund av att en gärningstyp anses omoralisk. Lernestedt sluter sig till att det 
enda möjliga sättet att sålla ut en omoralisk gärningstyp är att utgå från vad 
som anses som omoraliskt av befolkningen. Vidare menar Lernestedt att 
kriminaliseringar som är byggda på ”omoral som sådan” och endast detta, 
snarast utgörs av en frånvaro. Vad som är i frånvaro är öppet för diskussion, 
men Lernestedt konstaterar att i värsta fall är det en frånvaro av skäl för 
kriminalisering enligt någon, i bästa fall frånvaro av något annat som 
möjligen skulle kunna legitimera kriminalisering: skada på annan, ”offense” 
eller paternalism.161  

Stephen menar att (o)moral i sig självt kan vara grund för kriminalisering. 
Moralens egenvärde, som det får förstås ett närmast naturrättsligt sådant, 
utgör grund för denna tanke och ingen negativ påverkan behöver påvisas för 

                                                
158 Lernestedt (2003), s. 218. 
159 Lernestedt (2003), s. 219f.  
160 Lernestedt (2003), s. 215f.  
161 Lernestedt (2003), s. 231.  
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att kriminalisering ska vara godtagbar med hänvisning endast till moral.162 
Hart tillskriver Stephen den extrema teorin. Den extrema teorin ger inte 
moral instrumentell betydelse för samhällets existens. Istället betraktas 
bibehållandet och framtvingandet av moralen som ett värde i sig, oavsett om 
omoralen skulle vara skadlig eller ej.163  

På ett annat sätt förhåller sig Devlin till moralen, när han menar att 
samhället upplöses och moralen attackeras. Enligt denna teori är samhället 
åtminstone delvis konstituerat av att det finns en moral som delas av 
samhällsmedborgarna.164 Straffrätten ska skydda samhället och samhället 
bör försvara sig mot attacker riktade mot moralen, eftersom samhället 
upphör att existera om dess moral gör det.165 Det skulle kunna invändas, att 
moralen i alla samhällen på ett eller annat sätt förändras över tid och att 
samhället inte nödvändigtvis upplöses för det. Devlin ställer sig dock inte 
mot en sådan förändring – så länge den sker långsamt och försiktigt och den 
gamla moralen ersätts med en ny. Det farliga tycks enligt Devlin vara det 
moraliska tomrummet som riskerar bli följden om straffrätten inte skyddar 
rådande samhällsmoral.166 Negativ påverkan föreligger tveklöst om det är så 
att samhället upplöses. Hart benämner Devlins teori som den måttfulla 
teorin. En gärning måste enligt denna teori betraktas utifrån hur den 
påverkar moralen. Omoral skadar inte nödvändigtvis någon ”annan”, att 
överträda moralen är att orsaka ”offense” mot samhället som helhet, vilket 
gör att samhället kan kriminalisera omoraliska handlingar på precis samma 
sätt som annat nödvändigt för samhällets existens också kan skyddas genom 
kriminalisering.167 Såväl Hart som Lernestedt menar att Devlins problem 
ligger i att han inte kan bevisa att effekten blir samhällets upplösning.168 
Lernestedt tillerkänner dock Devlin en poäng i vad Devlin säger om att även 
om ett fåtal personer företar handlingar som inte skadar samhället, kan 
sådana handlingar skada samhället om tillräckligt många gör det.169 Detta 
står i kontrast till vad Mill anser om handlingar som inte rör någon annan än 
individen.  

Att majoriteten bör tillåtas styra omgivningen i moraliskt hänseende är 
enligt Dworkin ett argument som framkommer genom en läsning av Devlin, 
och är ett skäl för att kriminalisera omoraliska gärningstyper. Argumentet 
består i att om personer med (i majoritetens ögon) omoraliska värderingar 
tillåts efterleva dessa, skulle den sociala miljön förändras. Att den sociala 
miljön förändras är inte självständig grund för att förbjuda de handlingar 
som följer med de moraliska värderingarna, men det är en uppmaning till 
lagstiftaren att denne måste väga den mänskliga friheten mot det som hotas 
av handlingarna ifråga. Om handlingarna bedöms som omoraliska väger den 

                                                
162 Stephen (1993) s. 73f.  
163 Hart (1963), s. 48f. 
164 Devlin (1965), s. 9f. 
165 Devlin (1965), s. 13f.  
166 Devlin (1965), s. 18.  
167 Hart (1963), s. 49.  
168 Lernestedt (2003), s. 234; Hart (1963), s. 50f.  
169 Lernestedt (2003), s. 235. Lernestedt förefaller här tala om negativ påverkan på annans 
(andra, identifierbara) intresse, snarare än ”offense” i Harts mening.  
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mänskliga friheten lättare, och om majoritetssynen är att handlingarna är 
omoraliska bör lagstiftaren också finna dem sådana. Handlingarna måste 
dock fortfarande kunna sägas påverka samhället i någon mån. Att de är 
oönskade av en majoritet är ett nödvändigt, men inte tillräckligt krav.170 Ett 
annat argument som också tar sikte på majoritetens beslutanderätt är ett från 
Schwartz, som närmast går ut på att exempelvis ”offense” som är beroende 
av moral kan bedömas orsaka skada eller inte orsaka skada. Om en majoritet 
av befolkningen då anser det viktigt att motverka gärningstypen i fråga, så 
ska tvivlet kring skadan slätas ut av majoritetsåsikten.171   

I litteraturen anförs ibland en skiljelinje mellan handlingar som företas 
offentligt och sådana som företas privat. Om en person frivilligt utför något 
som betraktas som omoraliskt inom sin privata sfär, är då den blotta 
vetskapen om detta skadebringande för annan? Lernestedt konstaterar en 
sådan uppdelning till syvende och sist blir en fråga om hur påtagligt ett 
handlande förmedlas, och menar därför det avgörande vara graden av 
sinnesretning (vad som ådrar sig uppmärksamhet från i första hand syn- 
hörsel- och luktsinnen). Det blir därmed tydligt att graden av sinnesretning 
typiskt sett är lägre avseende det som företas privat. Den som önskar 
kriminalisera sådant beteende kan dock invända att det som sker privat ändå 
kan påverka sinnena, varvid motståndaren till sådan kriminalisering kan 
hävda att det då inte längre är att betrakta som privat.172  

Ytterligare en invändning som Lernestedt anför är att den som önskar 
kriminalisera sådant handlande kan hävda att det, vad gäller negativ 
påverkan, inte behöver skilja någonting mellan sinnesretning eller den blotta 
vetskapen för mottagaren, då endast förmedlingsmedlet förändras. 
Reaktionen hos mottagaren gör det inte, vilket skulle kunna utgöra ett 
argument för skada, liksom att vissa fall av den blotta vetskapen är att se 
som grövre än vissa fall av offentlig ”offense”.173  

Schwartz låter mena att vissa moraliska överträdelser kan läggas till grund 
för kriminalisering endast i fall de sker offentligt, medan andra också kan 
läggas till grund för kriminalisering när de sker privat.174 Enligt Lernestedt 
stämmer detta synsätt väl överens med gällande svensk rätt, exemplifierat 
med brott mot griftefriden.175 Denna kriminalisering är inte begränsad till 
vad som sker offentligt, utan omfattar även det som företas privat. 
Förarbeten eller lagkommentarer nämner inte uttryckligen vad som avses 
skyddas med förbudet mot att skända lik. Detta leder till slutsatsen att det är 
en fråga om motstående intressen och hur dessa balanseras varvid 
kriminalisering även av vad som sker privat enligt Lernestedt tycks kräva 

                                                
170 Dworkin (1966), s. 992ff.  
171 Schwartz (1963), s. 670f.  
172 Lernestedt (2003), s. 238f.  
173 Lernestedt (2003), s. 239. Även Hart tycks identifiera i sak samma invändning, se Hart 
(1963), s. 45.  
174 Schwartz (1963), s. 674f.  
175 Brottsbalken 16 kap. 10 §. 
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starkare skäl.176  

Hart anför att det måste skiljas mellan det omoraliska i en handling som 
sådant, och denna handlings förmåga att orsaka ”nuisance” (besvär, elände) 
eller ”offense” offentligt.177 Hart illustrerar detta med tvegifte. Tvegifte är 
olagligt, oavsett alla inblandades samtycke. Sexuell samlevnad utanför 
äktenskapet är, liksom annan utomäktenskaplig samlevnad, dock inte 
kriminaliserat. En person kan vara gift med en person, och leva tillsammans 
med annan, till och med låtsas vara gift med den andra, men lagen 
förhindrar att ett regelrätt giftermål genomförs. Hart frågar sig varför lagen 
träder in just här, och inte i frågan om sexuell samlevnad. Svaret återfinns i 
skillnaden mellan privat och offentligt. Om den som ägnar sig åt tvegifte 
straffas på grund av att religiösa känslor bör skyddas från skada av ett 
offentligt handlande, är straffet inte beroende av att förövaren anses vara 
omoralisk. Istället ses handlingen som ”nuisance”. Hart beskriver att lagen i 
detta fall syftar till att hindra ”offense” mot andra genom att en handling 
företas offentligt, och att lagen inte riktar sig mot det omoraliska i den 
handling som företas privat. Målet med lagen – att skydda dem som riskerar 
påverkas - är begripligt på samma sätt som vid brott vilka leder till fysisk 
skada.178 

Hart menar att svaret på huruvida handlingar likt tvegifte bör kriminaliseras, 
får sökas i avvägningen mellan graden av allvarlighet i det ”offense” 
handlingen medför på andras känslor och den begränsning av frihet och det 
bidrag till lidande som kriminaliseringen medför.179 En distinktion är enligt 
Hart möjlig att göra vad gäller kriminaliseringar riktade mot sexuella 
beteenden, nämligen att skilja vad som straffas som omoraliskt och vad som 
straffas som oanständigt. Sexuellt umgänge mellan man och hustru är inte 
omoraliskt, men betraktas som oanständigt om det sker offentligt. Vidare 
menar Hart att privat företaget homosexuellt umgänge mellan samtyckande 
vuxna är att betrakta som omoraliskt180men inte som oanständigt. Det vore 
dock även oanständigt om det utövades offentligt. Att en handling kan vara 
både omoralisk och (offentligt) oanständig är viktigt att hålla i minnet, 
eftersom handlingen då kan kriminaliseras just som oanständig.181  

Mot den blotta vetskapen som argument, kan anföras att det inte orsakar 
skada, eller att det faktiskt kan utgöra skada men faller i avvägningen som 
sedan skada konstateras står att göra. Hart menar emellertid att det viktigaste 
argumentet mot att erkänna den blotta vetskapen sådan betydelse, är att 
ingen som ser individens frihet som ett värde kan tillmäta blotta vetskapen 
sådan vikt. Att kriminalisera ett beteende en individ orsakar andra genom 
den blotta vetskapen, vore att kriminalisera individens beteende enbart på 
grund av att andra invänder mot vad individen gör. Den enda frihet som då 
                                                
176 Lernestedt (2003), s. 240f.   
177 Hart (1963), s. 43.  
178 Hart (1963), s. 39ff. Därvid menar Hart, i motsats till Devlin, att kriminaliseringens 
funktion i detta fall inte går att förstå som endast framtvingandet av en moralisk princip. 
179 Hart (1963), s. 43.  
180 ”… according to conventional morality”, Hart (1963), s. 45.  
181 Hart (1963), s. 45.  
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finns kvar är att handla på ett sätt som ingen genuint kan invända mot – ett 
tämligen verkningslöst frihetsbegrepp. Hart menar därför att ingen ordning 
kan tillåta att frihet värderas samtidigt som det ses som en rätt att undslippa 
påverkan av den blotta vetskapen. Skydd från offentlig chock eller ”offense” 
kan dock kriminaliseras.182  

Skiljelinjen är emellertid en tunn sådan då ett vanhelgande sker offentligt, 
och varken ”offense” eller chock skulle förekomma om inte de som 
handlingen påtvingas hyser en specifik religiös eller moralisk övertygelse. 
Oavsett lämnar skydd för människors övertygelse i det offentliga rummet, 
utrymme åt den som i fallet ovan begår ”offense” att företa handlingen 
privat istället. Detta kan inte likställas med att kriminalisera handlande på 
grund av att andra människor invänder mot handlandet. 183 

4.3 Delanalys 

4.3.1 Skada 

4.3.1.1 ”Harm” som utgångspunkt 
Gemensamt för den teoribildning som redogörs för under rubriken ”Skada” 
är att skadedefinitionen i samtliga fall utgår från att något genererar en 
negativ påverkan på ett intresse. Att skada enligt rådande uppfattning i 
litteratur får förstås utifrån intresse står därmed klart. Övriga delar av här 
analyserad teoribildning präglas genomgående av vaga ord som behöver 
fyllas med något för att kunna ges någon egentlig innebörd. Vad detta något 
är, är öppet för diskussion och kanske är teoriernas förtjänst främst att de 
möjliggör ett system för detta. Teorierna framstår för mig närmast som en 
utgångspunkt, ett försök att hålla ihop diskussionen. Några entydiga svar 
kan de inte ge, och annat är förmodligen inte att förvänta. Teorierna är 
byggda för att fungera i en komplex verklighet, och ett krav för att de inte 
ska bli omedelbart ogiltiga är att de hålls relativt öppna.  

Mills skadeprincip innebär att det endast är handlingar som orsakar andra 
skada, det vill säga negativt påverkar andras intressen, som ska 
kriminaliseras. Mill menar att de intressen som här åsyftas är ”vissa av de 
intressen som i kraft av antingen uttryckliga lagbestämmelser eller tyst 
överenskommelse bör betraktas som rättigheter”. Härvid uppstår en rad 
frågetecken. För det första är det oklart vad som, enligt Mill, påverkar andra. 
Även beteende som typiskt sett påverkar endast den som hänger sig åt det, 
kan sägas påverka andra. Mill talar inte om hur denna påverkan ska se ut, 
annat än att den ska vara direkt och omedelbar samt att enbart obehag inte 
utgör grund för kriminalisering. För det andra är Mills resonemang kring de 
intressen som (inte) ska påverkas något otydligt. Att det är fråga om 

                                                
182 Hart (1963), s. 45ff. Även Lernestedt menar att den som inte vill tillerkänna den blotta 
vetskapen sådan betydelse har att argumentera för att den personliga friheten blir alltför 
inskränkt, men förefaller dock inte vilja gå lika långt som Hart i detta avseende, se 
Lernestedt (2003), s. 239.  
183 Hart (1963), s. 47.  
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intressen som genom lagbestämmelser eller tyst överenskommelse bör 
betraktas som rättigheter ger inte mycket vid handen. Vilka intressen som 
bör betraktas som rättigheter kan man möjligen gissa sig till, värre är det 
med sättet de ska ha fått sin status på. Det framstår för mig som om Mill 
letar efter någon form av konsensustänk kring dessa intressen, något som lär 
bli svårt att finna annat än i de mest uppenbara fallen.  

En likhet mellan Feinbergs och Jareborg och von Hirschs teorier är att de 
båda främst tar sikte på brott som drabbar ett identifierat enskilt offer.184 Det 
är enligt Feinberg negativ påverkan på annans intresse som kommer av en 
kränkning som utgör den straffrättsligt relevanta skadan. Hur en sådan 
kränkning som är orättfärdig och oursäktlig konstitueras utvecklas inte 
särskilt, och måhända är det heller inte det intressanta. Vikten bör istället 
läggas vid att det drabbar annans rätt (enligt mig närmast att förstå som 
intresse vilket annan hyser). Feinberg menar att för att avgöra om intresset 
påverkas negativt, ska intresset som påverkats befinna sig i ett sämre 
tillstånd än vad det hade gjort om denna påverkan inte ägt rum. Här i ligger 
nästa knäckfråga: Hur avgörs om intresset befinner sig i ett sämre tillstånd? 
Och om det inte gjort det utan den kränkande handlingen? Ringa vägledning 
ges i denna del. 

Jareborg och von Hirsch försöker frigöra sig så mycket som möjligt ifrån att 
det subjektivt upplevda lidandet och valet individen gör att njuta eller inte 
av sina livsomständigheter vägs in. Här kan invändas, att levnadsstandard 
inte nödvändigtvis har en kvalitet i detta avseende som mål skulle sakna. Ett 
slags målstandard skulle givetvis också kunna skapas (och Feinberg 
försöker faktiskt göra detta). Varför levnadsstandard är ett bättre ”mått” än 
mål för att undersöka skadans påverkan på intresset hade behövt motiveras 
med mer än att mål tarvar en subjektiv bedömning. Graden av lidande som 
hos en individ uppkommer för att denne inte når sitt mål kräver naturligtvis 
att en subjektiv bedömning görs men varför skulle inte också en målbaserad 
bedömning kunna avgränsas till att inte röra den subjektiva delen? 
Bedömningen skulle i så fall kunna konstrueras till att ta sikte på om den 
enskilde har de objektiva möjligheterna (de som inte beror på den enskildes 
egna färdigheter185) att uppnå vissa standardmål. Således en bedömning av 
mål, befriad från subjektivitet.  

4.3.1.2 Hur intresse och skada länkas samman 
Straffrättsanvändningsutredningen uppställer krav på närhet mellan skada 
och intresse och krav på att beteendet som orsakar skada identifieras och 
konkretiseras. Vad gäller kravet på närhet mellan skadegörande beteende 
och intresse menar utredningen att detta kan uttryckas också som att ju 
tydligare det är att ett beteende innebär en kränkning av skyddsintresset, 
desto mer motiverat är det att använda kriminalisering. Mot detta vill jag 
invända. Det som blir följden av att avståndet mellan ett kränkande beteende 
och intresset är närmare (dvs. beteendet innebär en tydlig kränkning av 
                                                
184 Se Feinberg (1987), s. 19ff. Se också Jareborg, von Hirsch (1991), s. 3.  
185 Se Jareborgs och von Hirschs resonemang om önskan att skriva storartad poesi ovan, s. 
28. 
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intresset) är inte att kriminalisering blir mer motiverad. Följden blir att en 
balanseringsprocess är nödvändig – och att det skyddsvärda intressets status 
behöver undersökas i lägre grad. Motstående intressen kan dock finnas 
likafullt, hur nära intresset och den kränkande handlingen än står varandra. 
Närhetsbedömningen är som jag ser det ett nödvändigt steg utan vilket en 
kriminalisering inte kan komma till stånd. Närhetsbedömningen kan leda till 
ett närhetskravs uppfyllande, men kan inte motivera en kriminalisering. Det 
viktiga borde vara att ett visst mått av närhet alltid föreligger. Detta mått 
kan, i enighet med vad Jareborg anför om närhet naturligtvis varieras i 
förhållande till vilken vikt intresset ges.186 Om närheten i vissa fall 
överstiger detta mått underlättar det givetvis skadebedömningen men säger 
ingenting om huruvida kriminalisering är motiverad.  

Jareborg menar att ju större avstånd mellan handlande och kränkning av 
intresset, desto mindre talar för kriminalisering – vilket enligt mig är en 
bättre skrivning än den utredningen presenterar. Mindre talar för 
kriminaliseringen, eftersom mindre talar för skadekriteriets uppfyllande.  

Feinberg skapar tre typer av intressegrupper för att kunna identifiera skada 
och länka samman skada med intresse. ”Welfare interests” är den grupp av 
de mest grundläggande intressen som skapar förutsättningar för att uppnå de 
mål en enskild har med sitt liv. Feinberg menar att den mest allvarliga 
(straffrättsligt relevanta) skada som kan uppkomma, är om något intresse i 
denna grupp skadas – hela intressekedjan påverkas då. Feinberg menar dock 
att intressena i sig är otillräckliga för att nå ett ”gott liv” – de är istället att se 
som nödvändiga för att utveckling till ”gott liv” ska vara möjlig. Här 
kommer von Hirsch och Jareborgs kritik mot Feinberg in, som inte är svår 
att ställa upp på. Skada uppstår inte för att inte mer slutliga mål kan uppnås. 
Skada uppstår på grund av att intressen, grundläggande sådana, kränks i sig 
själva. Ett sådant synsätt hade också löst Feinbergs problem med att små 
barn och djur kan ha dessa ”oftast instrumentella” intressen som slutliga 
mål. De intressen Feinberg kategoriserar som ”welfare interests” är 
instrumentella intressen (för de som har subjektiv kapacitet för att ”nå” 
andra intressen), men de är också intressen i sig själva.   

Jareborg och von Hirsch delar å sin sida först in levnadsstandard i fyra 
nivåer, varpå en eller flera intressedimensioner identifieras. Kritiken som 
riktas mot Feinberg går att se som befogad, men frågan är om det egna 
alternativet är särskilt mycket bättre. Visserligen har Jareborg och von 
Hirsch förvissat sig om att göra sin levnadsstandardsskala så objektiv som 
möjligt och därefter kombinerat det med intressedimensioner, något som 
borgar för att även intressena standardiseras i någon mån. Problemet är 
dock, att gärningarna är svåra (närmast omöjliga) att placera in på 
levnadsstandardskalan så fort kränkningen drabbar något annat än en 
individ. Detta problem återfinns även hos Feinberg, vilket gör att teoriernas 
bidrag till en definition av skadebegreppet som helhet, blir relativt litet.  

                                                
186 Se Jareborg och dennes nivå-skiss ovan, s. 30.  
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4.3.1.3 Skadebestämning 
Feinberg söker en viss magnitud av skada, och exemplifierar detta med en 
tröskel vilken den negativa påverkan måste komma ”över” för att 
kvalificeras som straffrättsligt relevant skada. Det hela försvåras emellertid 
av att negativ påverkan som uppstår, och som uppgår just över tröskeln för 
vad som är skada, inte bör läggas till grund för kriminalisering. Tröskeln 
säger egentligen ingenting, eftersom magnituden inte kan slås fast genom 
den. Feinberg nämner inte vilken magnitud som når precis över tröskeln. 
Bilden måste således fyllas med någonting mer. Det är dessutom oklart 
varför tröskeln inte placeras så att den skiljer ut skada som bör läggas till 
grund för kriminalisering, utan placeras under gränsen för vad som kan 
kriminaliseras.  

Att identifiera drabbad intressedimension enligt Jareborg och von Hirschs 
teori går, så länge det rör sig om brott mot enskilda, relativt enkelt. När 
sedan levnadsstandard appliceras på vald intressedimension, blir det svårare 
eftersom det inte alltid är tydligt vilken levnadsstandardsnivå en gärning 
inkräktar på. Mätningen ska sedan ske på en skadeskala, där skadan är 
allvarligare ju lägre levnadsstandardnivå som inkräktas. Det hela 
kompliceras ytterligare när flera intressedimensioner drabbas och ”skadan” 
ska summeras på skadeskalan. Riktlinjerna för hur detta ska gå till är föga 
utvecklade och uttryck som ”nivå 1 ’med avdrag’” när risken vägs in, gör 
det hela till en övning som blir av teoretisk betydelse snarare än verklig 
sådan. Vidare säger inte teorin någonting om vilken magnitud av skada som 
ska läggas till grund för kriminalisering. Antagligen måste den negativa 
påverkan åtminstone ge utslag på skadeskalan men frågan är om alla sådana 
utslag ska räknas.  

Sammanfattningsvis ger de här redovisade teorierna ringa vägledning i fråga 
om skadebestämning. Problemet är, som jag ser det, att skadan inte 
tillräckligt tydligt kopplas till intresset, att teorierna så tydligt utgår från 
individskador och att gränsen för vilken skada som ska kriminaliseras inte 
konkretiseras. Jareborg och von Hirsch är dock nära ett svar vad gäller det 
förstnämnda problemet men frågan är om vilka intressedimensioner som 
helst kan läggas till modellen.187 Det intressanta vid 
kriminaliseringsöverväganden bör i ett första skede vara om skadan kan 
läggas till grund för kriminalisering, dvs. om skadan med Feinbergs teori 
når över tröskeln. Därefter kan skadans allvar vägas in i balanseringsproces-
sen. 

4.3.1.4 Något om vem eller vad som ska anses skadas 
Precis som Lernestedt nämner, blir den av honom identifierade andra grenen 
av gemenskapsskada i stort överflödig vid kriminaliseringsöverväganden 
eftersom den bygger på normordningens okränkbarhet. Viss vägledning ges 
dock, eftersom att normordningen ska värnas, bör endast sådana 
                                                
187 Författarna själva menar att det går, se Jareborg, von Hirsch (1991), s. 19f. Att 
ytterligare intressedimensioner läggs till löser dock inte problem med att 
levnadsstandardskalan ter sig som endast applicerbar på individer.  
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gärningstyper som innebär upptäck- och lagföringsbara kränkningar 
omfattas – i annat fall bidrar ju normordningen till att möjliggöra skada på 
sig själv.  

Offerskada och gemenskapsskada är egentligen illa valda termer eftersom 
även gemenskapsskada innebär offerskada, och måhända även tvärtom. 
Rimligare vore att tala om ”omedelbar” respektive ”medelbar” skada. Ska 
den straffrättsligt relevanta skadan vara den som omedelbart uppstår genom 
att person X misshandlas, eller ska det vara den medelbara skadan, de 
signaler som sänds av den omedelbara skadan? Enligt ovan dragna slutsatser 
om intresse, och den betydelse intresse tillmätts enligt här företagna analys 
av skadebegreppet – bör den medelbara skadan (närmast den första grenen 
av gemenskapsskada) vara den straffrättslig relevanta skadan. Straffrätten är 
ett normsystem, ett sätt att utöva formell social kontroll. Därutöver är 
straffrätten repressiv och tar sikte på gärningen (gärningstyper). Det är 
gärningen som är skadlig, inte att någon skadas. Det är att intressen hotas, 
som är skadligt för samhällslivet – tilltron till samhället och till med- 
människorna är beroende av att intressena bevakas. Samhället är i sin tur 
beroende av den tilltro som finns till det, liksom för övrigt straffrätten är. 
Om tilltron faller, faller även samhället, faller även straffrätten, faller även 
individerna (åtminstone i någon mening). På så vis är individens skada 
straffrättsligt relativt ointressant. Det intressanta är enligt mig skadan på 
intresset, och intressen ”ägs” inte av individer utan av ”oss alla” (samhället). 
Detta utesluter i sig inte att individer kan inneha intressen, men de äger inte 
dem. Jag äger inte ett intresse av personlig integritet – samhällskroppen äger 
ett intresse av att jag ska ha personlig integritet, för att jag i så stor 
utsträckning som möjligt inte ska vara onyttig för samhället. Diskussionen 
om jag innehar ett intresse av personlig integritet, är hänförlig till ett annat 
plan och inte relevant här.  

Denna fråga blir måhända mest av akademisk karaktär. Intresset kan sägas 
konstitueras av en värdering av någonting. Det är värdet som kan skadas, 
värderingen kan en människa aldrig avhändas av någon annan. Såväl 
individen som samhället kan tänkas värdera något positivt. Negativ 
påverkan på värdet, kan leda till skada, oavsett vem som bedöms ”ha” 
värderat det. Ofta kan det dessutom tänkas vara värderat av såväl individer 
som samhälle, exempelvis i fallet med personlig integritet. Vid 
kriminaliseringsövervägande blir således frågan närmast vems värdering av 
X (värdet) som läggs till grund för kriminaliseringen.  

Det sagda illustreras nedan i figur 2.  
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Figur 2 
 
Ett ytterligare problem med att se offerskada som den relevanta skadan 
framträder enligt mig om man väljer att betrakta straffrätten som ett enda 
stort intresse – samhället har då ”blandat sig i” frågan. Straffrätten kan inte 
existera utan att samhället (som helhet) värderar den (ordningen) som ett 
positivt värde.188 

4.3.1.5 Skiss till systematisering av skadebegreppet 
Nedan följer en skiss till systematisering av skadebegreppet.  

 

Figur 3 
 
Steg 1 ovan utgörs av att intresset (I) identifieras. Här behöver frågan om 
varför intresset är skyddsvärt besvaras.  
 
I steg 2 illustreras hur en handling (X) negativt påverkar (P) ett intresse (I). 
Intresset är därmed negativt påverkat (-I).  
 

                                                
188 Möjligen undantaget om man anlägget ett perspektiv där individers intresse summeras 
upp till ett samhälleligt sådant. 
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I steg 3 återfinns balanseringsprocessen där intresset ska vägas mot 
motstående intressen. En förutsättning för kriminalisering är att intresset 
anses väga tyngre än intresset av att handla enligt X (utan att bli åtalad) mot 
bakgrund av de motstående intressena.  

Skissen visar att det viktiga inom skadebegreppet är intressets status innan 
gentemot intressets status efter påverkan. Nyckeln ligger i intresse-
diskussionen: Varför är intresset viktigt? Varför och hur påverkar 
handlingen intresset? En fråga som förefaller vara en aning förbisedd i 
teoribildningen är hur balanseringsprocessen ska gå till. Det hade varit 
behjälpligt om en mer principiell diskussion fördes kring denna och vilka 
krav som kan ställas på lagstiftaren i den delen.189 Skada som begrepp är 
egentligen bara ett instrument för att avgöra intressets status, men ett 
begrepp som tynger ner diskussionen och ”döljer” balanseringsprocessen 
som är lika viktig som skadebedömningen i steg 2 ovan. För att underlätta 
skadebedömningen, och låta fokus fördelas mer rimligt över de tre stegen, 
skulle en möjlig väg vara att stanna vid att negativ påverkan kan 
konstateras. På så vis undviks magnitudproblemet i denna del. Magnituden 
kan sedan vägas in i balanseringsprocessen, där graden av en kränkning av 
ett intresse förmodligen kommer framstå tydligare i en jämförelse med 
inskränkningar av motstående intressen. Balanseringsprocessen kan till stor 
del antas utgöras av ultima ratio-tanken. Denna tanke tycks dock ha 
stagnerat i formen av en sägning. Diskussionen om kriminalisering som 
ultima ratio förtjänar att utvecklas – begreppet borde ges en mer operativ 
betydelse vilket skulle kunna lösa en hel del knutar i den inte sällan 
svårdefinierade diskussionen om skada.  

4.3.2 Skada eller inte skada – några viktiga 
skiljelinjer 

4.3.2.1 Bör all skada kriminaliseras? 
Många åsikter i litteraturen går i linje med att allt som kan kallas skada inte 
nödvändigtvis kan läggas till grund för kriminalisering. Härvid kommer den 
ovan diskuterade intresseavvägningen återigen in som en viktig bedöm-
ningsgrund. Jareborg och von Hirsch menar att vissa handlingar kan ha ett 
socialt värde som är större än nyttan av den skada de orsakar. I en svensk 
kontext kan till exempel alkohol tjäna som exempel.190  I intresseavväg-

                                                
189  Det bör nämnas att vissa försök görs i den studerade litteraturen. Feinberg talar om en 
”presumption in favor of liberty” och anger också ett antal principer för hur lagstiftaren bör 
väga skadan, dessa principer är dock inte särskilt handfasta i den meningen att Feinbergs 
problem med att bestämma skadan följer med in i principerna, se Feinberg (1987), s 9 och 
s. 216. Eser tycks å sin sida fylla balanseringsprocessen med att det intresse som negativt 
påverkas måste kunna härledas från konstitutionella värden, se Eser (1966) s. 395f, s. 398ff 
och s. 411ff. Nuutila diskuterar i en finsk kontext hur nödvändigheten av en kriminalisering 
påverkar dess genomförande, och betonar att ultima ratio är tänkt att garantera att hänsyn 
tas till såväl det potentiella offrets som den potentiella gärningsmannens grundläggande 
rättigheter, se Nuutila (1996), s. 305f och s. 312f.   
190 Det är annars svårt att, mot bakgrund av vad som framkommit i denna uppsats, förstå 
varför alkohol inte är olagligt när narkotika är det. 
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ningen kan också konstaterad skada balanseras upp av exempelvis personlig 
integritet och frihet.  
 
Jareborgs riktlinjer för när kriminalisering inte är lämplig191, är visserligen 
på många sätt rimliga, men samtidigt svårtillämpade. Om fokus riktas mot 
de riktlinjer som främst behandlas i denna uppsats, är ett problem att de alla 
tre innehåller ordet ”enbart”. Problemet ligger måhända inte i att Jareborg 
utformat riktlinjerna så, utan att lagstiftaren ofta kan kringgå dem genom att 
hävda andra intressen bredvid ett intresse som till exempel skyddas för att 
”förhindra enbart orsakande av att man tillfogar sig själv skada”. Där 
tillkommer således ytterligare ett argument till diskussionen om att intressen 
bör identifieras och konkretiseras; detta är den enda möjligheten att kunna 
sålla ut sådan kriminalisering som Jareborg menar typiskt sett är olämplig. 
Undantag från riktlinjerna kan dessutom tänkas uppkomma – av Jareborg 
exemplifierat med vad som får förstås som en motsvarighet till ”offense”; en 
handling som framkallar obehag kan kriminaliseras om den riskerar bli 
vanligt förekommande. 

4.3.2.2 ”Offense” 
 ”Offense” är enligt Feinberg att förstå som närvaron av något oönskat, som 
inte hindrar intressen. Feinberg identifierar tre grupper av offense, vilka alla 
kan läggas till grund för kriminalisering. ”Offenses proper” väcker anstöt 
och äckel, och är därmed behäftad med ett problem – vad ska anses som 
anstötligt och äckligt? 192 I bedömningen av om ”offense” kan läggas till 
grund för kriminalisering i ett enskilt fall, ska graden av olägenhet vägas 
mot rimligheten i beteendet. Lernestedt menar att skälen för mottagarens 
reaktion och rimligheten i densamma inte vägs in. Här vill jag dock mena, 
att Feinberg faktiskt nämner huruvida motviljan kan antas vara en generell 
reaktion på beteendet som en bedömningsgrund i olägenhetsbedömningen. 
Rimligheten som Lernestedt önskar, får ju närmast sökas i hur vanligt 
förekommande en reaktion kan vara. Att den generella reaktionen ska vägas 
in torde också kunna säga något om skälen för reaktionen – är den generell 
är det åtminstone mer troligt än annars att skälen i sig får ses som ”rimliga”.  
 
Mer kritisk är jag snarare mot den rimlighetsbedömning Feinberg anför, 
som ska göras av den som utför handlingen. Här ska ondskefullt motiv 
bakom handlingen tala för att den ska kriminaliseras. Ett ondskefullt motiv 
fordrar som jag ser det att gärningsmannen är medveten om att det denne 
utför är ”offensive” för mottagaren. Således konstrueras närmast ett uppsåt 
hos gärningsmannen till obehaget som mottagaren känner. Detta ter sig som 
mycket svårt att väga in vid en bedömning av en kriminalisering, där de ju 
ännu inte finns någon faktisk gärningsman.  

4.3.2.3 Paternalistisk kriminalisering 
Paternalistisk kriminalisering är den undergrupp som i detta arbete används 
för att urskilja vad skadebegreppet kan sägas inrymma, som på många sätt 

                                                
191 Se ovan, s. 35.  
192 Mer om detta i avsnitten nedan. 
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är svårast att närma sig. Straffrättsanvändningsutredningen nämner att det 
bör undvikas, men att avsteg från denna hållning kan göras. Jareborg 
nämner att kriminalisering inte är lämplig för att förhindra enbart orsakande 
av att någon tillfogar sig själv skada – men även där kan undantag tänkas, 
utan att det i paternalismfallet utvecklas vidare.  Mill är visserligen mycket 
tydlig i sitt avståndstagande, den personliga friheten ska alltid väga tyngre i 
sådant som bara rör individen själv. Däremot ges inte särskilt mycket 
vägledning i frågan om vad som enbart rör individen själv. Det är enligt mig 
inte heller otänkbart att individen ibland faktiskt behöver skydd från sig 
själv, för att det är bäst för individen – för att det i slutändan leder till mer 
frihet.193 Problemet är att legitimera detta. 
 
Lernestedt delar upp paternalistisk kriminalisering i två delar: självskada 
och annanskada med samtycke, och menar att dessa delar ska behandlas 
tillsammans. I fallet annanskada med samtycke kan skada faktiskt – 
beroende på hur intresseinnehavet definieras och om offerskada eller 
gemenskapsskada tillmäts relevans – uppkomma på ”annan”. Enligt 
Lernestedt uppkommer inte vad Feinberg kallar ”wrong” vid annanskada 
med samtycke. Vid annanskada med samtycke kränks visserligen inte den 
samtyckandes rätt per se, men det skulle kunna argumenteras för att det i 
vissa fall föreligger en rätt som personen i fråga inte innehar. Istället kan 
någon annan (samhället, eller den grupp individen representerar) sägas ha 
rätten, vilken då kränks orättfärdigt och oursäktligt. Ansvarsfrihets-
grundande samtycke skulle kunna ses som en indikator på att ett visst mått 
av individintresse erkänns – likafullt är det reglerat när sådant samtycke kan 
tillåtas verka ansvarsbefriande. Vid läsning av Hart, Mill, Jareborg och 
Straffrättsanvändningsutredningen förefaller de företräda den definition av 
paternalistisk kriminalisering som Lernestedt kallar den snäva definitionen; 
den där bara självskada inryms. Jag lutar också åt att detta är den naturliga 
definitionen, och att det är så paternalistisk lagstiftning får förstås.  Vid 
annanskada med samtycke är det en annan person än den skadelidande som 
orsakar skadan – och den negativa påverkan uppkommer på annan än den 
som orsakar den. Svaret på om annanskada med samtycke ska 
kriminaliseras får närmast sökas utifrån negativ påverkan på annan och 
därefter övervägas i balanseringsprocessen om skada kan konstateras.  
 
Vad gäller självskada behöver ställning tas till vad som enbart angår 
individen själv. Lernestedt finner att skadebegreppet positivt definierat 
sväljer vad som påverkar någon annan – samtidigt är skadekravet (negativ 
påverkan på annans intresse) oförändrat i fråga om paternalism. Intresset 
blir därmed avgörande också i denna del. Vem eller vad är intresseinne-
havare, och vilket intresse är det som innehas? Detta är frågor som måste 
besvaras. Svaret blir enligt mig närmast hänförligt till vad som tidigare sagts 
i analysen av intresse. Det är av vikt, för att kunna sålla ut sådant som bara 
rör individen själv, att intresset tydligt identifieras och konkretiseras. Då 
motiven för att kriminalisera sådant som (möjligen) enbart rör individen 
själv lyfts fram, går det också att ta ställning till om undantag från 

                                                
193 Jfr Harts kritik mot Mill ovan, s. 38. 
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huvudregeln (att sådan kriminalisering inte är lämplig), kring vilken det 
förefaller råda konsensus, är acceptabelt.   

4.3.2.4 Moral som grund för kriminalisering 
Lernestedt sätter fingret på någonting när han menar att kriminalisering 
byggd på ”omoral som sådan” snarast utgörs av en frånvaro och att 
frånvaron i bästa fall utgörs av något som skulle kunna legitimera 
kriminalisering. Även Hart tycks mig vara inne på samma linje på så vis att 
han dels gör distinktionen mellan paternalism och moralism, dels hur han 
vill visa på fall där ”offense” utgör grunden för kriminalisering av offentligt 
anstötligt handlande – inte moraliska överväganden som sådana. Synsättet 
innebär, enligt mig, att skada på annan, ”offense” och paternalism bildar ett 
nät, mot vilket olika argument för kriminalisering kastas och där vad som 
slinker igenom nätet är att betrakta som kriminalisering som försöks baseras 
på omoral som sådan, eller annan icke-legitim kriminalisering. ”Offense”, 
paternalistisk lagstiftning och moral som grund för kriminalisering förstås 
bäst jämte varandra. Problemet är dock att det nät som ska filtrera ut icke-
legitim kriminalisering är olika finmaskigt beroende på vilken teoretiker 
som föräras att skapa det.  
 
Synen på moral som självständig grund för kriminalisering, alltså en 
hållning som skiljer sig från den om skadebegreppet som ett ”moralfilter”, 
framhålls av Stephen, Devlin och Dworkin. Stephen tillmäter moralen ett 
egenvärde. Det behöver då inte påvisas något negativ påverkan i vare sig 
sinnevärlden eller tankevärlden – som jag förstår det är moralen befintlig på 
ett tredje plan, och det är också på detta plan värdet av moralen ligger. Det 
är för mig svårt att se ett sådant moralbegrepp av närmast religiös prägel 
(moralen framstår som gudagiven eller som av naturen given) kunna 
användas vid kriminaliseringsöverväganden, särskilt i en svensk 
sekulariserad kontext. Mot denna hållning talar också att moralen faktiskt 
förändras och vad är det då som borde skyddas – moralen som den såg ut, 
moralen som den ser ut, eller moralen som den kommer att se ut? Kanske 
ska argumentet förstås som ett skydd mot att moralen förändras.   
 
Devlins argument om att samhället löses upp om moralen attackeras baseras 
på tanken om att en gemensam moral är en del av det fundament vilket 
samhället vilar på. Såväl Lernestedt som Hart pekar ut ett problem med 
Devlins teori: Det saknas empiriskt bevis för att samhället skulle lösas upp 
om moralen attackeras. Jag instämmer, och menar att ett andra problem med 
Devlins teori är att det han räds är det tomrum han menar skulle kunna 
uppstå om moralen saknar straffrättsligt skydd. Det är för mig svårt att se att 
attacken mot rådande samhällsmoral inte också har sin grund i någon form 
av moral, varför den attackerande moralen borde ersätta den tidigare 
moralen. Om moralen som utgör attacken är en majoritetsuppfattning skulle 
denna moral kunna anses vara mer legitim än den rådande. Även om 
moralen som attackeras är en majoritetsuppfattning, är det otroligt att anta 
att attacken leder till något så dramatiskt som att samhället upphör att 
existera. Lernestedt menar att Devlin har rätt i att om tillräckligt många 
företar handlingar, som i sig inte skadar samhället, kan samhället komma att 
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skadas när handlingarna summeras. Detta kan ställas i kontrast till vad Mill 
anser om handlingar som inte rör någon annan än individen. Lernestedts 
slutsats kan jag instämma i, men då filtrerad enligt ovan. Det är då inte det 
omoraliska elementet som skadar samhället; skadan får istället sökas i 
någon annan ”skadegrund”.  
 
Dworkins och Schwartz argument om att majoritetsuppfattningen i olika 
mån styr i vilken utsträckning det bör vara tillåtet att lägga moral som grund 
för kriminalisering är som jag ser det behäftad med ett stort praktiskt 
problem. Hur ska majoritetens moraluppfattning bestämmas? Hur ska 
hänsyn tas till att denna uppfattning troligen fluktuerar över tid? Enligt mig 
finns det en inneboende risk med detta synsätt att lagstiftaren frestas att bli 
populistisk, och kriminaliseringarna blir därefter. Enligt Dworkin ska 
Devlin förstås som att majoritetens moraluppfattning väger tyngre än den 
mänskliga friheten om majoriteten anser handlingarna vara omoraliska. 
Någon påverkan ska emellertid fortfarande finnas, vilket jag antar är ett sätt 
att försöka balansera upp just identifierade risker. Men om negativ påverkan 
kan påvisas, varför behövs då majoritetens moraluppfattning som grund? 
Måhända kan det menas att majoritetens moraluppfattning ska tas in i 
balanseringsprocessen – men där ska de intressen som kriminaliseringen 
avser skydda vägas mot motstående intressen. Om de inte gör det – och 
majoritetens moraluppfattning tillåts bli tungan på vågen – är de nämnda 
riskerna enligt mig lika giltiga också i detta steg. Det samma kan sägas om 
Schwarz teori, om än han placerar majoritetsuppfattningens betydelse i 
bedömningen av om skada föreligger eller ej (steg 2 i figur 3 ovan).  
 
I litteraturen görs en distinktion mellan handlingar som betraktas som 
omoraliska och utförs offentligt, och sådana handlingar som utförs privat. 
Hart menar att det är att en handling utgör offentlig ”offense” som gör den 
möjlig att kriminalisera.194 På samma sätt skiljer Hart, vad gäller sexuella 
beteenden, mellan vad som är omoraliskt och vad som är oanständigt. En 
handling kan vara antingen något av det, eller båda delar. Av vad Lernestedt 
anför, med hänvisning till Schwarz, kan slutsatsen dras att Harts synsätt inte 
speglar hur gällande rätt fungerar i Sverige i dag.  
 
Härvid aktualiseras problemet med huruvida den blotta vetskapen kan sägas 
utgöra skada på annan. Generellt sett är sinnesretningen mindre påtaglig i 
fall då handlingen företas privat. Förordaren för kriminaliseringen kan 
hävda att sinnena ändå påverkas, medan motståndaren kan göra gällande att 
i så fall utförs handlingen inte längre privat. Frågan är, enligt mig, också när 
denna påverkan kan tillåtas räknas (om den ska tillåtas att räknas), samt hur 
specifik den blotta vetskapen behöver vara för att tillåtas räknas. Vad gäller 
det förstnämnda är frågan om det bara är under tiden för skeendet som 
sådant som den blotta vetskapen kan sägas utgöra skada, eller om det också 
kan ske i efterhand. Hur specifik den blotta vetskapen är, är tänkt att ta sikte 
på vilket fog man har för densamma. Jag kan mycket enkelt föreställa mig 
att någonstans just nu pågår någonting som jag finner omoraliskt. Den blotta 

                                                
194 Hart exemplifierar detta med sin diskussion om tvegifte.  
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vetskapen bör behöva vara ytterligare konkretiserad, om den ska tillåtas 
läggas till grund för kriminalisering.  
 
Hart vill mena att den blotta vetskapen aldrig kan läggas till grund för 
kriminalisering eftersom den enda frihet som då finns kvar, är att handla på 
ett sätt mot vilket ingen kan invända. Lernestedt menar dock att det kan 
hävdas att förmedlingsmedlet är det enda som skiljer den blotta vetskapen 
mot något som företas offentligt. Känslorna är desamma i båda fallen. Om 
man som Hart menar att offentlig ”offense” kan läggas till grund för 
kriminalisering blir det med det av Lernestedt nämnda synsättet inkonse-
kvent att kategoriskt neka den blotta vetskapen som kriminaliserings-
grundande skada.   
 
Min slutsats blir att den avgörande frågan inte är om handlingar som företas 
privat kan sägas orsaka skada eller ej (det finns argument både för och emot 
som kan tänkas vara giltiga i vissa fall). Istället är balanseringsprocessen 
som kvarstår att göra efter att skada konstaterats, knäckfrågan för om 
problemet med den blotta vetskapen kan tillmätas straffrättslig relevans. En 
fråga som då får besvaras från fall till fall. Denna intresseavvägning måste 
givetvis göras oavsett om det omoraliska handlandet sker privat eller 
offentligt.  
Det sagda går i linje med hur jag ser på stora delar av den diskussion som 
förs i litteraturen – skadebegreppet kan delas upp i flera delar och den del 
där de flesta uppehåller sig mest (steg 2, att konstatera skada) får betydligt 
mer uppmärksamhet än den minst lika intressanta balanseringsprocessen 
(steg 3). Det vore förtjänstfullt om en normativ diskussion i högre 
utsträckning fördes också i detta steg. Det pris samhällsmedborgarna betalar 
för en kriminalisering, är att intressen oundvikligen inskränks så fort 
strafflag ska användas för att skydda ett annat intresse. Det är därför av vikt 
att det finns normer också för hur intressen vägs mot varandra i denna del, 
så att diskussionen tvingas vara öppen och insyn möjliggörs.     

4.3.2.5 Kompletterande skiss till systematisering av 
skadebegreppet 

Nedan följer en skiss över hur skadebedömningen är tänkt att fungera mot 
bakgrund av vad som ovan beskrivits om skadegrunderna. 
 

 
 
Handlingen (X) filtreras genom de alternativa skadegrunder som funnits, 
vilka tillsammans bildar ett nät tänkt att utesluta illegitim kriminalisering 
mot bakgrund av skadekriteriet. Skissen är att se som ett komplement till 
skadebedömningen (steg 2) i figur 3 ovan.  

X Negativ påverkan på annans intresse 
”Offense”  
Paternalistisk skada (självskada) 

Balanseringsprocess 

Figur 4 
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5 Brotten 

5.1 Inledning 
I innevarande avsnitt läggs teorierna kring intresse och skada för en stund åt 
sidan. Nedan följer en genomgång av de två gärningstyper, vuxenincest och 
tidelag, som i uppsatsens avslutande avsnitt ska konfronteras med teorierna. 
Gärningstyperna presenteras var och en för sig, i ett första skede genom en 
kort historisk återblick som inte gör anspråk på att vara fullständig. Därefter 
sker en genomgång av den nuvarande regleringens framväxt. 

5.2 Vuxenincest 

5.2.1 Historisk återblick 
Incest förekom redan i landskapslagarna, och var då betraktat som ett brott 
mot Gud. Av denna anledning var det kyrkan som utövade domsmakt. Den 
fortsatta utvecklingen löpte i samma spår. Incest var ett brott baserat på 
bibliska texter, så som Moseboken, och det sexuella umgänget av denna sort 
var i sig en skymf mot Gud varför inte uppsåtet spelade någon roll för 
dödsstraffet som kom att användas. Brottet ansågs hota hela samhället, 
genom att guds straff skulle drabba inte bara gärningsmannen i fråga.  
Personkretsen som omfattades av incestbrottet var stor, långt från de nära 
släktingar incestbegreppet för tankarna till i dag.195 Denna föreställning 
kring incestbrottet levde kvar en bra bit in på 1700-talet.196  
 
I och med Gustav III och dennes upplysningsideal luckrades den hårda 
bestraffningen upp till viss del, genom att dödsstraffet inte tillämpades efter 
år 1777. Alltjämt var det dock religiösa motiv som låg bakom synen på 
incest som brottsligt.197De religiösa motiven sågs emellertid, när 
upplysningen vunnit ytterligare mark i Sverige under 1800-talets början, på 
med växande skepsis. Således fick dessa värderingar ge plats för mer 
liberala sådana vilket medförde en betydligt mildare syn på incestbrottet, 
särskilt gällande mer avlägsna släktförhållanden. Genom den klassiska 
straffrättsskolan sekulariserades vedergällningen och moderna principer som 
proportionalitet och legalitet togs in i beräkningen.198 I 1864 års strafflag var 
straffet för incest visserligen hårt (upp till tio års fängelse), men dödsstraffet 
var avskaffat. Kristendomen var nu snarare av betydelse för lagen genom att 
den utgjorde en samhällelig moralisk värdegrund. Incest var inte längre ett 
brott mot gud utan en gärning som kränkte ”borgerlig ordning och goda 
seder”.199  
                                                
195 Lindstedt Cronberg (2002), s. 106f och s. 110.  
196 Lindstedt Cronberg (2002), s. 111. 
197 Lindstedt Cronberg (2002), s. 117f och s. 125.  
198 Lindstedt Cronberg (2002), s. 127ff.  
199 Lindstedt Cronberg (2002), s. 131ff.  
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Mot slutet av 1800-talet och under 1900-talets första hälft influerades den 
svenska straffrätten främst av den sociologiska skolan. Den bjöd ett nytt sätt 
att se på straffet: inte längre som vedergällning utan som ett medel för att 
förbättra brottslingen eller åtminstone avlägsna det hot brottslingens 
handlande utgjorde mot samhället. Såväl brottslingens personlighet som den 
miljö denne var sprungen ur ansågs ligga bakom brottsligheten, varför både 
biologi och sociologi studerades. Av denna anledning betraktades många 
brott, däribland incestbrottet, från ett annat håll. Brottslighet ansågs inte 
längre som enbart en produkt av gärningsmannens moral, brottslingen var 
också ett offer för omständigheter utanför dennes person – en person i social 
nöd. För att komma åt brottsligheten ansågs den sociala verkligheten behöva 
förbättras.200 Detta förde med sig bl.a. den individualpreventiva synen på 
straffet och större benägenhet för icke-tidsbestämda straff.201  

5.2.2 Den nuvarande regleringens framväxt 

5.2.2.1 Brottsbalkens ikraftträdande 
I brottsbalken som trädde i kraft 1965 kom vuxenincest att kategoriseras 
som ett sedlighetsbrott, vilket det också hade gjort i den tidigare gällande 
strafflagen. Avsikten med sedlighetsbrott som benämning, var bl.a. att dessa 
bestämmelser syftade till att värna individens sexuella integritet.202 Till 
skillnad mot tidigare skulle sedlighetsbrotten därmed betraktas som brott 
mot person, med en förövare och ett offer. Detta ledde till att Straffrätts-
kommittén föreslog att incest skulle placeras utanför sedlighetsbrotten, och i 
stället sorteras in under brott mot familj.203 I propositionen hörsammades 
dock inte utredningens åsikt och genom brottsbalken 6 kap. 5 § krimina-
liserades samlag med eget barn eller dess avkomling, samt samlag mellan 
syskon.204 Motivet till att incest fortsatt skulle vara straffbart var att det 
ansågs lägga hinder för ett sunt sammanlevande inom en familj eller bland 
andra närstående. Också det genetiskt betingade argumentet att incest främst 
förekom mellan ”intellektuellt och moraliskt undermåliga personer” och att 
det riskerade leda till ogynnsamma arvsanlag för eventuella avkomlingar 
spelade in, liksom den allmänna uppfattningen att incest var stötande.205  
 
En rad instanser anförde åtgärdsförslag i sina yttranden. RFSU önskade en 
avkriminalisering, med motiveringen att de övriga sedlighetsbrotten i 
tillräcklig grad tog sikte på de hinder incest ställde för ett sunt familjeliv och 
allmänhetens syn på handlingen som stötande. Departementschefen var 
emellertid av annan uppfattning: Incest borde behållas som en särskild 
brottstyp eftersom det markerade samhällets ogillande i förhållande till 
                                                
200 Lindstedt Cronberg (2002), s. 141f.  
201 Lindstedt Cronberg (2002), s. 145.  
202 SOU 1953:14, s. 228f. Sedlighetsbrotten ansågs också nödvändiga ”för att bereda 
straffrättsligt skydd för barn och ungdom mot sexuella kränkningar”. Detta faller emellertid 
utanför denna uppsats.  
203 SOU 1953:14, s. 107.  
204 Prop. 1962:10, s. 17.  
205 Prop. 1962:10, s. 180f.  
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gärningen, också när det sker frivilligt mellan vuxna personer. 
Överståthållarämbetet framhöll å sin sida att begreppet ”samlag” skulle 
bytas ut mot ”könsligt umgänge” i lagtexten, sedan könsligt umgänge som 
inte är samlag riskerade ett sunt familjeliv i samma utsträckning som samlag 
gör det. Även här var departementschefen av annan åsikt då denne, med 
hänvisning till vad som i propositionen sades om förändringen av 
våldtäktsbestämmelsen, menade att en utvidgning var olämplig.206 Samlags-
begreppet som utgångspunkt vid våldtäktsparagrafen diskuterades utifrån att 
sexuella övergrepp andra än samlag visserligen orsakar lidande, men i regel 
inte lidande av samma grad som samlag.207 Vidare ansågs samlag som en 
lämplig utgångspunkt också eftersom det uteslöt övergrepp begångna mot 
en person av samma kön som gärningsmannen.208 Brottsbalkens 
genomförande innebar därmed att homosexuella förbindelser för första 
gången uttryckligen undantogs från incestbestämmelsens tillämpnings-
område och istället reglerades enskilt, även om det är tveksamt om 
homosexuell incest också tidigare varit föremål för den generella 
incestlagstiftningen.209 

5.2.2.2 Incestdebatten går vidare 
Genom en lagändring 1973 inskränktes det straffbara området ytterligare. 
Från och med denna tidpunkt var det endast samlag mellan helsyskon, och 
inte som tidigare också mellan halvsyskon, som var straffbart.210 I SOU 
1976:9 föreslogs att gärningen helt skulle bortskaffas ur brottskatalogen.211 I 
utredningen menades att de incestbestämmelser som vid tidpunkten fanns 
var tillämpliga på frivilliga sexuella förbindelser mellan vuxna, och därför 
ansågs inte bestämmelserna stå i linje med den målsättning utredningen 
hade i syfte att reformera lagen; att kriminaliseringen skulle ta sikte på 
övergreppssituationer. På grund av detta menade utredningen att det skulle 
krävas starka skäl av annat slag för att behålla den dåvarande 
bestämmelsen.212  
 
De genetiska skäl som framfördes i arbetet bakom brottsbalken gav den nya 
sexualbrottsutredningen inte mycket för. Utredningen menade att risken för 
att ett barn sprunget ur ett incestuöst samlag skulle födas som sjukt 
förmodligen kunde sägas vara större än vid icke-incestuösa samlag, men att 
denna större risk likaledes var att betrakta som liten och dessutom teoretisk. 
En viss förhöjning av antalet dödsfall, missfall och allvarligt sjuka barn 
kunde skönjas bland det ringa antal barn som fötts efter incest. Utredningen 
hänvisade dock till professor Carl-Henry Alström, som uttalat att detta 
ingalunda kunde hänföras till enbart genetiska faktorer, utan att den 
psykiska press som mödrarna i dessa fall befann sig också spelade in.213 
Vidare anfördes att endast om det kunde konstateras otillbörligt stora risker 
                                                
206 Prop. 1962:10, s. 181f.  
207 Prop. 1962:10, s. 153.  
208 Prop. 1962:10, s. 153.  
209 Se bl. a. Lagrådets yttrande, prop. 1962:10, s. 431ff.  
210 SOU 1976:9, s. 103.  
211 SOU 1976:9, s. 110.  
212 SOU 1976:9, s. 103. 
213 SOU 1976:9, s. 106f.  
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för avkomman borde förbudet bibehållas på denna grund. Att ett par som 
inte är släkt, men bärare av en ärftlig sjukdom tilläts skaffa barn trots 
väsentligt större risker för avkomman än vid incestuösa samlag, ansågs 
enligt utredningen tala emot detta. Detsamma gällde även den rådande 
lagstiftningens effektivitet. För det genetiska argumentets bäring krävdes 
enligt utredningen att antalet incestfall skulle öka för det fall regleringen 
avskaffades. Någon sådan tendens kunde inte skönjas, en slutsats stödd av 
Alström som menade att ovilja till incest generellt är av djup psykologisk 
natur och att rätten inte äger någon påverkan i det avseendet.214 
 
Utöver de genetiska argumenten, fann utredningen inte heller något annat 
som talade för att incest alltjämt skulle vara förbjudet så som ett enskilt 
brott. Straffrättskommitténs utlåtande om att incest främst förekom mellan 
”intellektuellt och moraliskt undermåliga personer” vann här inget gehör. 
Istället konstaterades att personer som dömts för incest hade en betydligt 
lägre kriminell belastning jämfört med andra typer av sexualförbrytare. Att 
incest i allmänhet sågs som något stötande bestreds inte, men det påpekades 
att allt som anses stötande inte bör kriminaliseras. Utredningen fann det 
svårt att legitimera ett förbud av samlag mellan två besläktade personer av 
heterosexuell läggning på denna grund, när samma argument i så fall skulle 
kunna anföras också i fråga om homosexuellt umgänge eller andra former 
av sexuellt handlande som inte innebär samlag. Mot bakgrund av det sagda 
och uppfattningen om att straffrätten inte bör lösa familjeinterna problem 
fann utredningen det för bäst att avskaffa regleringen. Detta naturligtvis 
under förutsättning att det incestuösa handlandet inte utgjorde något sexuellt 
övergrepp i övrigt.215  
 
Nämnda slutsats delades, mot bakgrund av samma argument, också av en 
senare utredning gjord av 1977 års sexualbrottskommitté216, men förblev 
likafullt en slutsats som inte vann något bifall.  I en senare proposition 
underkände departementschefen förslaget. Visserligen vann förslaget visst 
stöd från några remissinstanser, men de flesta var kritiska. Bland annat 
framfördes samma genetiska argument som tidigare nämnts, som ett skäl för 
att bestämmelsen fortfarande skulle råda. Det befarades också att den 
gällande tabuföreställningen kring incest skulle luckras upp genom en 
avkriminalisering.217 Departementschefen nådde fram till att nödvändig-
heten av en kriminalisering av frivilligt samlag mellan vuxna i och för sig 
kunde ifrågasättas, men att några av de skäl som lyfts fram för att behålla 
lagstiftningen vägde långt tyngre. Därmed skedde egentligen ingen annan 
förändring än att beteckningen på brottet ändrades, från otukt med 
avkomling och otukt med syskon till sexuellt umgänge med avkomling och 
sexuellt umgänge med syskon. Denna ändring hade endast systematiska och 

                                                
214 SOU 1976:9, s. 108.  
215 SOU 1976:9, s. 109f.  
216 SOU 1982:61, s. 112f och s. 168. 
217 Prop. 1983/84:105, s. 33. 
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språkliga skäl.218 Sedlighetsbrott avskaffades också som benämning på 
brotten i 6 kap. till förmån för sexualbrott.219 

5.2.3 Den nuvarande regleringen 
I SOU 2001:14 hade en kommitté i uppdrag att göra en översyn av 
sexualbrottsbestämmelserna. I utredningen nämndes att de viktigaste 
skyddsintressena i fråga om sexualbrott är rätten till sexuellt självbestäm-
mande och den sexuella integriteten.220 Förutom att motverka brott skulle 
sexualbrottslagstiftningen också påverka människors värderingar. Rätten till 
sexuellt självbestämmande sågs som ovillkorlig, men innebar inte bara en 
rätt att slippa oönskade sexuella handlingar utan även en rätt att leva ut sin 
sexualitet (naturligtvis endast på ett sätt som inte kränker någon annans 
sexuella integritet eller sexuella självbestämmanderätt). Utredningen intog 
därför ståndpunkten att varje människa över 15 år i princip fritt bestämmer 
över sin egen sexualitet, och att sex baserat på frivillighet inte bör tillägnas 
lagstiftarens uppmärksamhet.221  
 
Vad gällde incest fann utredningen emellertid det svårt att motivera 
incestregleringen utifrån rätt till sexuellt självbestämmande och rätt till 
sexuell integritet. Istället ekade de genetiska skäl som motiverat de tidigare 
regleringarna kvar i utredningens resonemang.222 Med stöd av yttrande från 
Jan Wahlström, docent i klinisk genetik, bedömdes risken för skadat eller 
döende barn till mellan 25 och 40 % högre när föräldraparet är förälder-
avkomling eller helsyskon, jämfört med om föräldraparet inte är det.223 Det 
ska dock sägas att Wahlström i sitt yttrande skrev att risken kan uppskattas 
till dessa tal ”med den stora osäkerhet som föreligger”.224 Vidare menade 
Wahlström att den förhöjda risken som kunde skönjas genom den forskning 
som gjorts, inte säkert kan fastställas som beroende på endast föräldrarnas 
släktskap. Exempelvis är mödrarna ofta mycket unga, vilket är en faktor 
som kan spela in. Så gäller även samhällets syn på incest som något 
förkastligt, vilket kan antas leda till att de föräldrar som fött barn efter incest 
bär en större genetisk belastning avseende ärftliga sjukdomar i jämförelse 
med andra föräldrar. Även det begränsade urval av studerade fall som fanns 
tillgängligt borde tas med i beräkningen. Wahlström slöt sig dock till att 
”det allmänna intrycket” av materialet som fanns att tillgå var att incest 
leder till väsentligt ökade risker vid barnafödande, om än materialet inte 
räckte till att bilda sig en uppfattning om den verkliga storleken på denna 
riskökning.225 Vad gäller genetiska argument ansåg Wahlström att dessa inte 

                                                
218 Prop. 1983/84:105, s. 34.  
219 Prop. 1983/84:105, s. 3.  
220 SOU 2001:14, s. 13. 
221 SOU 2001:14, s. 108f.  
222 SOU 2001:14, s. 327.  
223 SOU 2001:14, s. 328.  
224 SOU 2001:14, s. 693. Wahlström skriver även att ”Riskökningen för ett föräldrapar där 
den ena kontrahenten bär på anlaget för en dominant nedärvd sjukdom att få ett barn med 
samma sjukdom som föräldern är 50 %”, detta alltså angående föräldrapar som inte är så 
kallade första gradens släktingar.  
225 SOU 2001:14, s. 690f.  
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lämpade sig som grund för en incestlagstiftning. Genom att exemplifiera 
med de rashygieniska intressen som styrde i exempelvis Tyskland under 
1930-talet och de tvångssteriliseringar som genomfördes i Sverige mellan 
1935 och 1975, pekade Wahlström på det olämpliga i att frånta människor 
deras autonomi och söka påverka reproduktionen i samhället på grundval av 
genetiska skäl. Om genetiska skäl tilläts styra lagstiftningen rörande incest, 
fanns det inte mycket som skiljer dessa motiv från dem bakom 
tvångssteriliseringarna. Wahlström menade därför att en reglering mot 
incest, om en sådan önskades, måste byggas på annat än genetiska och 
biologiska överväganden.226    
 
Wahlströms resonemang, och framförallt den slutsats han nådde, 
hörsammades dock inte i någon högre grad. Den, enligt utredningen, 
dokumenterade riskökningen, sammantaget med de genetiska argument som 
tidigare anförts och den rådande tabuföreställningen kring incest ledde 
istället utredningen till åsikten att regleringen fortsatt skulle vara 
densamma.227 Med tanke på de problem som utredningen funnit med att 
motivera incestförbudet utifrån rätten till sexuellt självbestämmande och 
sexuell integritet, ansåg utredningen dock inte att bestämmelsen passade in i 
brottsbalken kap. 6 tillsammans med sexualbrotten, utan föreslog istället en 
flytt till kap. 7 och därmed en kategorisering som brott mot familj. Även en 
språklig revidering föreslogs, nämligen den att i lagtexten byta ut ”sexuellt 
umgänge” mot ”samlag”.228   
 
I en senare proposition gick regeringen på utredningens linje, med undantag 
för överflyttningen till kap. 7. Incestbestämmelsen ansågs alltså fortsatt höra 
hemma bland sexualbrotten i kap. 6 och förblev oförändrad bortsett från den 
förslagna språkliga förändringen.229  Det betydde dock inte att regeringen 
explicit godtog de i utredningen förda resonemangen. Utredningen hade 
nämligen mött förhållandevis omfattande kritik från en rad remissinstanser. 
Många invände mot de genetiska argument som framförts i utredningen, ett 
flertal också mot att bestämmelsen endast omfattade heterosexuella 
förhållanden – det ansågs att homo- och heterosexuella förhållande borde 
behandlas lika. Institutet för socialt arbete vid Göteborgs universitet och 
RFSU anförde vidare att de önskade se en mer omfattande översyn av 
regleringen. Regeringen fann mot bakgrund av kritiken att en rad 
komplicerade frågor behövde tas i beräkning rörande bestämmelsen om 
incest. Om bestämmelsen skulle finnas kvar menade regeringen att 
överväganden behövde göras kring vilken grund den i så fall borde vila på. 
Någon förändring ansågs inte kunna göras, eftersom regeringen tyckte sig 
sakna tillräckligt underlag. Därför ansåg regeringen att bestämmelsen skulle 
leva kvar så som den nu är, till dess att en mer omfattande översyn gjorts.230 
Någon sådan har dock inte skett. 
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Den nu gällande bestämmelsen återfinns i brottsbalken 6 kap. 7 § och lyder 
som följer: 
 

”Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, har samlag med eget barn 
eller dess avkomling, döms för samlag med avkomling till fängelse i högst två år. 
   Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, har samlag med sitt 
helsyskon, döms för samlag med syskon till fängelse i högst ett år. 
   Vad som sägs i denna paragraf gäller inte den som förmåtts till gärningen genom 
olaga tvång eller på annat otillbörligt sätt.” 
 

Motiven bakom lagstiftningen är de som anges i prop. 1983/84:105, dvs. 
etiska och genetiska sådana. Skrivningen ”i annat fall än vad som avses 
förut i detta kapitel” åsyftar de bestämmelser som förekommer tidigare i 
sexualbrottskapitlet, och indikerar incestbestämmelsens subsidiära karaktär i 
förhållande till dessa. Detta har till följd att paragrafen som nämnt endast tar 
sikte på frivilliga sexuella förbindelser. Begreppet ”samlag” ska förstås som 
samlag i brottsbalkens mening, vilket innebär att endast heterosexuella (dvs. 
vaginala) samlag omfattas av bestämmelsen. Samlag med avkomling är bara 
straffbart för den äldre av parterna, medan samlag med syskon är straffbart 
för samtliga deltagande. Slutligen ska erinras om att endast biologiskt 
släktskap ger straffbarhet enligt bestämmelsen.231  

5.3 Tidelag 

5.3.1 Historisk återblick 
I den yngre Västgötalagen upptogs tidelag för första gången som ett 
uttryckligt brott. Dessförinnan hade det genom den äldre Västgötalagen 
varit betraktat som ett styggelseord, vilket innebar att det var brottsligt att 
beskylla någon för att hänge sig åt tidelag.232 Precis som i fallet med incest, 
var kyrkan och religiösa föreställningar drivande i att tidelag sedermera kom 
att ses som ett brott. Tidelag kom att betraktas som en dödssynd, och straffet 
blev därefter – dödsstraff, ibland böter om gärningsmannen inte tagits in 
flagrante.233 Under 1500-talet hårdnade synen på brottet på så vis att 
bötesstraffet som alternativ togs bort. Tidelag sågs som ett brott mot gud, 
och för att blidka guds vrede över det som skett var brottet tvunget att sonas 
med gärningsmannens död. Denna föreställning hämtades från Mose lag. 
Synsättet levde kvar också över 1600-talet, men genom praxis skedde 
gradvis förändringar som innebar att dödsstraffet kom att praktiseras mer 
sällan.234   
 
Att tidelag straffades så pass hårt ledde under 1700-talet till oönskade 
konsekvenser. Det befarades att tidelagsbrottet och de många avrättningarna 
istället för att avskräcka snarare uppmärksammade folket på att tidelag som 
företeelse praktiserades. Därför beslutades år 1750 att tidelagsmål inte 
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längre var offentliga och när avrättningen skulle verkställas lästes inte 
längre domen upp.235 Tidelag betraktades som ett brott mot den av gud 
givna ordningen för världen, en synd mot naturen. Handlingen rubbade 
uppdelningen mellan människa och djur och syftade dessutom inte till 
fortplantning, vilket stred mot dåtidens syn på sex som ett medel för just det. 
Ändå fanns en rädsla och en föreställning om att samlag mellan människa 
och djur riskerade leda till hemska monstruösa avkommor, något som 
bidrog till synen på brottet som ett allvarligt sådant.236   
 
Som nämnt följs utvecklingen för incestbrottet och tidelagsbrottet åt i stora 
stycken, så också i och med Gustav III och upplysningsidealens intåg. 
Dödsstraffet kom därefter inte att användas.237 Det dröjde dock fram till år 
1864, och det årets strafflag, innan dödsstraffet också försvann ur lagtexten. 
De religiösa föreställningarna ansågs om inte ha spelat ut sin roll, så 
åtminstone spela en tydligt mindre roll. Detsamma gällde rädslan för en 
eventuell avkomma. Brottet ansågs istället främst som ett brott mot moralen 
och som ett hot mot sedligheten.238    

5.3.2 Tidelag avkriminaliseras 
År 1933 framlades en motion av Vilhelm Lundstedt, i vilken det föreslogs 
att tidelag inte längre skulle betraktas som ett brott. Tidelagsbrottet 
återfanns vid tidpunkten i strafflagen 18 kap. 10 §, rubricerat som ”otukt 
med djur”, jämte en bestämmelse som kriminaliserade homosexualitet. 
Lundstedt menade att det var olämpligt att basera en kriminalisering på 
föreställningar av religiös natur. Inte heller sågs rädslan för monstruösa 
avkommor som något att ta i beaktande.239 Utöver den kritik som riktades 
mot det fundament vilket den dåvarande lagstiftningen vilade på, undersökte 
Lundstedt om andra skäl för att låta avkriminalisera tidelag gick att finna. 
Ett sådant var synen på tidelag som ett slags onani, och därmed frukten av 
gärningsmannens hinder eller blyghet inför umgänge med kvinnor, vilket 
var Lundstedts förklaring till att vissa valde att praktisera tidelag. Ett annat 
var att det i flera fall var otillräkneliga personer som begick brottet, och 
dessa otillräkneliga var inte straffbara. Ingen av dessa grupper skulle vara 
behjälpta av att straffas, resonerade Lundstedt. En sexuell böjelse ansågs 
inte kunna straffas bort och inget annat socialt värde stod att finna i att 
straffbelägga gärningen. Även den typiska platsen – det fördolda – för 
gärningsmannens förehavanden spelade in, närmast för det fall om 
kriminaliseringen kunde anses vara godtagbar så som demoraliserande. 
Lundstedt argumenterade för att sedlighetskänslan inte skadades av något 
som företogs i hemlighet vilket oftast var fallet med tidelag. Om så inte 
vore, och gärningen istället förövades offentligt, menade Lundstedt att detta 
vore straffbart enligt dåtidens motsvarighet till bestämmelsen om 
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förargelseväckande beteende, varför tidelagsregleringen var onödig.240 
Noterbart är att Lundstedt inte över huvud taget berörde frågan kring 
tidelagsbrottets vara eller icke vara ur en djurrättslig synpunkt: fokus lades 
helt och fullt på den eventuella samhällsnyttan för de människor som 
befolkar samhället och gärningens påverkan på dessa. 
 
Lundstedts tankegångar anammades sedermera, år 1935, i en statlig 
utredning. Utredningen nådde sin slutsats genom samma resonemang som 
Lundstedt tidigare fört i sin motion. En ytterligare slutsats drogs dock, 
nämligen den att tidelag fortsättningsvis skulle kunna ses som straffbart 
enligt dåtidens djurplågerireglering.241 För första gången ansågs således 
även djur, om än inte genom en särskild reglering för tidelagsbrott, som i sig 
värda att skydda från sexuella handlingar från människan. Utredningens 
resultat verkställdes 1944 genom en proposition som inte utvecklade frågan 
ytterligare utan endast ställde sig bakom det utredningen kommit fram 
till.242   

5.3.3 Den nuvarande regleringen 
Efter avkriminaliseringen 1944 var tidelagsfrågan inte något som ägnades 
särskilt stor politisk uppmärksamhet. Saken kom dock att förändras en bit in 
på 2000-talet, sedan Djurskyddsmyndigheten243 på uppdrag av regeringen 
publicerade två rapporter i ämnet människors sexuella utnyttjande av djur. 
Den första rapporten lämnades 2005, och lät mena att det mellan 1970 och 
2004 förekommit 209 fall av sexuellt utnyttjande av djur.244 Den andra 
rapporten, publicerad 2007, sträckte sig också över 2005 och summerade det 
totala antalet fall från 1970 till 227 stycken.245 Sexuellt umgänge med djur 
var vid tidpunkten, under vissa förutsättningar, straffbart enligt 
brottsbalkens bestämmelse om djurplågeri – en ordning som Djurskydds-
myndigheten emellertid såg vissa problem med. Mellan år 2000 och 2005 
räknade myndigheten till 115 polisanmälningar där djur utnyttjats sexuellt. 
Inget av dessa fall hade renderat i åtal vid tiden för rapportens författande. 
Djurskyddsmyndigheten identifierade den bakomliggande orsaken till detta 
som en tillämpningsproblematik avseende djurplågeribestämmelsen i fall av 
sexuellt utnyttjande av djur. För tillämpning av bestämmelsen krävdes att 
fysiskt eller psykiskt lidande skulle vara möjligt att påvisa hos djuret som en 
följd av det sexuella utnyttjandet, vilket enligt Djurskyddsmyndigheten 
gjorde att 20 av de 115 fallen som polisanmälts helt föll utanför lagens 
tillämpningsområde eftersom svårigheterna att bevisa lidandet inte skulle 
vara möjliga att avhjälpa. Det fanns även en oro för att mörkertalet var stort, 
framförallt då egna djur utnyttjades sexuellt av gärningsmannen, och då 
handlingen till sin natur är sådan att den generellt förövas i det fördolda.246  
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Rapporterna bidrog till att det i en statlig utredning angavs att användning 
av djur för sexuella ändamål särskilt skulle granskas i syfte att stärka 
djurskyddet i denna del.247 I utredningen konstaterades det svårt att avgöra 
omfattningen av sexuellt nyttjande av djur, eftersom det är handlingar som 
inte är socialt accepterade och de som hänger sig åt sådant därför inte gärna 
berättar om det. Vad gällde skador som i efterhand upptäckts på djur och 
som visade på att djuret nyttjats sexuellt fanns det enligt utredningen 
problem med forskningen, och någon faktisk frekvens gick inte att 
urskilja.248 Vidare konstaterade utredningen att det inte fanns något generellt 
förbud mot sexuellt nyttjande av djur i Sverige. Som nämnt ansåg Djur-
skyddsmyndigheten i sina rapporter att svårigheten att tillämpa 
bestämmelsen om djurplågeri var ett problem ur djurskyddssynpunkt.249 
Den följande utredningen gjorde gällande att det med ett juridiskt 
angreppssätt kunde invändas mot djurskyddsmyndighetens argument, att 
den befintliga regleringen var tillräcklig:  
 

”Detta resonemang bygger bl.a. på att det ur ett straffbarhetsperspektiv inte är 
invändningsfritt att på nytt kriminalisera detta område, bl.a. av den anledningen att 
skada eller lidande inte kan beläggas.”250  

 
Argument för och emot en återkriminalisering övervägdes sedan. För ett 
nytt, uttryckligt förbud mot sexuellt nyttjande av djur talade framförallt den 
kränkning djuret genom handlandet utsätts för, och djurets (o)förmåga att 
lämna informerat samtycke. Utredningen menade med hänvisning till 
forskning, att fysiskt lidande inte är nödvändigt för att djuret ska kränkas 
genom sexuellt nyttjande – det avgörande skulle istället vara inslaget av 
tvång. Djur måste skyddas mot sådant nyttjande eftersom de inte alltid 
förmår visa sin ovilja till det och dessutom i flera fall är tränade att lyda och 
underkasta sig människor. På så vis kunde sexuellt nyttjande av djur förstås 
som ett övergrepp oavsett lidande och således kunde djur jämställas med 
barn i detta avseende, sedan ett informerat samtycke inte kan lämnas. Också 
det faktum att djurskyddslagstiftningen var tänkt att vara förebyggande 
gentemot djurs lidande talade för ett förbud, eftersom även de typer av 
aktiviteter som innebar aktningsvärd risk för lidande borde förbjudas. 
Utredningen menade att djur i sig har ett värde såsom kännande varelser och 
därmed ska skyddas och åtnjuta respekt, inte bara utifrån det värde de 
tillmäts sett genom en människas ögon.251 
 
Att lidande inte alltid kan bevisas vetenskapligt ansågs av utredningen tala 
emot ett förbud och en återkriminalisering. Särskilt fall av sexuellt nyttjande 
av djur där penetration eller fysiskt tvång inte förekom, ansågs då 
problematiska. Även andra handlingar som involverar djur, exempelvis avel, 
skulle dessutom kunna tänkas kränka djurets sexuella integritet om sexuellt 
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nyttjande av djur gjorde det. Utredningen hävdade dock avel som 
samhällsnyttigt och som något som sker under inflytande av regler just för 
att hålla lidandet för djuret på en miniminivå.252 Vidare anförde utredningen 
att den enda invändning som kunde hävdas gentemot en återkriminalisering 
var att det skulle riskera att uppfattas som en morallag, och att handlingarna 
förbjöds eftersom det råder en syn på dem som förkastliga, trots att 
utredningen tyckte sig kunna motivera lagstiftning mot bakgrund av 
djurskyddsskäl. Slutsatsen blev att ett förbud behövde införas.253   
 
Nämnda slutsats baserades bland annat på det argument som framförts 
angående risken för lidande hos ett djur som nyttjas sexuellt, och ett 
argument som framkommit genom forskning om att djuret i denna typ av 
akt ersätter en människa, även i perioder då djuret inte är brunstigt – något 
som enligt utredningen inte var att betrakta som naturligt för djuret. Detta 
gjorde att utredningen ansåg sexuellt nyttjande av djur som oacceptabelt.254 
Också den av djurskyddsmyndigheten påpekade tillämpningssvårigheten 
med djurplågeribestämmelsen togs i beaktande av utredningen, som 
hoppades att ett uttryckligt förbud skulle innebära större möjligheter för 
polisen och domstolarna i fall av sexuellt nyttjande av djur.255  
 
Den därpå följande propositionen föreslog en ny lag i linje med vad 
utredningen tidigare kommit fram till. Ett stort antal remissinstanser yttrade 
sig över förslaget. Bland de positivt inställda märktes Rikspolisstyrelsen 
som menade att lidande, och då framförallt psykiskt sådant, utgjort en svår 
bevisomständighet. Flertalet instanser riktade dock kritik mot förslaget. 
Domstolsverket och JO var skeptiska, på grund av att även handlingar som 
inte riskerar innebära något lidande för djuret torde falla inom lagens 
tillämpningsområde. JO anmärkte dessutom att förslaget, om det antogs, 
borde placeras bland sexualbrotten i brottsbalken för att åstadkomma bättre 
systematik. Veterinärer i Sverige lät å sin sida mena att djur inte förmår 
avgöra motivet bakom ett handlande, och lade därför till att om 
bestämmelsen syftar till att motverka skador på djurs könsdelar så är det 
straffbart enligt brottsbalkens djurplågeribestämmelse. Ytterligare andra 
instanser ställde sig visserligen bakom förslaget, men såg det som 
problematiskt att motivera förbudet med att beteendet i fråga betraktas som 
frånstötande och omoraliskt. 256 
 
Regeringen menade att det fanns ett behov av att tydliggöra att användning 
av djur för sexuella syften inte var förenligt med djurskyddslagens 
förebyggande syfte oavsett om djuret lider av det eller ej – lagstiftningen 
skulle baseras på respekt för djur och dess särart.257 Kriminalisering bör 
tillgripas med viss restriktivitet i fråga om att förhindra att normer överträds 
men kan under vissa förutsättningar vara försvarbar, konstaterade 
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regeringen. Som sådana förutsättningar nämndes att det saknas alternativa 
sanktioner; om sådana sanktioner finns men inte är att se som rationella eller 
är behäftade med oproportionerligt stora kostnader; eller om gärningens 
allvar motiverar en kriminalisering. Regeringen ställde upp skadekriteriet 
som ett kriterium vilket ska vara uppfyllt för att kriminalisering ska vara 
godtagbar. Utan tydliga skador är det svårt att avgöra om ett djur lidit av att 
ha nyttjats för sexuella ändamål, menade regeringen, för att sedan dra 
slutsatsen att det åtminstone i typiska fall föreligger risk för lidande hos 
djuret. Således menade regeringen att sexuellt nyttjande av djur är ett 
handlande som åtminstone innebär att risk för skada föreligger.258   
 
Lagrådet invände mot förslaget, att det var öppet för diskussion kring 
huruvida de handlingar som förslaget avser kriminalisera var av sådan 
allvarlig art att straffrätten inte kunde undvaras. Regeringen svarade att 
kriminalisering är statens mest ingripande instrument men att vissa 
gärningar är så pass skadliga att straffrätten måste användas. Djurskydds-
intresset ansågs av regeringen som ett mycket tungt intresse mot bakgrund 
av samhällsutvecklingen, som gjort det till en viktig del av kulturen att djur 
behandlas väl och besparas lidande av människor. Därmed hävdade 
regeringen att sexuellt användande av djur borde straffbeläggas, trots att 
kriminalisering bör användas försiktigt och trots att regeringen själv 
bedömde det som tveksamt om förutvarande fall faktiskt uppfyllt alla 
kriterier som normalt sett bör uppfyllas.259     
 
Placeringen av bestämmelsen kom också att diskuteras. Flera 
remissinstanser samt Lagrådet, ansåg att regleringen borde placeras i 
brottsbalken och inte i djurskyddslagen. Eftersom djurskyddslagen bara är 
tillämplig på djur som hålls av människor260 menade Lagrådet placeringen 
vara märklig, sedan inga skäl angetts till varför inte andra djur än de i 
djurskyddslagen uppräknade skulle skyddas från att nyttjas sexuellt. Även 
lagstiftarens intention att förbudet skulle rikta sig mot alla – och alltså inte 
bara de som håller djur vilket annars är det typiska vad gäller 
djurskyddslagen – talade enligt Lagrådet för att bestämmelsen skulle göra 
sig bättre i brottsbalken.261 Vad gällde placeringen och dess påverkan på 
vilka djur som skyddas av bestämmelsen, uttalade regeringen att de, mot 
bakgrund av de undersökningar som gjorts av hur vanligt sexuellt nyttjande 
av djur är i Sverige, inte såg något behov av att låta bestämmelsen omfatta 
även andra djur. Eftersom det fanns andra bestämmelser i djurskyddslagen 
som riktar sig mot andra än de som själva håller djur menade regeringen att 
placeringen inte innebar något problem heller av den anledningen.262  
 
Bestämmelsen kom därför att i enlighet med regeringens förslag i 
propositionen antas i djurskyddslagen 9 a §: 
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”Det är förbjudet att genomföra sexuella handlingar med djur. 
   Förbudet omfattar inte handlingar som utförs av veterinärmedicinska skäl, i 
samband med avel eller av liknande berättigade skäl.” 
 

Motiven till regleringen är som nämnt främst djurskyddsintresse. Sexuella 
handlingar innebär i paragrafens mening handlingar som har en påtaglig 
sexuell prägel, vilket betyder att de ska vara ägnade att väcka 
gärningsmannens eller djurets sexualdrift. Således krävs uppsåt för att 
straffbarhet ska föreligga. Bestämmelsen är subsidiär i förhållande till 
brottsbalkens djurplågeribestämmelse, vilket framgår av djurskyddslagen 36 
§ 4 st. och 36 a § 4 st. I den förstnämnda paragrafen framgår också straff-
skalan, som sträcker sig från böter till fängelse i högst två år. Subsidiariteten 
får till följd att ett misstänkt sexuellt nyttjande av djur först ska prövas mot 
djurplågeribestämmelsen i brottsbalken.263 Avgörande för om det är fråga 
om en sexuell handling är om människan använt eller utnyttjat djurets 
kropp, sedan djur inte har integritet och självbestämmande på samma sätt 
som människor. Det är därför förbjudet att för en människa penetrera ett 
djurs vagina eller anus medelst människans könsorgan, annan kroppsdel 
eller föremål. Det omvända, att låta ett djur penetrera en människas vagina 
eller anus, är också förbjudet. Detsamma gäller övrig stimulans av 
könsorgan. Ytterligare handlingar kan tänkas utgöra sexuella handlingar i 
detta fall. Uppräkningen ovan är således inte uttömmande, och rättstil-
lämpningen har att bedöma innebörden av en handling utifrån 
omständigheterna i varje enskilt fall.264  

                                                
263 Prop. 2013/14:41, s. 17f.  
264 Prop. 2013/14:41, s. 13.  
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6 Konfrontation 

6.1 Vuxenincest 

6.1.1 Intresse 
Intresset bakom kriminaliseringen av vuxenincest har gått från att betraktas 
som ett religiöst sådant, till att hävdas som beroende av genetiska skäl samt 
en föreställning om att incesttabut skulle luckras upp om incest inte vore 
kriminaliserat. Incest anses enligt förarbetena till den nu gällande 
kriminaliseringen riskera leda till ogynnsamma arvsanlag (genetiskt 
argument). Incest är också stötande enligt den allmänna uppfattningen 
(moraliskt argument). Kriminaliseringen markerar samhällets ogillande 
gentemot handlingen oaktat om den utförs frivilligt (moraliskt argument). 
Varför homosexuella relationer inte omfattas, utan tvärtom uttryckligen 
undantas, är en rest från brottsbalkens ikraftträdande och får i dag antas leva 
kvar på grund av ett det utesluter att en avkomma blir resultatet av incest.  

6.1.1.1 Vem är intresseinnehavare? 
Lernestedts vidare definition av intresseinnehav går att använda men säger 
bara att såväl individ som allmänhet och stat är innehavare. Om istället 
brottstyperna används för att urskilja vem som är intresseinnehavaren blir 
resultatet följande. Sexualbrott är typiskt sett ett brott mot person, vilket 
skulle kunna tyda på att individ är intresseinnehavare. Incest är dock ett 
atypiskt sexualbrott och det har i förarbeten framförts en önskan om att i 
brottsbalken flytta incestbrottet till kapitlet om brott mot familj. Incest är 
därmed sannolikt att utesluta som brott mot person. Lernestedts tre kriterier 
– målsägandeställning, samtycke, åtalsrätt – ger inga indikationer på 
individintresse. Uteslutningsvis är det således troligtvis allmänheten 
(samhället) som får sägas vara intresseinnehavare.  
 
Feinberg anför två teorier om allmänheten som intresseinnehavare. Den 
första teorin, att alla har ett eget X, är möjligen applicerbar på incest, om en 
degenerering av generna i samhället anses som 1) trolig följd av incest, och 
2) som något som riskerar skada varje invånare. Det får dock betraktas som 
tveksamt huruvida alla har ett eget X som i sådant fall riskerar att drabbas. 
Möjligen skulle alla kunna sägas ha ett eget X där X motsvarar moral, men 
jag bedömer det som att teorin sträcks ut för långt i sådant fall. Som tidigare 
betonats, är en svaghet i teorin att kränkningen tillåts vara styrande i sådan 
utsträckning. 
 
Den andra teorin går ut på att alla har ett och samma intresse. Samhälleligt 
ekonomiskt välstånd och undvikande av samhälleliga katastrofer nämns som 
exempel av Feinberg. ”Folkstammens friskhet” skulle kunna vara något 
motsvarande i detta fall – vilket inte klingar särskilt väl med hänvisning till 
vad Wahlström anför om genetiska skäl som grund för lagstiftning. Om 
Devlins syn på moral som nödvändig för samhällets existens anläggs, kan 
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det, enligt denna Feinbergs andra teori, anses vara ett allmänhetens intresse 
att samhället i detta fall inte upplöses. Devlins syn på moral syns dock inte 
särskilt förankrad i verkligheten.  
 
Slutsatsen jag drar är att enligt vad som går att använda av teorierna, bör 
samhället vara intresseinnehavare. Teorierna är svåra att använda utan att 
blanda in kränkningen, och resultatet blir ofta vagt.  

6.1.1.2 Hur används intresset? 
Den av Agge förordade synen på intresse som relevant först efter att det 
kopplats till ett straffbud tillför ingenting i denna del. Om istället 
Lernestedts krav analyseras kan vissa slutsatser dras. Intresset bakom 
kriminaliseringen bör anges: Detta görs i förarbetena, genom att de 
genetiska skälen framhålls tillsammans med intresset av att incesttabut 
upprätthålls. Intresset bör inte bara beskriva frånvaron av ett handlande: De 
genetiska skälen så som de anges i förarbetena beskriver inte bara en sådan 
frånvaro, men ”varför?-frågan” hade dock kunnat ställas tydligare gentemot 
tabuföreställningen. Om en språklig analys företas av intresset av att 
tabuföreställningen kring incest upprätthålls, finner jag det ligga mycket 
nära ett beskrivande av en sådan nämnd frånvaro. ”Tabuföreställningen 
måste upprätthållas avseende incest” skulle kunna skrivas om till ”incest 
måste vara kriminaliserat på grund av att incest inte ska företas”. För att 
lagstiftaren ska kunna möta kravet med detta intresse, hade en ytterligare 
motivering behövts till varför tabuföreställningen måste upprätthållas – vad 
hade följden blivit om så inte skedde? Om den skadliga följden är de 
genetiska riskerna, föreligger egentligen bara ett intresse bakom regleringen. 
Att flera intressen nämns ökar dessutom risken för att kvaliteten på 
intressena göms bakom kvantitet. Intresset bör inte bara beskriva en 
motsats eller ett alternativ till ett handlande. De genetiska skälen beskriver 
absolut inte bara en motsats eller ett alternativ till ett handlande, medan 
tabuföreställningen kräver ytterligare motivering enligt vad som nyss sagts. 
Lernestedts krav kan sägas bidra till att i någon mån öppna upp 
diskussionen.  
 
Även Straffrättsanvändningsutredningen stipulerar tre krav. Vilket intresse 
ska skyddas? Detta ges tydligt svar på enligt ovan. Varför ska det skyddas? 
Motiven bakom incestkriminaliseringen kunde i detta avseende ha 
utvecklats, i enlighet med vad som ovan sagts om Lernestedts andra och 
tredje krav. Identifieras det mest närliggande intresset? Nej, egentligen inte. 
Det genetiska intresset framstår som det mest närliggande, eftersom det 
läggs mest kraft på att utveckla och förklara detta. Denna slutsats får dock 
dras på egen hand. I den senaste utredningen lyfts de genetiska skälen dock 
fram som de främsta men lagstiftningen är inte byggd på denna utredning. 
Pekas det bärande intresset ut? Här blir svaret detsamma som i det 
föregående, med den skillnaden att den egna slutsatsen är svårare att dra.  
Således blir den interna rangordningen otydlig – det är inte lätt att se om det 
viktigaste är att skydda incesttabut eller de skador som kan uppkomma 
beroende på de genetiska skälen. 
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I denna del kan därför följande slutsatser dras. Lernestedts och Straffan-
vändningsutredningens krav är behjälpliga vid analys i sådan mån att de är 
möjliga att tillämpa och att de bidrar till att öppna upp diskussionen kring 
intressena. Angående lagstiftningen är det tveksamt om den lever upp till 
ställda krav. Enligt vad jag själv, i min tidigare delanalys, sagt om den 
interna rangordningen är den svår att utläsa i detta fall.  

6.1.2 Skada 
Förslaget från Överståthållarämbetet i prop. 1962:10 (vilken hänvisas till 
från prop.1983/84:105, vilken i sin tur hänvisas till från prop. 2004/05:45) 
om att även annat könsligt umgänge än samlag borde omfattas, avvisades av 
departementschefen med hänvisning till vad som uttalats kring förändringen 
av våldtäktsbestämmelsen. Där sades att sexuella övergrepp orsakar lidande 
även om övergreppet ej utgörs av ett samlag, men att lidandet i sådana fall 
inte var av samma grad som i fall av samlag.  
 
Detta är anmärkningsvärt av flera anledningar. Om föremålet för denna 
framställning tillåts begränsa, är synen märklig med tanke på att incest-
kriminaliseringen befanns värd att behålla med hänvisning till genetiska och 
moraliska argument, snarare än eventuellt lidande någon inblandad 
upplever. Tvärtom talades om att incests kvarblivande som enskild brottstyp 
är en viktig markering mot att hänge sig åt denna typ av handlingar 
frivilligt. Här tecknas således bilden av att skadan som läggs till grund för 
kriminaliseringen är hänförlig till gruppen negativ påverkan på annans 
intresse (där ”annan” får förstås som samhället), när det framstår som en 
rimligare utgångspunkt att söka skadan som en skada på allmänheten, 
uppkommen på samhällsmoralen genom ”offense”.  
 
I SOU 1976:9 ansågs vuxenincest inte som en övergreppssituation på grund 
av frivillighet och det uttalades att andra, starkare skäl skulle krävas för att 
behålla lagstiftning. Risken för skadad avkomma bedömdes som liten. De 
genetiska skälen kritiserades, och det framfördes att risken för skadad 
avkomma inte kunde uteslutas bero på något annat än släktskapet mellan 
föräldrarna. Risken ansågs vara väsentligt större bland föräldrapar som inte 
är släkt men bärare av ärftlig sjukdom. Incesttabut menades inte påverkas av 
kriminaliseringen, eftersom det var av djup psykologisk natur. Vidare 
uttalades att allt som är stötande inte bör kriminaliseras.  Det sågs också 
som ett problem att homosexuella relationer, och andra former av sexuellt 
umgänge än samlag, inte var kriminaliserat.  
 
I efterföljande proposition uttalade departementschefen att kriminalisering 
av frivilliga sexuella relationer bland vuxna typiskt sett går att ifrågasätta. 
Ändå skedde ingen förändring med hänsyn till såväl de genetiska riskerna 
som tabuts bibehållande 

6.1.2.1 Vem skadas? 
Feinberg menar att vissa handlingar som innebär tydlig allvarlig och direkt 
skada på enskilda, är okontroversiella att kriminalisera. Incest kan inte 
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placeras i denna grupp. Som exempel på allmän skada nämner Feinberg 
handlingar som skadar betydelsefulla allmänna institutioner. Så är inte 
heller fallet vid incest, om inte moralen kan betraktas som en sådan 
institution (vilket ingenting tyder på att Feinberg menar). 
 
Lernestedt gör i sökandet efter den straffrättsligt relevanta skadan 
uppdelningen mellan offerskada och gemenskapsskada. Offerskada drabbar 
offret i det konkreta fallet. Vid incest är det oklart vad som är offret, men 
troligtvis samhället. Gemenskapsskadans första gren utgörs enligt 
Lernestedt av att materiella intressen skadas vilket leder till att en grupp av 
potentiella offer skadas. Samhällsmedlemmarna upplever oro, eller 
bristande tilltro, till samhället. Därmed skadas samhället. Den andra grenen 
går ut på att skadan uppkommer på normordningen i sig, genom att denna 
kränks.  
 
Det blir tydligt, när teorierna appliceras på incestbrottet, att de främst är 
framtagna för att bedöma vad som egentligen skadas när en individ skadas. 
Jag har själv nämnt omedelbar samt medelbar skada som bättre termer i min 
tidigare delanalys, där jag slöt mig till att medelbar skada enligt mitt synsätt 
var den straffrättsligt relevanta. Jag påtalade också att denna fråga har 
begränsad praktisk betydelse. 

6.1.2.2 Negativ påverkan på annans intresse  
Det är enligt Mills teori tveksamt om kriminaliseringen av vuxenincest rör 
något annat än individens bästa. Samhället kan visserligen hävda att det 
angår dem att reproduktionen skadas, och mer långsökt skulle även det 
ofödda barnet i sig kunna ses som påverkat. Det är här knappast fråga om 
sådana intressen som ”betraktas som rättigheter”. Mills skadeprincip ger 
sammanfattningsvis inte mycket vägledning.  
 
Feinbergs teori i denna del är utformad för brott mot person och ger därför 
ringa vägledning i fråga om incest. Negativ påverkan på intresse kan sägas 
föreligga om samhället kan vara annan. På samma sätt kan ”wrong” anses 
föreligga om samhället kan vara annan. Intresset ska befinna sig i sämre 
tillstånd än vad det gjort utan påverkan, vilket det nog får sägas göra 
eftersom risken ändå påstås öka (om det genetiska intresset är det bärande). 
Vad gäller samhällsmoralen blir det härvid främst en fråga om uppfatt-
ningar. Feinbergs intressekedja är extremt svår att applicera på annat än 
brott mot enskilda och blir därför närmast omöjlig att använda här. I sådant 
fall skulle det genetiska eller det moraliska intresset ses som ett ”welfare 
interest” för samhället – något som känns väldigt långsökt med tanke på att 
Feinbergs teori inte är framtagen för att samhället ska vara ”annan”. 
Problem uppstår också i skadebestämningen, sedan det inte går att avgöra 
om skadan är mer än just ”över tröskeln”.  
 
I stort sett samma problem återfinns med Jareborg och von Hirsch, vars teori 
dock blir än mer svårtillämplig. Teorin är riktad mot brott mot person och 
dessutom utformad främst för att mäta skada vid straffmätning. Det är svårt 
att avgöra vilken intressedimension som drabbas eftersom de är utformade 
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efter individer. När sedan levnadsstandard ska tas in i bedömningen blir det 
ännu svårare – på vilken nivå skulle incest påverka? Detta är helt omöjligt 
att svara på, eftersom inte heller denna teori är konstruerad för att identifiera 
påverkan på ”annan” som inte är en individ, varför resten av teorin faller.  
 
Straffrättsanvändningsutredningen menar att det för uppfyllt skadekriterium 
finns två krav. Det första av dessa är kravet på närhet mellan intresse och 
kriminaliserat beteende. I detta fall är det materiella beteendet incest – vad 
som ska förhindras är skada på generna (eller på det ofödda barnet…) samt 
skada på moralen. Här får nästan moralen anses stå närmare, varför det ska 
konkretiseras och övervägas, men även intresset som ytterst ska skyddas ska 
konkretiseras och övervägas. Vilket intresse det är, är svårt att reda ut 
eftersom intressena är för dåligt identifierade inbördes. Bristen från 
intressedelen ovan kan inte avhjälpas på denna plats. Ett andra krav är att 
det beteende som kriminaliseras identifieras och konkretiseras för att 
undvika garderande kriminalisering och för att möjliggöra analys. Här får 
kravet sägas vara uppfyllt. Straffrättsanvändningsutredningens krav för 
skadekriteriet fungerar i den mening att de är tillämpbara.   
 
De av Jareborg konstaterade nivåerna enligt vilka avståndet mellan 
gärningstyp och intresse ska bedömas, utgör närmast en argumentationsbas. 
Modellen är i sig inte svår att tillämpa, men hade behövt fyllas med något 
ytterligare. Regeringen tycks vilja placera in incest på åtminstone nivå 2, 
kanske nivå 1. Det kan argumenteras för att den ligger på nivå 3 eller till och 
med nivå 4. På nivå 3 och 4 ska endast de viktigaste skyddsintressena 
skyddas genom kriminalisering. Det är tveksamt om det är fråga om något 
av de viktigaste skyddsintressena i detta fall. De viktigaste intressena brukar 
ju betraktas som mänskligt liv och statens bestånd, och även om andra 
intressen kan tänkas ligga nära dessa, är de här aktuella intressena enligt mig 
inte sådana eftersom de inte är en förutsättning för andra intressen.    

6.1.2.3 ”Offense” 
”Offense” är enligt Feinberg en självständig grund för kriminalisering och 
skiljer sig från negativ påverkan på annans intresse genom att ”offense” 
typiskt sett inte hindrar intressen. Närvaro av något oönskat ska föreligga 
för att det ska vara fråga om ”offense”. Sådant kan fallet antas vara, 
eftersom många kan tänkas uppleva incest just som något oönskat. Nästa 
fråga är om den blotta vetskapen kan läggas till grund för kriminali-
seringen.265 Incest torde sällan utövas offentligt och om så sker borde det 
sortera under exempelvis förargelseväckande beteende.266 Incest kan 
visserligen bli offentligt, exempelvis genom att ett barn föds. Närmast av 
Feinbergs ”offense”-typer ligger i så fall ”offenses proper”, handlingar som 
väcker anstöt och äckel, vilket incest sannolikt anses göra i samhället. En 
bedömning ska sedan företas enligt de kriterier Feinberg anger. Intensitet 
och varaktighet är svårt att avgöra eftersom incest troligen uppdagas först 
efter att det skett, men troligtvis skulle just det tala för lägre intensitet och 
varaktighet.  Motviljan gentemot incest kan sägas vara en generell reaktion 
                                                
265 Mer om detta nedan. 
266 Brottsbalken 16 kap. 16 §.   
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(och därmed möjlig att se som rimlig enligt mig). Hur lätt handlingen är att 
undvika är svårt att svara på. Incest kan inte sägas ha något socialt värde. 
Om det finns möjlighet att utföra handling på andra platser vid andra 
tidpunkter är också det svårt att svara på. Motivet bakom handlingen är 
troligtvis inte ondskefullt, men detta kriterium är som nämnt i delanalysen 
svårt att väga in. 
 
Slutsatsen blir att incest troligtvis kan ses som ”offense”, närmast hänförligt 
till intresset av incesttabuts bibehållande. Feinbergs kriterier är dock inte 
helt enkla att använda i praktiken. Om incest ses som ”offense” får 
kriminaliseringens vara eller icke vara avgöras i balanseringsprocessen.  

6.1.2.4 Paternalistisk skada 
Eftersom inte en person konstaterats skadas, kommer paternalistisk skada 
(självskada) inte att aktualiseras. Det blir därför inte nödvändigt att 
undersöka denna skadegrund vidare.  

6.1.2.5 Moral som grund för kriminalisering 
Enligt Stephen har moralen ett värde i sig, och i så fall kan kriminalisering 
av incest ske på tabugrunden. I min delanalys har jag dock förklarat detta 
synsätt som bristfälligt. Devlin säger att samhället blir upplöst om moralen 
attackeras vilket också har avfärdats, bl.a. eftersom det saknas bevis för 
denna tanke. Schwarz menar att vid bedömning om beteendet är att se som 
”offense”, ska majoritetens uppfattning i frågan spela in. Om majoriteten ser 
incest som ”offense” ska det förmodligen betraktas så av lagstiftaren också. 
Då gäller vad som ovan sägs om ”offense”. Majoriteten har rätt att styra den 
moraliska omgivningen också enligt Dworkins tolkning av Devlin. Negativ 
påverkan måste emellertid fortfarande föreligga. Svaret får därför sökas i 
någon av de andra skadegrunderna och problemet skickas vidare till 
balanseringsprocessen, om denna uppfattning får råda.  
 
Slutligen till problemet med den blotta vetskapen. Problemet blir i detta fall 
snarast om den blotta vetskapen kan läggas till grund för annan-skada eller 
”offense”. Enligt Hart, kan moral läggas till skadegrund om handlingen 
utförs offentligt – det är då ”nuisance”. Det ska enligt Hart skiljas på vad 
som är omoraliskt och vad som är oanständigt. För oanständighet krävs som 
jag förstår Hart att handlingen utförs offentligt. Så menar inte Lernestedt, 
med hänvisning till Schwarz, att den svenska rätten ser ut. Sådant som sker 
privat kan kriminaliseras, om det finns starkare skäl. Vad ”starkare skäl” 
innebär preciseras inte av Lernestedt. Frågan är om incest är att betrakta 
som privat eller offentligt. Sinnesretning används av Lernestedt och kan 
anses föreligga om man går på Lernestedts linje hela vägen ut, dvs. att det 
endast är förmedlingen som skiljer offentligt och privat åt. Hart anser inte 
att den blotta vetskapen ska läggas till grund för kriminalisering. Jag vill 
personligen mena att viktigt är att svara på när påverkan i så fall uppstår och 
hur specifik den är.  
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Slutsatsen blir här, liksom i delanalysen, att svaret i denna moraldel är 
avhängigt svaret i de andra delarna och att problemet med den blotta 
vetskapen får lösas inom ramen för balanseringsprocessen.  

6.1.3 Balanseringsprocess 
Intressena angivna för kriminaliseringen får i en balanseringsprocess vägas 
mot motstående intressen, om skada kan konstateras. Måhända kan skada 
konstateras, beroende av vad man sluter sig till under punkterna ovan. Det 
genetiska intresset och intresset av att bevara incesttabut får då vägas mot att 
människor fråntas sin autonomi och att reproduktionen försöks styras på 
genetisk grund. Om man kommer fram till att problemet med den blotta 
vetskapen är avgörande för kriminaliseringen, får enligt Hart vägas intresset 
av frihet i stort mot de bakom kriminaliseringen angivna intressen. En 
ordning som måhända är väl drastisk. Jag skulle snarare säga att de för 
kriminaliseringen angivna intressena även i denna del får vägas mot ovan 
nämnda motstående intressena men att de då får betraktas som tyngre än vid 
en bedömning som inte är beroende av den blotta vetskapen.   
 
Här ger teorierna som konstaterat, ringa vägledning i hur en balanserings-
process ska gå till. Möjligen kan vad Jareborg anför om en presumtion mot 
kriminalisering användas som (svag) vägledning.267Att ultima ratio-tanken 
därför behöver utvecklas i normativ, operativ riktning förtjänar därav att 
påpekas ytterligare en gång. Det är efter utförd balanseringsprocess som 
svaret på huruvida en kriminalisering av incest är legitim eller ej kan nås.  

6.2 Tidelag 

6.2.1 Intresse 
Intresset bakom tidelagsbrottet har gått från att baseras på religiösa 
föreställningar, ett skydd mot guds vrede, och rädsla för monstruösa 
avkommor till att utgöras av djurskydd. Jag har i tidigare delanalys 
motiverat mitt ställningstagande, att utifrån den litteratur som undersökts är 
djur att betrakta som ett intresse snarare än som intresseinnehavare. I 
propositionen bakom nuvarande reglering uttalas att sexuell användning av 
djur inte är förenligt med djurskyddslagens syfte – respekt för djur och dess 
särart. I den föregående utredningen sägs att djuren har ett värde i sig som 
kännande varelser. Enligt vad som sägs i propositionen och utredningen kan 
alltså djur(skydd) tolkas som ett intresse, liksom att djur kan tolkas som 
intresseinnehavare. Jag kommer dock att analysera brottet utifrån den 
position jag intagit i delanalysen i avsnitt 3 ovan. Djurskydd betraktas som 
ett intresse, vilket samhället innehar. Värt att poängtera är att djur varken 
som intresse eller som intresseinnehavare berörs i någon större utsträckning 
i den tydligt rättsvetenskapliga litteraturen, varför det är min egen tolkning 
av hur intressebegreppet annars är utformat som ligger till grund för detta 
val.  
                                                
267 Se avsnitt 3.2.2. 
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Det sägs i utredningen bakom nuvarande lagstiftning att sexuellt nyttjande 
av djur alltid är ett övergrepp, oavsett lidande, varför djur måste skyddas 
mot sådana handlingar (argument hänförligt till djurets integritet). Djur 
menas ha likheter med barn eftersom de inte kan lämna informerat 
samtycke. Djurskyddsintresset benämndes i propositionen som ett mycket 
tungt vägande intresse mot bakgrund av samhällsutvecklingen, där det 
kommit att bli en viktig del av kulturen att djur behandlas väl och besparas 
lidande från människor (närmast ett moralargument). Det ansågs inte finnas 
något skäl att omfatta andra djur än de som hålls av människor, mot 
bakgrund av hur (o)vanligt undersökningar visat att sexuellt nyttjande av 
djur är.  
 
Om skada föreligger i detta fall, föreligger lika mycket skada på ”vilda” djur 
– det är onekligen märkligt att dessa inte omfattas av regleringen om djurs 
väl och ve är ett sådant tungt intresse. 
 

6.2.1.1 Vem är intresseinnehavare? 
Som nämnt utgår jag från att djur inte kan vara intresseinnehavare. Precis 
som i incestfallet går Lernestedts vida definition att tillämpa, men den ger 
inte någon tydlig vägledning. Vad gäller brottstyperna är det i detta fall 
tydligt att det inte är fråga om brott mot person – återstår gör således 
allmänheten eller staten, varvid allmänheten får anses ligga närmast till 
hands. 
 
Feinbergs teorier om allmänheten som intresseinnehavare går här att 
använda som i incestfallet, om moralargumentet att djurskydd är en viktig 
del av kulturen och därför ett tungt vägande intresse, används. Teorierna är 
dock även här behäftade med samma brister som i frågan om incest-
kriminaliseringen.  
 
Slutsatsen blir därmed identisk med den som dragits i incestfallet. 
Allmänheten är att betrakta som intresseinnehavare, enligt vad som går att 
använda av teorierna. Teorierna är dock svåra att använda utan att blanda in 
kränkning och leder ofta till vaga resultat.  

6.2.1.2 Hur används intresset? 
Inte heller här tillför Agges syn på intresse någonting. Om istället 
Lernestedts krav undersöks visar det sig att intresset bakom krimina-
liseringen anges. Det skulle dock kunna göras tydligare att intresset inte 
bara beskrivs som en frånvaro av ett handlande. Visserligen hänvisas till 
djurens integritet som ett värde i sig, men vad gäller den del där djurskydd 
anses vara en del av kulturen hade ytterligare motivering behövts – ett 
”varför?”. Angående djurens integritet kan nämnas att Veterinärer i Sverige 
i sitt remissvar nämner att djur inte förstår motivet bakom ett handlande, 
varför det kan anses som att sexuellt nyttjande inte är mer av ett övergrepp 
än annat nyttjande av djur. En motivering från regeringen hade även här 
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varit intressant. Här förkommer, precis som i incestfallet, flera intressen 
vilket återigen leder till en risk för att kvalitet göms bakom kvantitet.  
 
En prövning mot Straffrättsanvändningsutredningens krav ger följande 
resultat: Vad gäller vilket intresse som ska skyddas och varför det ska 
skyddas, är frågorna besvarade ovan. Djurskydd kan vidare sägas vara det 
mest närliggande och det bärande intresset, men det är en slutsats som får 
dras av en samlad läsning av förarbetena. Det sägs inte explicit, men 
placeringen i djurskyddslagstiftningen talar för detta.  
 
Slutsatsen som kan dras angående teorierna är densamma som vid analysen 
av incest, dvs. att de bidrar till att öppna upp diskussionen. Angående 
lagstiftningen är det tveksamt om den lever upp till ställda krav men 
intressena är åtminstone närmare att uppfylla kraven här jämfört med 
incestfallet.  Djurs integritet framstår vid en läsning av förarbeten som det 
viktigaste, bärande, intresset. Därmed är det också något enklare att i 
tidelagsfallet se den interna rangordningen av intressena.  

6.2.2 Skada 
Tidigare rådde svårigheter med att bevisa psykiskt och fysiskt lidande, 
varför kravet på lidande önskades undantas (och senare undantogs) från 
straffbudet. I den SOU som ligger till grund för propositionen skrevs dock 
att ”detta resonemang bygger bl.a. på att det ur ett straffbarhetsperspektiv 
inte är invändningsfritt att på nytt kriminalisera detta område, bl.a. av den 
anledningen att skada eller lidande inte kan beläggas”. I utredningen sägs att 
djuret utsätts för en kränkning genom att nyttjas sexuellt. Djuret kan inte 
lämna informerat samtycke och tvång kan därmed inte uteslutas, vilket är 
vad som här menas avgöra kränkningen – fysiskt lidande är inte nödvändigt. 
Oavsett om lidande kan beläggas menade utredningen att det alltid 
föreligger risk för sådant lidande vid sexuellt nyttjande av djur. Aktiviteten 
bedömdes kunna vara smärtsam vilket sades vara oacceptabelt. Det anfördes 
att andra handlingar, exempelvis avel, också skulle kunna kränka djurs 
sexuella integritet men att det i de fallen kunde motiveras utifrån 
samhällsnyttiga skäl.  
 
I propositionen nämns skadekriteriet av regeringen. Utan tydliga skador är 
det svårt att avgöra om djuret lidit, menade regeringen, men fortsatte med att 
i det typiska fallet innebär sexuellt nyttjande av djur dock risk för lidande. I 
och med risken ansågs skadekriteriet vara uppfyllt. Lagrådet undrade om 
handlingen var så allvarlig att straffrätten inte kunde undvaras. Regeringen 
uttalade då att vissa gärningar är så pass skadliga att straffrätten måste 
användas.  
 

6.2.2.1 Vem skadas? 
Varken Feinbergs eller Lernestedts försök att avgöra vem som skadas ger 
någon särskild vägledning i detta fall. Tidelag kan inte föras till de 
okontroversiella brott mot person som Feinberg nämner. Vad gäller 
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Feinbergs allmänna skada, konstituerad av att betydelsefulla allmänna 
institutioner skadas, ger inte heller denna någon vägledning.  
 
I tidelagsfallet blir det än tydligare när teorierna appliceras, att de främst är 
framtagna för att bedöma vad som egentligen skadas när en individ skadas. 
Varken analys av offerskada eller gemenskapsskada ger här utrymme för att 
dra någon annan slutsats än vad som gjordes rörande incest. 

6.2.2.2 Negativ påverkan på annans intresse 
Även utkomsten av en prövning gentemot Mills teori blir densamma som i 
incestfallet. Det kan visserligen hävdas att handlingen angår andra än 
individen, här närmast samhället, på grund av att djurets sexuella integritet 
ska respekteras. Det är dock mycket tveksamt om djurskydd är ett intresse 
vilket Mill skulle anse ”betraktas som rättigheter”.  
 
Feinbergs, samt Jareborgs och von Hirsch teorier är ännu svårare att 
tillämpa vid tidelagskriminaliseringen, jämfört med incestfallet. Feinbergs 
teori är som nämnt utformad för brott mot person. Negativ påverkan på 
intresse kan sägas föreligga om samhället kan vara annan, och om lidande är 
för handen.  I så fall torde också ”wrong” anses föreligga. Värre är det om 
lidande inte föreligger. Utredningen menar att kränkningen uppstår oavsett, 
eftersom djur inte är kapabla att lämna informerat samtycke. Kränkningen 
kan således föreligga utan att lidande uppkommer, om man följer 
utredningens resonemang. Jag är skeptisk till detta, eftersom djurets fysiska 
integritet då kränks genom ett mycket stort antal handlingar som ingen 
skulle komma på tanken att kriminalisera. Jämför till exempel med en häst 
som en människa rider. Intresset ska vidare befinna sig i sämre tillstånd än 
vad det gjort utan påverkan – det gör så om lidande föreligger, annars är det 
ytterst tveksamt med hänvisning till det nyss sagda om kränkningen. Kan 
kulturen i samhället sägas påverkas negativt? Liksom i incestfallet och 
moralen som diskuterades där, blir det mest en fråga om åsikter om vad 
kulturen innebär och vad den borde vara. Precis som i incestfallet är det 
också närmast omöjligt att hänföra skadan till Feinbergs intressekedja. 
Skademätningens tröskeltänk utgör även här samma problem.  Rörande 
Jareborg och von Hirschs teori gäller vad som sagts om incestbrottet även 
här. Levnadsstandardskalan blir omöjlig att applicera, varvid resterande 
delar av teorin inte går att använda.  
 
Om Straffrättsanvändningens krav på närhet mellan intresse och 
kriminaliserat beteende kan följande sägas. I fråga om tidelag är det 
materiella beteendet sexuellt nyttjande av djur – vad som ska förhindras är 
att djuret utsätts för lidande, alternativt skada på samhällskulturen. 
Djurskyddsintresset förefaller närmast stående och ska därför konkretiseras 
och övervägas. Även vad som ytterst ska skyddas, ska konkretiseras och 
övervägas. Att djur inte utsätts för lidande framstår som också det yttersta 
intresset. Frågan här blir alltså närmast om kriminaliseringen av handlingen 
i fråga (sexuellt nyttjande av djur) blir en logisk följd av intresset av att djur 
besparas lidande. Eftersom djur inte kan konstateras lida av sådant beteende, 
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och heller inte behöver konstateras lida enligt regleringen, kan lagstiftningen 
knappast sägas uppfylla detta krav. 
 
Ett andra krav är att det beteende som kriminaliseras identifieras och 
konkretiseras. I propositionen uttalades att huruvida människan 
nyttjat/utnyttjat djurets kropp är avgörande för om sexuell handling 
föreligger. Penetration är förbjudet i båda riktningar, liksom övrig stimulans 
av könsorgan. Ytterligare handlingar ”kan tänkas utgöra sexuella handlingar 
i detta fall” och är en fråga som lämnas över åt rättstillämpningen. Vidare är 
tidelagsbrottet subsidiärt i förhållande till bestämmelsen om djurplågeri. Det 
sagda innebär dels, att handlingen inte är särskilt tydligt identifierad och 
konkretiserad, dels att mycket tyder på en garderande kriminalisering – 
önskan är att ”fånga upp” vad som inte träffas av djurplågeribestämmelsen 
men båda regleringarna kan tänkas vara tillämpliga på vissa fall. Kraven 
visar sig därmed i detta avseende faktiskt ha en anknytning till praktiken 
eftersom de är möjliga att tillämpa och dessutom dra slutsatser av.  
 
Jareborgs nivåer utgör som nämnt närmast en argumentationsbas. Det är 
oklart var regeringen anser att tidelagsbrottet bör placeras på skalan. Att det 
uttalas att det föreligger risk för lidande, gör att det troligaste ändå är nivå 3 
eller 4 – endast de viktigaste skyddsintressena ska då kriminaliseras. I 
propositionen nämner regeringen visserligen djurskyddsintresset som ett 
mycket tungt vägande sådant, men det är enligt mig tveksamt om en mer 
objektiv bedömning skulle leda till att djurskyddsintresset betraktas som ett 
av de viktigaste intressena bland samtliga tänkbara skyddsintressen.268  

6.2.2.3 ”Offense” 
Bedömningen sker i likhet med den som företas i incestfallet. Närvaro av 
något oönskat kan antas föreligga enligt den allmänna uppfattningen. Kan 
den blotta vetskapen läggas till grund för kriminaliseringen? Liksom incest 
torde tidelag sällan utövas offentligt och om det gör det borde det kategori-
seras som exempelvis förargelseväckande beteende eller djurplågeri. 
Närmast i så fall ligger även här ”offenses proper”, handlingar som väcker 
anstöt och äckel, vilket tidelag likt incest kan antas göra i samhället. Övrig 
bedömning genomförs på samma sätt som i incestfallet, och leder till samma 
resultat.  
 
Tidelag skulle troligtvis kunna ses som ”offense”, men i så fall borde något 
argument om anstötligheten i handlingen ha utvecklats ytterligare i 
intressediskussionen som förs i förarbetena. Mot bakgrund av vad som sägs 
i förarbetena till regleringen blir det svårt att hävda tidelag kriminaliserat 
som ”offense”.  

6.2.2.4 Paternalistisk skada 
Eftersom inte en person konstaterats skadas, kommer paternalistisk skada 
(självskada) inte att aktualiseras. Det blir därför inte nödvändigt att 
undersöka denna skadegrund vidare.  

                                                
268 Detta med hänvisning till samma argument som används i incestfallet, se avsnitt 6.1.2.2. 
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6.2.2.5 Moral som grund för kriminalisering 
Kopplingen mellan intresse och skada blir, som ovan nämnt, inte särskilt 
tydlig om moraliska argument ska tillåtas bestämma skadan. I övrigt blir 
resonemanget detsamma som i incestdiskussionen ovan och likaså slut-
satsen: Liksom i delanalysen och incestfallet, är svaret i denna moraldel 
avhängigt svaret i de andra delarna och problemet med den blotta vetskapen 
får lösas inom ramen för balanseringsprocessen.  

6.2.3 Balanseringsprocess 
Djurskyddsintresset, och i viss mån intresset av att bevara samhällskulturen, 
får ställas mot att det troligtvis är fråga om garderande kriminalisering, 
frihet som motstående intresse, tillsammans med hur ovanligt före-
kommande sexuellt nyttjande av djur troligtvis är. Regeringen uttalade själv 
att kriminalisering bör användas restriktivt, och var tveksam till att 
kriminaliseringen avseende tidelag uppfyllde alla kriterier. Regeringen 
menade vidare att straffrätten är statens mest ingripande instrument. I 
tidelagsfrågan är enligt min bedömning skadekravet svåruppfyllt medan 
balanseringsprocessen är enklare, om den går att nå. Om tidelag 
kriminaliseras som övergrepp är det troligt att skyddsintressena anses väga 
tyngre än motstående intressen. Om tidelag istället kriminaliseras som 
”offense” får balanseringen göras enligt vad som sägs i incestfallet. 
Slutligen kan återigen erinras om att ultima ratio-tanken förtjänar att 
utvecklas. 

6.3 Avslutande kommentar 
Avslutningsvis kan några generella slutsatser av konfrontationen dras. 
Teoribildningen är generellt svårtillämpad på praktiska fall. Stundtals är 
detta beroende på teoriernas utformning där mycket kretsar kring brott mot 
individer (och vad som egentligen skadas när individer skadas). Teorierna är 
av nödvändighet öppna, och innebär stundtals att en förenkling av 
verkligheten hade krävts för att kunna passa in densamma i teorierna, medan 
balanseringsprocess-steget hade behövt utvecklas i normativ riktning.  
 
Tillämpningsproblemet kan dock också tänkas bero på att teoribildningen 
inte iakttas i tillräcklig utsträckning i lagstiftningsarbetet. Av det ovan 
anförda framstår det inte som att lagstiftaren utgår från annat än väldigt 
övergripande principer vid utformningen av i varje fall de två gärningstyper 
som undersökts här. Vad gäller dessa gärningstyper, är det allmänna 
intrycket av ovan analys att det i många fall är tveksamt om de lever upp till 
de krav som teoribildningen ger. Vad gäller incest är intressediskussionen 
inte tillräckligt utvecklad i förarbetena, vilket försvårar skadebedömningen 
men framförallt balanseringsprocessen. I tidelagsfallet är det stora 
problemet att lidande inte behöver påvisas vilket, mot bakgrund av 
argumentationen i förarbetena, gör det svårt att fastställa någon skada alls.  
 
 



 81 

Käll- och litteraturförteckning 

Källor 
 
 
Tryckta källor 
 
 
Statens offentliga utredningar 
 
SOU 1935:68  Promemoria angående ändringar i strafflagen 

beträffande straffsatserna för särskilda brott 
m.m. 

 
SOU 1953:14  Förslag till brottsbalk. 
 
SOU 1976:9   Sexuella övergrepp – Förslag till ny lydelse av 

brottsbalkens bestämmelser om sedlighetsbrott 
angivet av sexualbrottsutredningen. 

 
SOU 1982:61  Våldtäkt och andra sexuella övergrepp – 

Betänkande avgivet av 1977 års 
sexualbrottskommitté.  

 
SOU 1992:61 Ett reformerat åklagarväsende – Betänkande av 

Åklagarutredningen -90 
 
SOU 2001:14  Sexualbrotten, ett ökad skydd för den sexuella 

integriteten och angränsande frågor – 
Betänkande av 1998 års sexualbrottskommitté.  

 
SOU 2011:75  Ny djurskyddslag. 
 
SOU 2013:38  Vad bör straffas? – Betänkande av 

Straffrättsanvändningsutredningen.  
 
 
Propositioner 
 
Prop. 1944 nr 13  Förslag till lag om ändring i 18 och 25 kap. 

strafflagen m.m. 
 
Prop. 1962:10  Förslag till brottsbalken. 
 
Prop. 1983/84:105  Om ändring i brottsbalken. 
 
Prop. 1994/95:23 Ett effektivare brottmålsförfarande 



 82 

 
Prop. 2004/05:45  En ny sexualbrottslagstiftning. 
 
Prop. 2013/14:41  Ändringar i djurskyddslagen. 
 
 
Motioner 
 
RD 1933 MAK:1  Riksdagsmotion av Vilhelm Lundstedt: Om 

upphävande av 18 kap. 10 § strafflagen m.m.  
 
 
Kommittédirektiv 
 
Dir 2009:57   Översyn av djurskyddslagstiftningens utformning 

och innehåll. 
 
 
Myndighetsrapporter 
 
Djurskyddsmyndigheten Regeringsuppdrag att utreda frågor om sexuellt 
utnyttjande av djur, rapport den 28 april 2005. 
 
Djurskyddsmyndigheten Sexuellt utnyttjande av djur, rapport den 18 januari 
2007. 
 
 
Rättsfall 
 
 
Stübing mot Tyskland, 12 april 2012, nr 43547/08. 
 
 
Litteratur  
 
 
Agge, Ivar: Straffrättens allmänna del – Föreläsningar, andra häftet, P. A. 

Nordstedt & Söners Förlag, 1961. 
 
Almquist, Jan Eric: Tidelagsbrottet – En straffrättshistorisk studie, andra 

upplagan, C. W. K. Gleerups förlag, 1938. 
 
Asp, Petter; Jareborg, Nils; Ulväng Magnus: Kriminalrättens grunder, 

Iustus förlag, 2011. 
 
Bernie, Piers: Rethinking bestiality: Towards a concept of interspecies 

sexual assault. I: Theoretical Criminology, vol. 1, no. 3, 1997. 
 



 83 

Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar 
till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, fjärde 
upplagan, Nordstedts Juridik, 2012. 

 
Devlin, Patrick: The Enforcement of Morals, Oxford University Press, 1965. 
 
Dworkin, Ronald M.: Lord Devlin and the Enforcement of Morals. Faculty 

Scolarship Series, Paper 3611, 1966. 
 
Eser, Albin: The Principle of ”Harm” in the Concept of Crime: A 

Comparative Analysis of the Criminally Protected Legal Interests. 
I: Duquesne University Law Review, vol. 4:345, 1966.   

 
Feinberg, Joel: The Moral Limits of the Criminal Law Volume 1: Harm to 

Others, Oxford  University Press, 1987. 
 
Feinberg, Joel: The Moral Limits of the Criminal Law Volume 3: Harm to 

Self, Oxford University Press, 1989. 
 
Hart, H.L.A: Law, Liberty, and Morality, Stanford University Press, 1963. 
 
Jareborg, Nils: Allmän kriminalrätt, Iustus förlag, 2001.  
 
Jareborg, Nils: Rättsdogmatik som vetenskap. I: Svensk Juristtidning, 2004.  
 
Jareborg, Nils; von Hirsch, Andrew: Gauging Criminal Harm: A Living-

Standard Analysis. I: Oxford Journal of Legal Studies, vol. 11, no. 
1, 1991. 

 
Kleineman, Jan: Rättsdogmatisk metod. I: Juridisk metodlära (red. Fredric 

Korling och Mauro Zamboni), Studentlitteratur, 2013.   
 
Lauterwein, Carl Constantin: The Limits of Criminal Law – A Comparative 

Analysis of Approaches to Legal Theorizing, Ashgate, 2010.   
 
Lernestedt, Claes: Kriminalisering – Problem och principer, Iustus förlag, 

2003.  
 
Lernestedt, Claes: Straffrättens karta och landskap, Nordstedts Juridik, 

2013. 

Liliequist, Jonas: Tidelagstabuet i 1600- och 1700-talets Sverige – En 
forskningsansats. I: Historisk tidskrift, årg. 105, 1985. 

Lindstedt Cronberg, Marie: Incest – från brott mot Gud till brott mot barn i 
familjen. I: Offer för brott – Våldtäkt, incest och barnamord i 
Sveriges historia från reformationen till nutid (Bergenlöv, 
Lindstedt Cronberg, Österberg), Nordic Academic Press, 2002. 

 



 84 

Löfmarck, Madeleine; Wennberg, Suzanne: Straffansvar, tredje upplagan, 
Juristförlaget, 1991. 

 
Mill, John Stuart: Om friheten, Bokförlaget Natur och Kultur, 1984.  
 
Nuutila, Ari-Matti: The Reform of Fundamental Rights and the Criminal 

Justice System in Finland. I: Acta Juridica Hungarica, vol. 37, no. 
3-4, 1996.  

 
Olsen, Lena: Rättsvetenskapliga perspektiv. I: Svensk Juristtidning, 2004.  
 
Sandgren, Claes: Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, 

metod och argumentation, tredje upplagan, Norstedts Juridik, 2015.  
 
Schwartz, Louis B.: Morals Offenses and the Moral Penal Code. I: 

Colubmia Law Review, vol. 63, no. 4, 1963.  
 
Singer, Peter: Djurens frigörelse, Bokförlaget Nya Doxa, 1992.  
 
Strahl, Ivar: Allmän straffrätt i vad angår brotten, Studentlitteratur, 1976. 
 
Wacks, Raymond: Understanding Jurisprudence, fjärde upplagan, Oxford 

University Press, 2015.  
 
 
Uppslagsverk 
 
 
Gifis, Steven H.: Dictionary of Legal Terms: A Simplified Guide to the 

Language of Law, tredje upplagan, Barron’s, 1998 (cit: Dictionary 
of Legal Terms).    

 
 
Elektroniska källor 
 
 
Alhem, Sven-Erik; Beck-Friis, Johan: ”Nonchalant Lagrådet – det finns 
likheter mellan sex med djur och sexuella övergrepp mot barn”, Dagens 
Juridik, publicerad den 5 september 2013. Hämtad den 27 februari 2016 
från: 
http://www.dagensjuridik.se/2013/09/nonchalant-lagradet-det-finns-
likheter-mellan-sex (cit: ”Nonchalant Lagrådet – det finns likheter mellan 
sex med djur och sexuella övergrepp mot barn”, Dagens Juridik, 2013-09-
05).  
 
Björkbom, Camilla; Diesen, Eva: Djursexförbudet är inte resultatet av 
moralpanik, SVT Opinion, publicerad den 1 april 2014. Hämtad den 27 
februari 2016 från: 



 85 

http://www.svt.se/opinion/djursexforbudet-ar-inte-resultat-av-moralpanik 
(cit: ”Djursexförbudet är inte resultatet av moralpanik”, SVT Opinion, 
2016-02-27). 
 
Burman Görans, Julia; Wiman, Albin; Werete, Helena: Kommunalråd 
Mohamad Hassan (L): ”Det är helt galet”, Upsala Nya Tidning, publicerad 
den 21 februari 2016. Hämtad den 24 februari 2016 från:  
http://www.unt.se/uppland/uppsala/kommunalrad-mohamad-hassan-l-det-
ar-helt-galet-4121642.aspx (cit: ”Kommunalråd Mohamad Hassan (L): ’Det 
är helt galet’”, Upsala Nya Tidning, 2016-02-21). 
 
Gröning, Lotta: Jurister sågar den nya lagen mot djursex, Expressen, 
publicerad den 30 augusti 2013. Hämtad den 27 februari 2016 från: 
http://www.expressen.se/kronikorer/lotta-groning/lotta-groning-jurister-
sagar-den-nya-lagen-mot-djursex/ (cit: ”Jurister sågar den nya lagen mot 
djursex”, Expressen, 2013-08-30). 
 
Jeppsson, Jonathan; Karlsson, Pär: Carl B Hamilton efter nekrofili-
förslaget: Puckon!, Aftonbladet, publicerad den 22 februari 2016. Hämtad 
den 24 februari 2016 från: 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article22308565.ab (cit: ”Carl B 
Hamilton efter nekrofili-förslaget: Puckon!”, Aftonbladet, 2016-02-22). 
 
Persson, Leif GW: Djursexlagen ger dåliga vibrationer, Expressen, 
publicerad den 23 februari 2014. Hämtad den 27 februari 2016 från: 
http://www.expressen.se/kronikorer/leif-gw-persson/djursexlagen-ger-
daliga-vibrationer/ (cit: ”Djursexlagen ger dåliga vibrationer”, Expressen, 
2014-02-23). 
 
Stephen, James Fitzjames: Liberty, Equality, Fraternity, ed. Stuart D. 
Warner, 1993. I: The Online Library of Liberty, Liberty Fund, Indianapolis, 
publicerad september 2011. Hämtad den 14 april 2016 från: http://lf-
oll.s3.amazonaws.com/titles/572/Stephen_0021_EBk_v6.0.pdf (cit: Stephen 
(1993)). 
 
 
 
 


