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Godtagbara och rättvisa kriminaliseringar främjar respekt för det straffrättsliga systemet och samtidigt 
efterföljande av strafflagstiftningen. Därav följer att såväl gränser som legitimerande argument för varje 
kriminalisering måste kunna anföras i en rättsstat. Syftet för denna avhandling är att framföra och 
diskutera fungerande och etiskt godtagbara kvalitativa ramvillkor för strafflagstiftningen, samt pröva 
huruvida dessa kriminaliseringsprinciper beaktats vid kriminaliseringen av cannabisbruk.  

Avhandlingen diskuterar inledningsvis avgränsande och rättfärdigande av straffrätten på ett mer allmänt 
plan. Som lösning för dikotomin mellan moral och politik å ena sidan och rätten å andra sidan erbjuds här 
Kaarlo Tuoris kritiska rättspositivism, där kriterierna för en godtagbar rättsnorm kan föras tillbaka på 
moraliskt präglade principer på rättens djupare nivåer.  

Avhandlingens tyngdpunkt ligger på själva kriminaliseringsprinciperna. Ingen internationellt accepterad 
enhetlig uppfattning om kriminaliseringsteorins innehåll existerar. Den finska uppfattningen bygger istället 
på en handfull principer, som uppnått en vedertagen ställning i vårt rättssystem. Med utgångspunkt i bl.a. 
finsk rättslitteratur samt grundlagsutskottets begränsningskriterier för grundrättigheter presenteras fyra 
huvudsakliga kriminaliseringsprinciper, det vill säga legalitetsprincipen, principen om skydd för 
rättsintressen, ultima ratio-principen, samt principen om nytto-skadeavvägning. 

Härefter diskuteras kriminaliseringsprinciperna specifikt i förhållande till kriminaliseringen av cannabisbruk. 
Kriminaliseringen av cannabisbruk har varit en återkommande omstridd fråga såväl redan på 1970-talet 
som under den senaste diskussionen kring medborgarinitiativet om avskaffandet av straffbarheten av 
cannabis. Emot varandra står den liberala västerländska principen om individens rätt till 
självbestämmande och strävan att totalt utrota droganvändning.  

För legalitetsprincipens del påpekas att den cannabisrelaterade lagstiftningen verkar otillräcklig på grund 
av vidare hänvisningar och otydliga regler om straffbarhet. Den mest omfattande diskussionen förs kring 
frågor om rättsintresse och individuell frihet. Kriminaliseringen av cannabisbruk framhålls stå vid gränsen 
mellan två ur rättsintresseprincipens synpunkt problematiska slag av kriminalisering, det vill säga 
paternalistisk och moralistisk kriminalisering. I samband med ultima ratio-principen behandlas sedan bland 
annat effektiviteten och kostnaderna av själva kriminaliseringen av cannabisbruk. För nytto-
skadeavvägningens del diskuteras till sist hurdana negativa verkningar kriminaliseringen av cannabisbruk 
medfört och konstateras att den mest eftersträvade nyttan, det vill säga kriminaliseringens preventiva 
effekt, åtminstone inte entydigt uppnåtts. 

På basis av framförda argument framhålls att kriminaliseringen av cannabisbruk svårligen uppfyller de i 
modern finsk rätt accepterade kriminaliseringsprinciperna. En utförlig diskussion om avkriminalisering bör 
därför föras. 
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1 Frågeställning 
 
1.1 Inledning i ämnet, syftet och frågeställningen 
 

Det straffrättsliga systemet bygger på tanken att vissa gärningar är så skadliga att de bör 

beläggas med straff. I moderna rättsstater råder konsensus bland straffrättsforskare om 

att vilka som helst gärningar inte kan straffbeläggas och att en restriktiv attityd gentemot 

kriminalisering är att föredra framom extensivt strafflagstiftande.1  

Såväl inhemska som utländska forskare har noterat en utveckling mot 

överkriminalisering och straffrättens politisering, där politiker föreslår 

nykriminaliseringar som svar på samhälleliga problem och kommenterare kräver hårdare 

straff för förbrytare i de sociala medierna. En hög kriminaliseringsnivå leder dock till 

begränsad handlingsfrihet för invånarna och eventuellt även till avtagande respekt för 

själva straffrättssystemet. Det är därmed viktigt för såväl systemets funktion som dess 

legitimation att vissa kvalitativa förutsättningar för rättvis kriminalisering kan anföras.2 

Men hurdana gärningar kan då godtagbart straffbeläggas och är detta en i grunden 

moralisk, politisk eller rättslig fråga? Betydelsen och verkningarna av straffrättsliga 

påföljder har studerats i större omfattning såväl i finländsk som utländsk 

rättsvetenskaplig forskning. Denna avhandling inriktar sig istället på att kritiskt studera 

själva kriminaliserandet, alltså främst lagstiftarens verksamhet då det gäller att belägga 

olika gärningar med straffansvar. Följer lagstiftaren verkligen någon 

kriminaliseringsteori eller används begrepp som t.ex. ultima ratio endast som tomt 

marknadsföringsmaterial vid diskussionen kring nykriminaliseringar? Kan teoriernas 

principer skildras i finska strafflagberedningsmaterial? 

Syftet med denna avhandling är att presentera och diskutera fungerande och etiskt 

godtagbara kvalitativa ramvillkor för strafflagstiftningen, s.k. kriminaliseringsprinciper, 

och överväga huruvida dessa principer beaktas då det gäller kriminaliseringen av 

cannabisbruk. Synpunkter på kriminaliseringars rättfärdigande och begränsningar på 

olika rättsliga och utomrättsliga plan kommer först att lyftas fram i kapitel 2.  I kapitel 3 

presenteras sedan sådana principer för kriminalisering som anförts av främst inhemska, 

men även i begränsad grad utländska, straffrättsforskare samt finska lagstiftande organ. 

 
1 Lernestedt 2002, s. 15. 
2 Lernestedt 2002, s. 16–17. 
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Genom att till slut spegla dessa principer mot kriminaliserandet av bruket av cannabis 

analyseras därefter huruvida lagstiftarens argumentation och åtgärder vid detta aktuella 

exempel är enhetliga med kriminaliseringsprinciperna. 

De centrala forskningsfrågorna är därmed följande:  

1. Existerar en allmänt accepterad kriminaliseringsteori och vilka principer 

innehåller den i så fall?  

2. Hur har lagstiftaren beaktat principerna specifikt i fråga om diskussionen kring 

kriminaliseringen (1970-talet) och avkriminaliseringen (2020-talet) av bruket 

av cannabis? 

Trots att tyngdpunkten i avhandlingen tydligt ligger på lagstiftarens perspektiv, har 

även synpunkter om kriminaliseringsprincipernas användbarhet vid lagtillämpning tagits 

in i passliga sammanhang. En djupare insikt i kriminaliseringsteorins eventuella 

betydelse vid tillämpningssituationer har avsiktligen lämnats bort för att möjliggöra en 

hanterbar begränsning för avhandlingen. Godtagbarheten av kriminaliseringen av övrigt 

narkotikabruk har även lämnats utanför diskussionen. Medborgarinitiativet om 

avskaffandet av straffbarheten av cannabis, överlämnad till riksdagen 4.11.2020, föreslår 

förändringar anknutna endast till cannabis i 50 kapitlet om narkotikabrott i strafflagen. 

Trots att den aktuella debatten har omfattat även frågor om straffbarheten av bruket av 

all narkotika, har betoningen under de senaste åren legat på just cannabisbruk. Till 

skillnad från de flesta övriga narkotiska ämnena kan cannabis numera konstateras utgöra 

en relativt vanlig och mild drog och har påvisats verka även medicinalt.3 Därtill utgår 

den finska narkotikapolitiken fortfarande mycket starkt från att vissa rusmedel, såsom 

alkohol, tillåts, medan vissa andra kriminaliserats. Under dessa omständigheter är det 

värt att studera huruvida bruket av just cannabis som en något avvikande drog godtagbart 

placerats i den kriminaliserade gruppen rusmedel. 

 

1.2 Centrala begrepp 
 

Med kriminalisering avses att riksdagen belägger ett visst beteende med straffansvar i 

lagstiftning. Detta kan innebära antingen att en tidigare helt laglig gärning görs brottslig, 

eller att t.ex. gärningsbeskrivningen av en straffbar gärning utvidgas på något sätt.4 

 

 
3 Nordens välfärdscentrum 2019, s. 9; THL 2020; WHO 4.12.2020. 
4 Frände 2012, s. 18–23; Melander 2008, s. 7. 
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Överkriminalisering har använts för att beskriva en situation där strafflagstiftningen i en 

stat vuxit så omåttligt omfattande till mängden straffrättsliga regler eller till sitt omfång 

att det kan anses ha en skadlig inverkan på samhället.5 

 

Avkriminalisering innebär att straffansvaret för en gärning som tidigare varit 

kriminaliserad avskaffas. Gärningen anses alltså inte längre brottslig. Avkriminalisering 

medför dock inte nödvändigtvis legalisering, utan gärningen kan fortsättningsvis anses 

olaglig, men påföljderna är inte längre straffrättsliga.  

 

Kriminaliseringsteorin är en samling principer som ställer vissa kvalitativa, begränsande 

ramvillkor för strafflagstiftandet. Uppfattningarna om hur en sådan teori borde formas 

varierar beroende på t.ex. huruvida studiens utgångspunkt ligger i ett rent rättsteoretiskt 

eller möjligtvis moralfilosofiskt eller sociologiskt förhållningssätt till ämnet. 6  

 

Varje kriminaliseringsprincip utgör en av de allmänna villkor för en legitim 

kriminalisering7 som en viss kriminaliseringsteori består av. Vilka principer som beaktas 

varierar från teori till teori. 

 

Den samhälleliga debatt, det beslutsfattande och de åtgärder som rör brottslighet och 

straffrättsliga påföljder i samhället överlag kan beskrivas med begreppet kriminalpolitik. 

Kriminalpolitiken omfattar även straffrättspolitiken, som inbegriper motsvarande 

beslutsfattande, speciellt lagstiftningsåtgärder, på ett mindre område, nämligen enbart 

inom det slutna straffrättssystemet. Kriminalisering av en viss gärning hör enligt denna 

indelning under straffrättspolitik.8 

 

 

1.3 Litteratur och forskningsläge 
 

Det har skrivits relativt lite om kriminaliseringsteorin i finländsk rättsvetenskaplig 

litteratur jämfört med andra straffrättsliga grundfrågor. Fokusen har istället legat på 

 
5 Husak 2008, s. 4–13. 
6 Nuotio i Duff et. al 2010, s. 242–243. 
7 Frände 2012, s. 19. 
8 Frände 2013, s. 78–79; Jareborg 1994, s. 41; Lappi-Seppälä 1998, s. 1296. För straffrättssystemets tre 
nivåer se Jareborg 1994, s. 41 eller 1995, s. 20. 
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domarens synvinkel och påföljdssystemet, medan kritiska inblickar i lagstiftarens 

verksamhet förblivit färre.9 Ämnet har dock tangerats av bla. Raimo Lahti, Tapio Lappi-

Seppälä, Kimmo Nuotio, Ari-Matti Nuutila och Matti Tolvanen samt mer omfattande av 

Sakari Melander i sin doktorsavhandling Kriminalisointiteoria – rangaistavaksi 

säätämisen oikeudelliset rajoitukset (2008). Melander tog ett för ämnet ifråga rätt 

pragmatiskt förhållningssätt med tanken att hans teori kunde utnyttjas även i praktiken 

av lagstiftaren.10 På nordisk nivå kan lyftas fram speciellt svenska Claes Lernestedts 

avhandling Kriminalisering. Problem och principer (2002) och internationellt måste 

nämnas åtminstone amerikanerna; Douglas Husaks verk Overcriminalization. The limits 

of the criminal law (2008) samt Joel Feinbergs fyrdelade serie Moral limits of the 

Criminal Law (1984–88). Då det gäller narkotikarelaterade brott allmänt är det centrala 

finska verket säkerligen Jukka Siros Huumausainerikokset (2017), men i fråga om 

specifikt själva kriminaliseringen av narkotikabrott och dettas historiska utveckling i 

Finland är Heini Kainulainens doktorsavhandling Huumeiden käyttäjien 

rikosoikeudellinen kontrolli (2009) och hennes artiklar tillsammans med Pekka 

Hakkarainen (2021) av vikt. 

Vad som dock inte ännu har studerats i djupet på finländskt plan är huruvida dessa 

kriminalteoretiska principer i praktiken beaktats vid den för tillfället betydande 

kriminaliseringsdiskussionen kring cannabisbruk. Principerna tappar långt sin betydelse 

om de inte ges någon större vikt vid lagstiftande myndigheters diskussioner om såväl 

nykriminaliseringar som avkriminaliseringar. I detta fall mister även strafflagstiftaren 

som institution en del av sin legitimitet. Därmed är det av intresse för såväl lagstiftaren 

själv som för allmänheten att utreda, huruvida kriminaliseringsprinciperna verkligen tas 

i beaktande. Kriminaliseringen av bruket av cannabis utgör ett relevant exempel för detta. 

Som stöd används förutom rättslitteratur även lagberedningsmaterial rörande för 

det första kriminaliseringsprinciperna, t.ex. grundlagsutskottets allmänna krav för 

inskränkningar i de grundläggande fri- och rättigheterna (GrUB 25/1994 rd) samt 

grundlagsutskottets utlåtande GrUU 23/1994 rd, där den straffrättsliga lagstiftningen 

vägdes mot begränsande av grundrättigheter, och för det andra kriminaliseringen eller 

avkriminaliseringen av narkotikabruk, t.ex. narkotikakommitténs betänkande 1969 och 

regeringsproposition 128/1970 om ny narkotikalag samt lagutskottets offentliga hörande 

 
9 Melander 2008, s. 2–3; Nuotio i Duff et. al 2010, s. 238. 
10 Nuotio 2010, s. 257–258. 
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17.2.2021 om medborgarinitiativet om cannabisbruk. Existerande rättsnormer har 

därmed en mindre betydelse för studien, men på internationellt plan kan nämnas 

åtminstone några narkotikarelaterade rättskällor såsom FN:s narkotikakonvention från 

1961. 

 

 

1.4 Metod och relevans 
 

Denna studie kombinerar en i allmänhet rättsteoretisk infallsvinkel på 

kriminaliseringsprinciperna med straffrättspolitiska synpunkter som stöd då 

kriminaliseringsprocessen gällande cannabisbruk behandlas. Metoden för studien kan 

därmed främst beskrivas som rättsteoretisk och -politisk.  

Medborgarinitiativet om avkriminaliseringen av cannabis har gjort frågan om 

grunden för kriminaliseringar ytterst aktuell, men ämnet har åter uppkommit i 

samhällelig diskussion flera gånger sedan narkotikalagen år 1972 stiftades. Frågan är 

även aktuell på internationellt plan i och med WHO:s utsaga om att avlägsna cannabis 

från listan farliga droger och erkänna dess medicinala verkningar. 

De två kanske kraftigast framhävda poängerna i diskussionen för avkriminalisering 

har för det första varit att rekreationsanvändare av cannabis kan hamna ut för rätt 

oproportionerliga följder om de blir fast för narkotikabruk, och för det andra att 

avkriminalisering kan leda till både förbättrade möjligheter att söka medicinsk hjälp vid 

problem med narkotikabruk och till det därmed följande minskningen av 

narkotikabrukets skador. Första frågan bygger direkt på principen om intresseavvägning, 

alltså huruvida en kriminalisering orsakar mera nytta än skada för samhället, medan den 

andra frågan representerar ultima ratio -principen om straffrätten som sista 

tillvägagångssätt. Dessutom går hela kriminaliseringen av narkotikabruk, som i stort 

endast skadar gärningsmannen, tillbaka på problematiken kring individens rätt till 

personlig frihet, vilket kan återföras på såväl skadeprincipen (harm principle), 

Rechtsgut-läran som principen om människovärdets okränkbarhet. Cannabisfrågan kan 

därmed skildra så gott som hela skalan kriminaliseringsprinciper. Medborgarinitiativet 

om cannabisbruk har framhävt behovet av att kritiskt bedöma hur långtgående staten 

verkligen får ingripa i befolkningens individuella autonomi och på vilka grunder. En 

stark rättsstat måste även kunna tåla en sådan kritisk inblick.  
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Ifall forskningsresultatet tyder på att lagstiftaren inte beaktar 

kriminaliseringsprinciperna i tillräcklig grad, kan studien förhoppningsvis fästa 

uppmärksamhet vid lagstiftarens verksamhet i fortsättningen. 
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2 Överkriminalisering och behovet av begränsningar 
 

2.1 Överkriminalisering och politisering av straffrätt 
 

Med begreppet överkriminalisering11 avses oftast en sådan expanderande 

utveckling på lagstiftningsnivå där mängden kriminaliseringar och/eller 

kriminaliseringarnas omfattning vuxit så stor, att detta kort sagt lett till oproportionerligt 

mycket straffrättslig bestraffning eller orättvisa begränsningar i medborgarnas liv.  

Douglas Husak har i sin Overcriminalization – The Limits of The Criminal Law 

fört fram hur den straffrättsliga utvecklingen i Förenta staterna lett till en ytterst 

problematisk situation och på vilket sätt kriminaliseringar därför borde begränsas. Husak 

menar att straffen i Förenta staterna är orättvisa för det första eftersom de är omåttligt 

hårda, men även eftersom många straffrättsliga påföljder ålagts för sådant beteende som 

egentligen aldrig borde ha kriminaliserats.12 Överkriminaliseringens skadliga effekter 

omfattar enligt Husak till exempel väldiga ekonomiska kostnader för uppehållandet av 

ett sviktande straffrättsligt system, avtagande respekt för lagen i och med att även sådant 

beteende som en stor del av befolkningen alltjämt befattar sig med kriminaliserats, 

urholkning av legalitetsprincipen på grund av infogandet av allt flere blanco-

straffbestämmelser och straffrättsliga regler med komplicerat språk,  samt det för USA:s 

system beklagligt typiska dömandet av oskyldiga åtalade efter osanna erkännanden – 

påkallade av hårda straff tillsammans med plea bargaining -systemet.13 Varför är då 

kriminaliseringssituationen i Förenta staterna så vidsträckt? Husak anser detta vara en 

 
11 Lernestedt nämner vid sidan om överkriminalisering även begreppet “straffrättsinflation” som “[…] 
trötta vardagsuttryck i diagnosticeringen av gällande straffrätt”, Lernestedt 2003, s. 19. 
 
Begreppet har problematiserats av Duff et al. i ”Towards a Theory of Criminalization?” 
Överkriminalisering beskrivs enligt Duff et al. lätt enbart som ett ökande antal kriminaliseringar på 
lagstiftningsnivå, men de påpekar att denna syn på begreppet ter sig alltför förenklad. I diskussioner om 
överkriminalisering borde beaktas att det är svårt att exakt beräkna antalet kriminaliseringar bl.a. 
beroende på hur olika paragrafer formulerats och vad som uppfattas som en egen enskild kriminalisering 
(är t.ex. grovt äventyrande av trafiksäkerheten uppsåtligen och samma brott genomfört av grov 
oaktsamhet två olika kriminaliseringar?). Dessutom kan även lagtillämpande myndigheter ha en 
betydelse för hur olika gärningar i praktiken kriminaliserats, såsom åklagarmyndigheters riktlinjer 
gällande åtalseftergifter, se Duff, Farmer, Marshall, Renzo & Tadros 2014 i verket Criminalization – The 
Political Morality of the Criminal Law, s. 6–14. 
12 Husak 2008, s. 3–17. Av Förenta staternas dryga 320 miljoner invånare var mer än 2,2 miljoner personer 
inspärrade i statliga fängelser år 2015 (698 fängslade per 100 000 invånare, jfr Finland: 57 fängslade per 
100 000 invånare, se Walmsley 2015). 
13 Husak 2003, s. 11–14; 24. Nils Jareborg nämner som skadliga effekter av överkriminalisering även till 
exempel att myndigheter måste underlåta att inskrida mot brott pga. bristande resurser och därav 
följande allmänhetens missnöje, se Jareborg 2001, s. 55. 
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svår och mångfacetterad fråga, men lyfter fram speciellt en allt mer politiserad straffrätt 

och en strävan hos politiker att visa sig aktivt ’tough on crime’.14  

Överkriminaliserings- och politiseringssynpunkter har lyfts fram även i de 

nordiska länderna. Dag Victor har redogjort för hur straffrätten i Sverige gått från att vara 

en relativt opolitisk fråga som främst jurister befattat sig med på 1950-talet, till ett 

partipolitiskt ämne genom vilket politiker letar efter snabba lösningar på heta 

debattfrågor, såsom narkotikabrott.15 Victor för fram hur takten för lagstiftningsarbetet 

ökat, vilket lett till såväl bristfällig utformning i lagtext som en allt mer oenhetlig 

strafflagstiftning. Straffskärpningar implementeras utan en djupare analys av 

kriminaliseringsprinciperna och retoriken kring kriminaliseringsfrågor blir allt hårdare, 

med otillräcklig förståelse för rättsstatliga principer. Victor talar till och med om att 

strafflagstiftningen ”[…]som en begränsning av statsmakternas möjligheter att ingripa 

mot medborgarna, ersätts av synen på straffrätten som en statlig morallära för 

medborgarna”.16  

I Finland har speciellt Tapio Lappi-Seppälä diskuterat kriminalpolitikens 

förhårdnande. Lappi-Seppälä menar att den för de nordiska länderna traditionella 

rationella och humana kriminalpolitiken, som på 1960-talet betonade solidaritet och 

lösandet av strukturella problem i samhället för att minska brottsligheten, fått delvis ge 

vika för hårdare värden. Allt oftare anses brottsligheten istället vara ett av onda individer 

orsakat problem, som kan lösas genom att stänga in dessa individer i fängelser och andra 

institut. Som exempel på denna politik lyfter Lappi-Seppälä fram de medel som valts för 

att lösa narkotikaproblemet i samhället, det s.k. ”war on drugs”. Samtidigt som hårdare 

värden kommit in har kriminalpolitiken även blivit en allt synligare del av den dagliga 

 
14 Husak 2003, s. 15–17. Som ett extremt exempel på straffrättens politisering i Förenta staterna kan 
nämnas delstaten Georgias nya lag om röstande i val och primärval (Election Integrity Act of 2021, 
S.B.202). Georgias befolkning hade med en knapp majoritet givit sina röster i presidentvalet 2020 åt 
demokratpartiets kandidat Joe Biden, vilket fick det republikanledda Georgias State Assembly att anta 
denna nya vallag, som avsevärt försvårar röstande i de mera urbana, demokratröstande delarna av 
delstaten (se t.ex. New York Times 2.4.2021). Den kanske mest förbluffande paragrafen (Section 33) i 
lagen gäller köerna utanför vallokaler: med undantag av valarbetare är det numera brottsligt för alla 
tredje personer att överlämna eller erbjuda personer, som köar för att få rösta, vatten eller mat (”[…]nor 
shall any person give, offer to give, or participate in the giving of any money or gifts, including, but not 
limited to, food and drink, to an elector, […](1) Within 150 feet of the outer edge of any building within 
which a polling place is established; (2) Within any polling place; or (3) Within 25 feet of any voter standing 
in line to vote at any polling place.[…] (f) Any person who violates this Code section shall be guilty of a 
misdemeanor.” I sydstaten Georgia, där temperaturen lätt kan stiga upp till 35°C dagtid, kan paragrafen 
i praktiken leda till att t.ex. äldre personers möjlighet att nyttja sin rösträtt begränsas.  
15 Victor 1995, s. 58–60; 69–74, i verket Varning för straff (red. Dag Victor). 
16 Victor 1995, s. 71–76, i verket Varning för straff (red. Dag Victor). 
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samhällspolitiken. Politiker erbjuder straffrättsliga lösningar på sociala trångmål utan 

resultat för att tilltala potentiella röstare.17 

  
 

2.2 Behovet av begränsningar – rättens berättigande 
 

2.2.1. Kriminalisering och rättens berättigande 

Även om kriminaliseringsutvecklingen inte uppfattas som alltjämt expanderande, 

politiserad eller överkriminaliserad, är det ändå nödvändigt att staka ut gränser för 

godtagbar strafflagstiftning.18 Kriminaliseringarnas fundamentala uppgift ligger i strävan 

att påverka mänskligt beteende i samhället. Medborgarna styrs bort från oönskat 

beteende genom hot av straffrättsliga påföljder.19 Vare sig enskilda kriminaliseringar i 

praktiken resulterar i en kraftig preventiv verkan eller inte, innebär kriminaliseringar 

ändå alltid inskränkningar i individens frihet, både genom straffhotets möjliga 

beteendestyrande påverkan och även i sista hand genom att kriminaliseringen kan 

konkretiseras i straffpåföljd.20 Genom bestraffning utsätter staten avsiktligen personer 

för lidande. Legitimerande argument för det straffrättsliga systemet måste därför kunna 

anföras i en rättsstat.21 

Ett godtagbart och rättvist straffrättsligt system främjar respekt för systemet och 

därmed även efterföljande av strafflagstiftningen. Politikers utnyttjande av straffrättsliga 

metoder och därpå följande alltför långtgående ingripande i medborgarnas liv för 

partipolitiska mål måste därför underordnas vissa begränsningar redan i 

lagstiftningsskedet. Melander har poängterat att en syn på kriminaliseringsbeslut som 

rent politiska ställningstaganden främst verkar ämna kringgå den centrala frågan om 

såväl straffrättssystemets som enskilda kriminaliseringars legitimering.22 Både gränser 

för och legitimering av kriminaliseringsbeslut måste därför istället sökas i djupare 

rättsliga och eventuellt där inbakade moraliska begränsningar. 

 

 
17 Lappi-Seppälä 1998, s. 1305–1306; Kainulainen, Honkatukia & Niemi 2013, s. 95. 
18 Moore 2014, s. 183. 
19 Frände 2005, s. 21. 
20 Jareborg 1995, s. 20–21; Lernestedt 2003, s. 15–16, 26; Lernestedt påpekar att straff oftast både menas 
och uppfattas vara ett ont. Husak godtar inte den utilitaristiska synen att all bestraffning utgör ett ont, 
utan menar istället att endast orättvisa straff kan anses onda (”[…]no net evil is perpetrated when persons 
are treated as they deserve”, Husak 2003, s. 7). 
21 Lappi-Seppälä 1994, s. 19. 
22 Melander 2008, s. 146–149. 
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2.2.2 Straffteorierna och kriminalisering 

Kriminaliseringsteorierna kan i bästa fall framföra legitimerande argument för det 

straffrättsliga systemet genom att särskilja mellan hållbara och icke-hållbara byggstenar 

den straffrättsliga lagstiftningen kan byggas av. På detta sätt är teorierna 

sammankopplade till de ofta i rättslitteraturen diskuterade straffteorierna. Medan 

straffteorierna försöker erbjuda ett berättigande för användningen av det straffrättsliga 

systemet – bestraffandet – och därmed främst svarar på frågorna varför får staten 

bestraffa samt för vilket ändamål, koncentrerar sig kriminaliseringsteorierna enligt min 

uppfattning istället på hur straffrättsliga regler får formas och för hurdana gärningar 

staten överhuvudtaget får bestraffa.23 

Tapio Lappi-Seppälä har i sin pragmatiskt-rationella argumentationsmodell 

framhävt straffteoriernas betydelse för straffrättens berättigande.24 Modellen har haft en 

stor inflytelse på den moderna finska kriminaliseringsuppfattningen och har både 

vidareutvecklats och kritiserats av senare forskare.25 Lappi-Seppälä tillskriver 

straffteorierna fyra specifika uppgifter. En straffteoris kontrollerande funktion går ut på 

att teorin synliggör och preciserar förutsättningarna för godtagbar användning av 

straffrätten. Frågan är alltså när det är moraliskt godtagbart för staten att tillgripa 

straffrättsliga metoder. Då teorins förutsättningar uppfylls har den även en legitimerande 

funktion för det straffrättsliga systemet. En straffteori har även en systematiserande och 

beslutsfattande funktion då den tar ställning till de principer som styr användningen av 

straffrätt och straff. Dessutom har teorin en innehållslig funktion, då den strävar efter att 

åstadkomma materiellt rättvisa beslut.26 Melander har diskuterat straffteoriernas 

betydelse för kriminaliseringsfrågan. Speciellt den kontrollerande och den legitimerande 

funktionen är enligt honom av vikt, då den förra samtidigt stakar ut gränser för 

kriminalisering enligt hurdana kriminaliseringar som ur straffteorins synvinkel kan anses 

godtagbara, och den senare legitimerar en kriminalisering då, och endast då, en 

kriminalisering uppfyller straffteorins förutsättningar. Även den innehållsliga funktionen 

kan ha betydelse för kriminaliseringar då den kan föra fram synpunkter om eventuella 

utvidgningar av straffrättens omfattning.27 

 
23 Melander preciserar den centrala frågan gällande kriminaliseringar: när är kriminaliserande legitimt 
och varför? Se Melander 2008, s, 146. 
24 Melander 2008, s. 90; Nuotio 1998, s. 502. 
25 Lahti 2013, s. 17–22; Melander 2008, s. 173. Modellen behandlas mer omfattande i kapitel 3.2. 
26 Lappi-Seppälä 1994, s. 29–30; Melander 2017, s. 29–30. 
27 Melander 2008, s. 180. 
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Straffteorierna har typiskt indelats i de två större grupperna relativa teorier och 

absoluta teorier. Medan de relativa teorierna bygger på strävan att uppnå ett syfte utanför 

själva straffet, såsom brottsförebyggande, behöver straffet enligt de absoluta teorierna 

inte någon utomstående motivering.28 Till de absoluta teorierna hör vedergällningsteorier 

och soningsteorier, medan de relativa består speciellt av preventionsteorier. Dessutom 

kan kommunikativa teorier numera nämnas som sin egen grupp.  

Såväl vedergällningsteorier, även kallade retributiva teorier, som soningsteorier ser 

bakåt och berättigar straffet med det brott gärningsmannen gjort sig skyldig till. 

Gärningsmannen har alltså handlat på ett sådant sätt att han förtjänar att bestraffas, 

oberoende av hurdan verkan straffet i övrigt har. Tidigare grundades straffets 

legitimering i de absoluta teorierna främst på tanken att gärningsmannen ansågs ha brutit 

mot ”Guds ord” och måste genom straffet gottgöra sina synder, medan nyare retributiva 

teorier ofta utgår från att gärningsmannen genom brottet fått en orättmätig nytta (unfair 

advantage) jämfört med laglydiga samhällsmedlemmar. De absoluta teorierna har 

kritiserats för avsaknaden av ett godtagbart ändamål och att de inte klarar av att ställa 

några innehållsliga begränsningar för statens bestraffningsmakt. Då dessa teorier 

dessutom främst fokuserar på domsnivån och redan skedda brott, duger de illa som grund 

eller gränser för kriminaliseringar, som riktar sig framåt i tiden.29 

Preventiva teorier, även kallade utilitaristiska teorier, kan delas vidare in i 

allmänpreventiva och individualpreventiva teorier. Båda dessa är framåtriktade teorier 

och har som mål att förhindra brottslighet. Individualprevention går ut på att påverka 

enskilda gärningsmän med straff i enskilda fall, t.ex. genom att via straffet skrämma bort 

individen från fortsatt brottslighet (avskräckning), förhindra individens brottslighet 

genom att fysiskt göra det omöjligt t.ex. genom inlåsning i fängelse (inkapacitering), 

eller psykiskt rehabilitera individen så, att hen väljer att inte längre begå brott 

(rehabilitering). Dessa teorier koncentrerar sig på enskilda gärningsmän och har mest 

betydelse på straffverkställighetsnivån. Även individualpreventiva teorier är därmed 

otillräckliga vid kriminaliseringsdiskussioner.30  

De allmänpreventiva teorierna riktar sig istället till samhället som helhet. 

Brottspreventionen kan i teorierna grundas på antingen den avskräckande effekt som ett 

 
28 Lernestedt 2003, s. 116; Lernestedt poängterar dock att även de absoluta teorierna har ett syfte, såsom 
att “återupprätta någon form av genom brottet rubbad balans”. 
29 Lappi-Seppälä 1994, s. 19–20; Lernestedt 2004, s. 116–120; Melander 2008, s. 180–192. 
30 Lappi-Seppälä 1994, s. 19–20; Lernestedt 2004, s. 116–120; Melander 2008, s. 180–192. 
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hot om straff kan tänkas ha på befolkningen (negativ allmänprevention), eller på tanken 

att strafflagstiftningen lyfter fram hurdant beteende som är icke-acceptabelt i ett samhälle 

(positiv allmänprevention), straffsystemet kan alltså tänkas ha en viss moralbefästande 

verkan. De allmänpreventiva teorierna har en tydlig koppling till kriminaliseringsnivån, 

där syftet ju uttryckligen är att förebygga brott.31 Det specifika sätt på vilket den 

eventuella moralbefästande verkan fungerar är dock något okänd – möjliga förklaringar 

för efterföljandet av strafflagstiftningen omfattar bland annat att befolkningen 

internaliserar rättsnormerna, att de uppfattar straffrättssystemet som legitimt, och att de 

hyser respekt för auktoriteter. Tanken är i varje fall att moralbildandet händer någorlunda 

omedvetet hos mottagaren.32 

I detta sätt skiljer sig den positiva allmänpreventionen från de så kallade 

kommunikativa teorierna. I de senare är det nämligen istället frågan om en åtminstone 

delvis ömsesidig kommunikation mellan innehavaren av straffmakt och befolkningen. 

Straffet anses här ha ett framåtriktat syfte, såsom moralisk utbildning av folket, som 

försöker nås genom att övertyga gärningsmannen om att vissa gärningar är moraliskt 

felaktiga. Som exempel kan nämnas R.A. Duffs kommunikativa teori, där 

gärningsmannen på basis av bestraffarens argument om beteendets moraliska 

godtagbarhet ångrar sig och väljer att förbättra sig. Något liknande fungerar även den av 

bland annat Émile Durkheim förespråkade teorin om denunciation, alltså tanken om att 

straffets funktion ligger i att förevisa samhällets avsky gentemot visst beteende.33 De 

kommunikativa teorierna med syfte på moralisk utbildning stödjer sig därmed, precis 

som den positiva allmänpreventionen, starkt på idén om att straffrätten fungerar som en 

förmedlare av moraliskt klander. Melander menar, att just denna dimension av 

klandervärdhet kunde fungera som en förenande faktor mellan straffteorierna och 

kriminaliseringsprinciperna.34  

Jag godtar inte helt dessa kommunikativa teoriers tes om gärningsmannen som en 

”rationell moralisk aktör”35. För det första har jag svårt att tro att enskilda människor 

faktiskt skulle föra en förnuftig inre dialog om sina gärningars förhållande till de 

moraluppfattningar strafflagen speglar. Som Lappi-Seppälä påpekar i sin 

 
31 Lappi-Seppälä 1994, s. 55–61; Lernestedt 2004, s. 116–120; Melander 2008, s. 180–192 och 2017, s. 
32–33. 
32 Lappi-Seppälä 1994, s. 55–61; Lernestedt 2004, s. 117; Melander 2017, s. 32–33. 
33 Cavadino & Dignan 2007, kap 2.4; Lernestedt 2004, s. 120–124; Melander 2008, s. 180–192. 
34 Melander 2008, s. 183. 
35 Melander 2017, s. 33. 
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problematisering av den negativa allmänpreventionen, fattas beslut om brott sällan under 

sådana omständigheter, där gärningsmannen har en möjlighet att rationellt avväga 

fördelarna och nackdelarna av sin brottslighet.36 Om något moralbefästande därmed 

händer, verkar det trovärdigare att det sker omedvetet eller av vana. För det andra tycks 

många sådana brott, som ligger relativt långt från skyddsintresset, inte vara så moraliskt 

laddade att straffen för dem kunde ha en kraftig moralbildande verkan. Samtidigt har 

empiriska forskningar om brottslighet visat att skärpningar av straffnivån sällan 

korrelerar med brottslighetsnivån,37 vilket verkar motbevisa en enbart på avskräckning 

grundad allmänprevention. Den mest följdriktiga förklaringen verkar istället vara att en 

omedveten internalisering av rättsnormerna stöder en negativ allmänpreventiv verkan av 

straff. 

 

2.2.3 Tuoris kritiska rättspositivism 

Kimmo Nuotio har i sin doktorsavhandling kritiserat Lappi-Seppäläs starkt på straffteorin 

baserade modell. Nuotio poängterar att straffteorin inte utgör giltig rätt i den meningen 

att det skulle existera några rättsnormer om teorin i finsk lagstiftning.  Enligt Nuotio 

stannar kritiska argument om kriminaliseringar och straffrätten i övrigt på en moralisk 

eller kriminalpolitisk nivå i Lappi-Seppäläs modell.38 Argumenteringen borde istället 

föras in på en rättslig nivå så, att rätten själv kontrollerar vad som är rätt och hurdana 

kriminaliseringar som är godtagbara.39  

Frågan om rättens eventuella koppling till moralen är ett återkommande tema i 

kriminaliseringsteorierna och tas vidare upp nedan i samband med principen om skydd 

för rättsliga intressen. En ytterst omfattande diskussion kring rättens sammankoppling 

till samhällets moraluppfattningar kunde visserligen föras här, men i strävan efter en 

fungerande och koncis avgränsning måste denna avhandling få nöja sig med att 

konstatera det följande. Jag anser, som Melander40 och Frände41, att straffrätten har ett 

nära förhållande till moralen, och menar att detta förhållande bäst kan förstås genom de 

 
36 Lappi-Seppälä 1994, s. 57. 
37 Lappi-Seppälä 1994, s. 69–70, 74–77. 
38 Nuotio 1998, s. 504–507. 
39 Nuotio diskuterar straffrättens, och mer specifikt kriminaliseringars, rättfärdigande med hjälp av Tuoris 
kritiska rättspositivism, i kap IV av sin doktorsavhandling, se Nuotio 1998.  
40 Melander 2008, s. 360. 
41 ”Bakom varje allvarligt kriminaliseringsbeslut ligger ett moraliskt ställningstagande i den meningen att 
dessa åtgärder aldrig är moraliskt indifferenta […] Kriminaliseringarna manifesterar vilka gärningstyper 
som lagstiftaren anser vara omoraliska”, Frände 1989, s. 135. 
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i finsk rättsvetenskap väl accepterade nivåerna av och giltighetskriterierna för rätten som 

Kaarlo Tuori för fram i sin kritiska rättspositivism.42 Tuori skapar en öppning i den 

traditionellt för rättspositivistiska teorier så skarpa gränsen mellan rätt och moral genom 

att visserligen godta idén om rättens positiva natur – rätten ses i grunden som ett resultat 

av mänsklig verksamhet – men samtidigt presentera tanken om att rättsordningen, 

förutom ytnivåns lagstiftning, rättspraxis och rättslitteratur, även innehåller nivåer under 

ytan, mer exakt rättskulturen och rättens djupstruktur.43 Samhällets grundläggande 

moraluppfattningar speglas i bland annat de allmänna rättsprinciper som finns i vår 

rättskultur, men framför allt i de mest fundamentala principerna om mänskliga 

rättigheter, rättsstatstänkandet och demokratiprincipen, som utgör kärnan av rättens 

djupstruktur.44 Medan de djupare nivåerna av rätten bildats under en längre tid,45 är 

ytnivån mer benägen att förändras efter politiska vindar. Således kan vi skåda samhällets 

relativt oföränderliga uppfattningar om rätt och fel i djupstrukturen, och enligt min 

mening samtidigt i dessa djupliggande principer finna moralinnehållet för det 

straffsanktionerade beteendets kärnnormer, såsom brotten mot liv. Kriminaliseringar 

med en tunnare koppling till djupstrukturens grundläggande rättigheter har på 

motsvarande sätt enligt min uppfattning ett mindre vägande innehåll ur moralisk 

synpunkt. 

Även Tuoris teori om rättsnormernas giltighet ter sig användbar i 

kriminaliseringsdiskussioner. Till skillnad från den traditionella rättspositivismen, som 

reducerar frågan om rättsnormernas giltighet till enbart den formella giltigheten, alltså 

att normen kommit till i statsförfattningsenlig ordning, för Tuori in även kravet på 

innehållslig giltighet. De moraliskt färgade principer som hittas i rättens djupare nivåer 

utgör därmed i sista hand kriterierna för en godtagbar rättsnorm.46 Tuori menar att det 

existerar ett avgränsande och samtidigt rättfärdigande förhållande mellan rättens nivåer: 

lagstiftarens behörighet begränsas av de underytliga nivåernas principer, men samtidigt 

rättfärdigas ytnivåns normer och praxis av de djupare nivåerna.47 Vaga naturrättsliga 

 
42 Tuori 2013; Nuotio för just med hjälp av bland annat Tuoris teori fram otillräckligheten av Lappi-
Seppäläs pragmatisk-rationella argument och menar att de borde kopplas till medborgarnas rättigheter 
och skyldigheter på grundrättighetsnivån, och på så sätt även till den positiva rätten, se Nuotio 1998 (s. 
505, 522). 
43 Tuori 2013, s. 27; 56–57. 
44 Tuori 2013, s. 49; Nuotio talar om att rättsprinciperna ”förmedlar moral och rätt”, Nuotio 1998, s. 17. 
45 Tuori kallar detta ”den sedimentära processen”, där de viktigaste elementen från rättens ytnivå har 
sakta hoppressats och bildat stommen av djupstrukturerna.  
46 Tuori 2013, s. 24–25. 
47 Tuori 2013, s. 55–58. 
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resonemang behöver således inte tas in, då kriterierna står på en rättslig grund. För 

straffrätten innebär detta att en kriminalisering som strider mot de allmänna straffrättsliga 

principerna eller i värsta fall mot de grundläggande principerna i rättens djupstruktur 

aldrig kan anses godtagbara, även om de tillkommit i formellt rätt ordning. Detta gör det 

möjligt att diskutera och kritisera existerande kriminaliseringar ur ett rent rättsligt 

perspektiv, istället för att måsta hålla sig på en straffrättspolitisk diskussionsnivå om 

hurdana kriminaliseringar som är ’moraliskt acceptabla’, vilket skulle leda till problem 

redan med tanke på mångfalden moraluppfattningar som existerar i vårt samhälle.48 

 

2.2.4 Grundrättigheterna berättigar och begränsar 

De grundläggande och mänskliga rättigheterna har fått en allt starkare ställning 

inom straffrätten och kriminalpolitiken. Den växande betoningen av grundläggande fri- 

och rättigheter hänger ihop med den finska rättens och rättssystemets 

konstitutionalisering även i större skala. De största stegen mot ett grundrättighets-

centrerat synsätt gjordes på 1990-talet i och med Finlands intåg i Europarådet och 

antagande av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna 1990 samt den finska grundrättighetsreformen 1995 och 

införandet av grundrättigheterna i den nya grundlagen 1999.49 Samtidigt kopplades även 

kriminaliseringsprinciperna till de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Till 

exempel Matti Tolvanen och Sakari Melander bygger i sina teorier 

kriminaliseringsprinciperna starkt på de grundläggande och mänskliga rättigheterna. 

Förhållandet mellan rättigheterna och kriminaliseringsprinciperna skildras mer 

djupgående i följande kapitel. 

Grundrättigheternas förhållande till straffrätten är tveeggad: å ena sidan fungerar 

straffrätten som en beskyddare av rättigheterna, men å andra sidan ingriper såväl 

straffrättsliga påföljder som redan kriminaliseringarna i medborgarnas rättigheter och 

friheter.50 Merita Kettunen har gestaltat EU-straffrättens dubbelsidiga förhållande till 

mänskliga rättigheter med hjälp av Nils Jareborgs begreppspar defensiv och offensiv 

straffrätt. Kettunen förklarar att de mänskliga rättigheterna i en defensiv roll betonar till 

exempel rättssäkerhetsmekanismer och legalitetsprincipens efterföljande inom 

straffrätten, medan den offensiva rollen å sin sida kan leda till skyldigheter för 

 
48 Nuotio 1998, s.  
49 Lahti 2013, s. 20; Melander 2008, s. 16. 
50 Melander 2008, s. 172; GrUU 23/1997 rd, s. 3; Pirjatanniemi 2013, s. 47–48. 
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medlemsstater att kriminalisera sådant beteende, som anses kränka samhällets 

grundläggande värderingar.51 På nationell nivå hittas lagstiftarens handlingsplikt ifråga 

om införandet av kriminaliseringar för beskyddandet av grundrättigheterna i GL 22 § 

(”Det allmänna skall se till att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga 

rättigheterna tillgodoses”). Grundrättigheternas mest konkreta begränsande verkan på 

kriminalisering framträder åter i kravet att freda kärnområdet för varje grundläggande 

fri- och rättighet52, alltså bör sådana kriminaliseringar, som kränker kärnområdet inte 

införas.53 

 

2.2.5 Defensiv och offensiv straffrätt; liberalt och välfärdsstatligt förhållningssätt 

Kännetecknande för straffrättspolitik som förs i enlighet med den defensiva inriktningen 

är tanken att straffrätten bör skydda enskilda människor inte enbart mot andra 

människors kränkande beteende utan även mot maktmissbruk av t.ex. statlig makt. 

Brottspreventiva ändamål får inte ställas framom rättvisa och medborgarnas 

rättssäkerhet. Den offensiva modellen fokuserar istället på effektivt brottsförebyggande. 

Repressionsnivån höjs och kriminaliseringar anses godtagbara redan på blott den 

grunden, att något samhälleligt eller individuellt rättsligt intresse hotas. Straffrättens 

legitimitet baseras främst på dess effektivitet i brottsprevention.54  

Som principer för kriminalisering i den defensiva modellen nämner Jareborg till 

exempel gärningsmannens moraliska ansvarighet för gärningen, begripligt och bestämt 

definierade brottstyper, att gärningen kränker eller hotar ett rättsligt intresse eller värde 

samt att kriminalisering tillgrips endast i sista hand. Jareborg konstaterar att 

efterföljandet av dessa principer leder till att ”[…]kriminaliseringen får en utpräglad 

värdeexpressiv funktion”55.56 

Lernestedt speglar Jareborgs begreppspar med Vagn Greves positionspar, 

”socialstatens” och ”rättsstatens” straffrätt. Medan den förra uppfattar statsmakten som 

en välvillig beskyddare och gärna kriminaliserar även gärningstyper som står rätt långt 

från skyddsintresset, strävar den senare efter att begränsa statsmakten.57 

 
51 Kettunen 2016, s. 465–466. 
52 GrUB 25/1994 rd, se nästa kapitel. 
53 Melander 2008, s. 95; 2019, s. 12–15. 
54 Jareborg 1995, s. 24–30. 
55 Jareborg 1995, s. 25. 
56 Jareborg 1995, s. 24–25. 
57 Lernestedt 2003, s. 92–94. 
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Melander beskriver istället spänningen mellan den välfärdsstatliga straffrätten och 

den liberala rättsstatens förhållning till straffrätt. Den välfärdsstatliga modellen ser det 

straffrättsliga systemet som en metod för att lösa samhälleliga problem och gör detta till 

exempel genom att införa farekriminaliseringar och kriminaliseringar som skyddar 

allmänna intressen. Den liberalistiska traditionen förhåller sig mer restriktiv till 

kriminaliseringar och förbinder sig närmast till skadeprincipen, där individens frihet 

maximeras tills skada orsakas något konkret intresse.58 En välfärdsstatlig inriktning i 

straffrättspolitik kan i det långa loppet leda till utpräglat paternalistiska kriminaliseringar. 

Paternalism diskuteras utförligare nedan i samband med principen om skydd för rättsliga 

intressen. 

 

  

 
58 Melander 2008, s. 86–87; 94–95; 109–110; 135. 
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3 Kriminaliseringsteorin: centrala principer 
 
3.1 Avsaknaden av en universell teori 

Som ovan konstaterats måste godtycklig och alltför långtgående kriminalisering 

begränsas. Gränser kan sökas åtminstone i straffrättsliga principer väsentliga för 

kriminalisering samt principer som har sitt ursprung i de grundläggande fri- och 

rättigheterna. Vilka är då dessa principer? 

I rättsdoktrinen existerar inte någon direkt enhetlig uppfattning om vilka principer 

som borde anses utgöra kriminaliseringsprinciper. Till exempel Duff et al. strävade 

ursprungligen efter att utforma en enhetlig normativ teori om kriminalisering, men måste 

till slut konstatera att målet varit för ambitiöst.59 Meningsskiljaktigheter försvårade 

skapandet av en universell teori bland annat då det gällde gränsdragningen mellan 

straffrätt och andra slag av rätt samt skillnader i olika staters politiska system och historia 

och dessas påverkan på straffrätten.60 Skiljaktigheter i olika rättskulturers syner på 

kriminalisering kan skådas särskilt i hur kriminaliseringsteorierna behandlar kärnfrågan, 

nämligen hurdana gärningar som överhuvudtaget borde anses brottsliga, eller omvänt, 

hurdana ting anses värda straffrättsligt skydd. De två kanske största teorierna i 

västvärlden som försökt besvara denna fråga är den tyska Rechtsgut -läran och den 

angloamerikanska harm-principen. Med beaktande av att en universellt accepterad teori 

inte ännu framgångsrikt skapats, kommer utgångspunkten i denna avhandling att ligga 

på hurdana kriminaliseringsprinciper som framförts i finsk rättslitteratur, lagstiftning och 

lagberedningsmaterial, med inslag av EU-rättsliga och internationella anmärkningar. 

Förutom åsikter om själva brottets beskaffenhet tangerar många 

kriminaliseringsteorier även frågor om straffrätten som yttersta medel samt betydelsen 

av den skada varje kriminalisering kan orsaka jämfört med den förväntade nytta den för 

med sig. Moderna teorier skildrar dessutom ofta kriminaliseringars koppling till 

grundrättigheterna och vissa teorier har lyft upp människovärdets okränkbarhet som en 

separat kriminaliseringsprincip. 

 

 

 
59 Duff, Farmer, Marshall, Renzo & Tadros 2014, s. 1–2. 
60 Duff, Farmer, Marshall, Renzo & Tadros 2014, s. 2–6. Var går t.ex. gränsen mellan gärningar, för vilka 
staten kan påföra administrativa sanktioner och gärningar, för vilka den enda påföljden föreskrivits vara 
en straffrättslig bot? På vilket sätt är de senare speciella såtillvida, att lagstiftandet bör underordnas de 
begränsningar som kriminaliseringsprinciperna i slutändan ålägger lagstiftaren? 
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3.2 Den finländska kriminaliseringssynen 

3.2.1 Utgångspunkt 

I Finland har vi ingen explicit samling rättsnormer, som skulle staka ut kvalitativa 

ramvillkor för kriminalisering. Istället bygger begränsningen av strafflagstiftarens makt 

på principer, som genom tolkning av rättskällor på olika nivåer kan konstateras ha 

uppnått en vedertagen ställning i vårt system. I den finska rättslitteraturen har 

kriminaliseringsprinciperna diskuterats vid sidan om andra ämnen i flera straffrättsliga 

doktorsavhandlingar och artiklar under de senaste trettio åren.61 Anmärkningsvärda 

synpunkter har framförts av bland annat Raimo Lahti, som diskuterade speciellt 

justitieministeriets strafflagsprojekt delvis kritiskt på 1990-talet, Tapio Lappi-Seppälä, 

med den tidigare nämnda pragmatisk-rationella straffrättsmodellen, Ari-Matti Nuutila, 

Kimmo Nuotio, Matti Tolvanen och Sakari Melander.62 Av utrymmesskäl kan alla ovan 

nämnda synpunkter inte behandlas, utan avhandlingens utgångspunkt ligger i Lappi-

Seppäläs modell och Melanders teori, med inslag av Nuutila och Tolvanen.  

Teorier presenterade i litteraturen får starkare fotfäste i och med att olika instanser 

i lagberedningsmaskineriet anammar sig deras argument. Som etablerade 

kriminaliseringsprinciper i ett rättssystem kan därmed säkerligen räknas åtminstone 

sådana principer, som lagberedande organ själva återkommande hänvisar till och nämner 

som begränsande kriterier för sin egen verksamhet.63 Myndighetssynpunkter presenteras 

i denna avhandling främst genom de begränsningskriterier för grundrättigheter som 

grundlagsutskottet formulerat i GrUB 25/1994 rd och senare i GrUU 23/1997 rd, men 

även justitieministeriets betänkanden, såsom bedömningspromemorian om den senaste 

utvecklingen och framtida utvecklingsbehov i strafflagen från 2018. 

Till sist framförs några internationella ståndpunkter med betydelse även för den 

finska synen, såsom European Criminal Policy Initiative:s manifest om europeisk 

kriminalpolitik från 2011. 

Med utgångspunkt i argument framförda i ovannämnda källor ställer jag i kapitel 

3.3 upp de viktigaste kriminaliseringsprinciperna med betydelse för den finska 

kriminaliseringssynen. 

 

 
61 Melander 2008, s. 90. 
62 Lahti 2013, s. 17–22 och 2017, kap 3; Melander 2008, s. 90, 108–11. 
63 En annan fråga är däremot huruvida principer såsom ultima ratio även i praktiken respekteras och 
alternativa metoder allvarligt diskuteras i samband med lagstiftandet.  
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3.2.2. Finsk rättslitteratur 
 

Lappi-Seppäläs pragmatisk-rationella straffrättsmodell har trots mottagen kritik från 

speciellt abolitionistiska forskare64 haft en stor betydelse för den finska 

kriminaliseringssynen. Medan abolitionister anser att det straffrättsliga systemet borde 

avskaffas och strävar efter att införa alternativa lösningar, såsom privaträttsliga eller 

förvaltningsrättsliga medel, på oönskat beteende, utgår Lappi-Seppälä istället från att 

straffrätten är nödvändig för att säkerställa en organiserad samlevnad, trygghet och 

tolerabla levnadsbetingelser i samhället.65 Lappi-Seppälä diskuterade i sin artikel ”Miksi 

rikosoikeus?” godtagbarhetskriterier för användning av straffrätten, vilken enligt honom 

skulle uppfattas innebära såväl bestraffning som kriminaliseringar. Här läggs vikten 

givetvis på kriminaliseringsaspekten. I artikeln ställdes upp tre villkor för godtagbar 

användning av straffrätten: 

 

a) straffrätten får enbart användas för att skydda rättsgoda, 

b) under förutsättningen att något annat moraliskt mer godtagbart och till 

effekten skäligen motsvarande system, som kan verkställas med skäliga 

kostnader, inte finns till hands, och 

c) de fördelar som uppnås med straff är större än de nackdelar som 

straffen förorsakar.66 

 

Det första kriteriet handlar om straffrättens pragmatiska funktion, alltså att 

straffrätten inte får användas för något annat ändamål än för att skydda rättsgoda (rättsligt 

skyddade intressen).67 Rättsintresseprincipen fungerar som en kritisk begränsare av 

straffrättens användning genom att skildra vilken typ av intressen det generellt sett är 

tillåtet att skydda med statlig tvångsmakt, i vilka situationer och mot vilka slags 

kränkningar.68 Lappi-Seppälä har dock kritiserats för att inte utförligare ha svarat på sina 

frågor69– utan en specificering av hurdana intressen straffrättssystemet får skydda 

stannar argumenteringen enligt min uppfattning på något av en cirkeldefinition där det 

 
64 Till exempel den abolitionistiska kritik som framförts av Ari Hirvonen och Panu Minkkinen, se Hirvonen 
1994 och Minkkinen 1994. Den kritiska straffrättsläran diskuteras inte mer ingående här. 
65 Lappi-Seppälä 1994b, s. 75; Melander 2008. s. 97–99; Tolvanen 2005, s. 139–142. 
66 Lappi-Seppälä 1994a, s. 32–42 & 1994b, s. 79–80. 
67 Lappi-Seppälä 1994b, s. 80. 
68 Lappi-Seppälä 1994b, s. 80. 
69 Melander 2008, s. 92–94, Nuotio 1998, s. 502–509. 



 21 

endast kan konstateras att straffrätten får användas för att skydda intressen, som är 

rättsligt skyddade, vilket varken berättar något om rättsintressets beskaffenhet eller om 

hurdana intressen som är så pass viktiga, att de förtjänar ett just straffrättsligt skydd. 

Det andra kriteriet beskriver ultima ratio -principen, dvs. att straffrätten borde 

användas endast som yttersta medel. Strävan att skydda ett i sig skyddsvärt rättsintresse 

berättigar inte staten att utnyttja kriminalisering som metod, ifall det existerar ett 

alternativt tillvägagångssätt, som i förhållande till strafflagen är mindre skadlig och 

mindre restriktiv för individens friheter. Lappi-Seppälä lyfter fram narkotikabrott som 

exempel för möjliga gärningar, där alternativa metoder kunde diskuteras – brotten kan 

ha ett samband till rusmedelsproblem, och en effektiv vård av problemet kunde leda till 

resultat förenliga med de straffrättsliga målen för kriminaliseringen.70 

Det tredje och sista kriteriet gäller principen om intresseavvägning, alltså en nytto-

skadeavvägning mellan enskilda kriminaliseringars förväntade fördelar och nackdelar. 

Emedan straffrätten enligt Lappi-Seppälä antas föra med sig välstånd, livskvalitet, 

trygghet och frihet, begränsar kriminaliseringar alltid medborgarnas handlingsfrihet och 

kan, vid sidan om egentliga straffrättsliga påföljder och de resurser som offras för 

kontrollen, leda även till andra negativa påföljder för såväl gärningsmännen som 

samhället i allmänhet. I den mån en kriminalisering skulle medföra mera skada än nytta, 

utgör den inte berättigad användning av straffrätten och är således förbjuden.71 

Alla tre ovannämnda villkor måste uppfyllas, för att en kriminalisering kan anses 

moraliskt berättigad.72 Lappi-Seppälä kritiserar såväl den kriminalpolitiska diskussionen 

som praktiken för att ofta bryta mot de framförda kriterierna: strafflagen har bland annat 

använts utan att utreda möjligheten att lösa vederbörande problem på andra sätt (ultima 

ratio -kriteriet har ignorerats) och rekommenderats även på sådana områden som på goda 

grunder kunde anses höra till individens självbestämmanderätt.73 Här tar Lappi-Seppälä 

således avstamp från en välfärdsstatlig straffrättsmodell och förbinder sig istället till den 

liberalistiska modellen, där individens handlingsfrihet ges stor betydelse medan 

kriminaliseringar som överskrider skadeprincipen inte godtas.74 Dessutom pekar Lappi-

Seppälä ut att kravet på att kriminaliseringars fördelar bör överstiga nackdelarna ofta 

 
70 Lappi-Seppälä 1994a, s. 35–36 & 1994b, s. 81–82. 
71 Lappi-Seppälä 1994a, s. 36–39 & 1994b, s. 82–84. 
72 Lappi-Seppälä 1994b, s. 84. 
73 Lappi-Seppälä 1994a, s. 42 & 1994b, s. 84–86. 
74 Melander diskuterar de liberalistiska och utilitaristiska dragen i Lappi-Seppäläs modell, se Melander 
2008, s. 90–94. 



 22 

förbises – till exempel vid avkriminaliseringsdiskussioner beaktas sällan möjligheten att 

kriminaliseringen eventuellt i praktiken varit ineffektiv och det tidigare kriminella 

beteendet kan fortsätta i likadan omfattning som innan avkriminaliseringen, medan 

kostnaderna och olägenheterna som följt av kriminaliseringen blir borta.75 

Som nämnt öppnar Lappi-Seppälä inte rättsgodaprincipens innehåll djupare och 

lyckas inte heller argumentera för kriminaliseringsprinciperna som en del av gällande 

rätt. Matti Tolvanen gör båda dessa genom att koppla kriminaliseringsprinciperna starkt 

till grundrättigheterna. Enligt Tolvanen kan principerna i sista hand härledas från 

grundrättigheterna, speciellt grundlagens 1 §, som uttrycker grundlagens värdegrund och 

fastställer människovärdets okränkbarhet och den enskilda människans friheter och 

rättigheter samt främjandet av rättvisa i samhället. Individen är därmed inte enbart ett 

föremål för statens tvångsmakt, utan ett verksamt subjekt, och inskränkningar i hens 

handlingsfrihet får endast införas genom de allra nödvändigaste begränsningar. 76 

Tolvanen ser människovärdets okränkbarhet som en slags ”överprincip”, som 

många egentliga kriminaliseringsprinciper, speciellt principen om skydd för rättsliga 

intressen, kan härledas från.77 Tolvanen ställer upp fem olika principer relevanta för 

kriminalisering: förutom de även av Lappi-Seppälä behandlade rättsgoda- och ultima 

ratio -principerna diskuterar Tolvanen också det kriminalpolitiska målet om att minska 

och rättvist allokera kostnaderna för brottslighet, principen om individuell frihet samt 

förbudet mot strikt straffansvar. 

Eftersom Tolvanen uppfattar kriminaliseringsprinciperna som kriminalpolitiska 

måttstockar, som definierar just innehållsliga kriterier för beteende belagt med straffhot, 

inkluderar Tolvanen inte legalitetsprincipen i dessa kriterier, utan han behandlar 

principen skilt från kriminaliseringsprinciperna.78 

Sakari Melander presenterar i sin doktorsavhandling en finsk kriminaliseringsteori 

uppbyggd kring fem olika kriminaliseringsprinciper, nämligen legalitetsprincipen, 

principen om människovärdets okränkbarhet, principen om skydd för rättsliga intressen, 

ultima ratio -principen och principen om intresseavvägning. Melanders indelning har fått 

utgöra grunden för denna framställning.  

 

 
75 Lappi-Seppälä 1994b, s. 85. 
76 Tolvanen 2005, s. 142–143. 
77 Tolvanen 2003, s. 183–184 och 2005, s. 142–143. 
78 Tolvanen 2005, s. 145. 
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3.2.3 Myndigheter 
 
I Finland är det viktigaste myndighetsorganet för avvägande av kriminaliseringars 

legitimitet riksdagens grundlagsutskott. Grundlagsutskottet avgör bland annat vilka 

skyddsintressen som överhuvudtaget kan utgöra grund för en kriminalisering.79 En av de 

helheter av begränsande kriterier för strafflagstiftning som i praktiken mycket ofta 

hänvisas till vid lagstiftningsarbete består av begränsningskriterierna för 

grundrättigheter. Riksdagens grundlagsutskott formulerade i samband med 

grundrättighetsreformen på 1990-talet vissa kriterier, som måste efterföljas vid stiftande 

av sådana lagar som begränsar medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.80 I 

GrUB 25/1994 rd konstaterade grundlagsutskottet att de flesta grundläggande fri- och 

rättigheter inte avsetts vara absoluta, utan inskränkningar i dem kan göras i enlighet med 

de allmänna lärorna om grundläggande fri- och rättigheter. Som undantag nämns dock 

t.ex. förbudet mot diskriminering (GL 6.2 §), förbudet mot dödsstraff, tortyr och annan 

behandling som kränker människovärdet (GL 7.2 §) samt förbudet mot retroaktiv 

strafflag (GL 8 §), vilka alla skall anses utgöra ovillkorliga förbud. Enligt 

grundlagsutskottet kan följande allmänna krav på inskränkning härledas ur helheten av 

grundläggande fri- och rättigheter: 

- Inskränkningar i grundläggande fri- och rättigheter bör bygga på lagar som 

stiftats av riksdagen. Detta är förknippat med ett förbud att delegera befogenheter 

att inskränka grundläggande fri- och rättigheter till lägre författningsnivå än lag. 

- Inskränkningarna skall vara noga avgränsade och tillräckligt exakt definierade. 

Deras innehåll skall till väsentliga delar framgå av lagen. 

- Grunderna för inskränkningar skall vara acceptabla. Inskränkningar skall vara 

dikterade av något tungt vägande samhälleligt skäl. Acceptabiliteten bör 

bedömas till exempel med hänsyn till bestämmelserna om liknande rättigheter i 

Europakonventionen om mänskliga rättigheter, åtminstone till den del de 

innehåller en uttömmande förteckning över acceptabla grunder för inskränkning 

av de mänskliga rättigheterna. Det är befogat att tolka de grundläggande fri- och 

rättigheterna på samma sätt som de mänskliga rättigheterna, dvs. att bara grunder 

för inskränkning som enligt en viss bestämmelse i konventionen om de mänskliga 

 
79 Frände 2012, s. 20. 
80 Melander 2008, s. 117–119. 
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rättigheterna är acceptabla kan godtas som grunder för inskränkning av 

motsvarande stadgande om grundläggande fri- och rättigheter. 

- Det kan inte stadgas genom vanlig lag om en inskränkning av kärnan i en 

grundläggande fri- eller rättighet. 

- Inskränkningarna skall vara förenliga med kravet på proportionalitet. De bör vara 

nödvändiga för att uppnå ett acceptabelt syfte. Vissa inskränkningar i de 

grundläggande fri- och rättigheterna är tillåtna bara om målet inte kan nås genom 

mindre ingrepp i rättigheterna. Inskränkningarna får inte gå längre än vad som 

kan motiveras med beaktande av vikten av ett samhälleligt intresse som ligger 

bakom inskränkningen i relation till det rättsgoda som skall inskränkas. 

- Inskränkningar i grundläggande fri- och rättigheter kräver ett adekvat rättsskydd. 

- Inskränkningarna får inte stå i strid med Finlands internationella förpliktelser vad 

gäller de mänskliga rättigheterna. På denna punkt innebär reformen av de 

grundläggande fri- och rättigheterna att vårt system i innehållsligt hänseende 

ytterligare närmas de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter. 

Därför är det viktigare än någonsin att tolkningen av de grundläggande fri- och 

rättigheterna och de mänskliga rättigheterna harmoniseras.81 

 
Senare tog grundlagsutskottet ställning till inskränkningarnas förhållande till 

kriminaliseringar i sitt utlåtande (GrUU23/1997 rd) om regeringens proposition med 

förslag till revidering av stadgandena om brott mot rättskipning, myndigheter och allmän 

ordning samt om sexualbrott (RP 6/1997 rd). Här konstaterade utskottet att lagstiftaren 

har ett rätt stort spelrum vid kriminalisering av vissa handlingar och att begränsningarna 

främst kan härledas ur de grundläggande fri- och rättigheterna. Utgångspunkten för 

begränsningarna är att handlingar som uttryckligen tillåts i grundlagen inte kan förbjudas 

genom en vanlig lag. Dessutom nämner utskottet synpunkten att ett bötesstraff innebär 

ett ingrepp i den dömdes egendom och ett fängelsestraff ett ingrepp i den personliga 

friheten. 

Vilka handlingar i samband med utövningen av enskilda grundläggande fri- och 

rättigheter som kan kriminaliseras måste enligt utskottet övervägas på samma sätt som 

begränsningar av de grundläggande fri- och rättigheterna i allmänhet. Utskottet lyfter 

fram åtminstone följande kriterier med relevans för kriminalisering: 

 
81 GrUB 25/1994 rd, s. 5; Melander 2008, s. 118. 
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a) Kravet att en begränsning skall genomföras genom en lag och kravet på att den 

skall vara exakt och noga avgränsad kan härledas ur den straffrättsliga 

legalitetsprincipen i 6 a§ regeringsformen.  

b) Enligt de allmänna begränsningsförutsättningarna kan varje grundläggande fri- 

och rättighet anses ha ett kärnområde, som tryggar ett beteende som inte får 

kriminaliseras.  

c) Med stöd av kravet på att inskränkningar i de grundläggande fri- och rättigheterna 

skall vara acceptabla måste ett vägande samhälleligt behov av inskränkningar 

kunna påvisas. Också grunden för inskränkningarna måste vara godtagbar inom 

systemet med de grundläggande fri- och rättigheterna.  

d) Kravet på proportionalitet förutsätter å sin sida en noggrann avvägning av om 

det är nödvändigt att kriminalisera en handling för att skydda det bakomliggande 

rättsobjektet. Det gäller på denna punkt att avgöra om samma syfte kan nås på 

något annat sätt som innebär ett mindre ingrepp i de grundläggande fri- och 

rättigheterna än kriminalisering.82 

 
 
3.2.4 Internationella ståndpunkter 

 
Den internationella akademiska forskningsgruppen European Criminal Policy Initiative 

(ECPI) består av sammanlagt 14 straffrättsforskare från tio olika EU-medlemsstater. Till 

gruppens målsättningar hör bland annat att granska europeiska rättsakter beträffande 

materiell straffrätt. År 2009 publicerade ECPI ett manifest över europeisk kriminalpolitik 

med strävan att ställa upp vissa grundläggande principer för säkerställandet av en 

enhetlig och godtagbar kriminalpolitik inom EU.83 

Manifestet grundar sig på principer med ursprung i den europeiska upplysningens 

traditioner, såsom tanken att straffrättslig lagstiftning bör följa högsta möjliga standarder 

avseende demokratisk legitimitet och rättsstatsprincipen, samt att systemet bör grunda 

sig på demokrati, frihet och grundläggande rättsprinciper. Från att ha tidigare varit en så 

gott som helt nationell fråga har straffrätten numera blivit en allt viktigare del av 

europeisk integration i och med harmoniseringen av den straff- och straffprocessrättsliga 

lagstiftningen i medlemsländerna. ECPI-gruppen menar därför att Europa behöver en 

 
82 GrUU 23/1997 rd; Melander 2008, s. 118–120. 
83 ECPI Manifesto 2011, s. 1. 
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balanserad och sammanhängande kriminalpolitik baserad på följande grundläggande 

principer: 

1. Kravet på ett legitimt syfte 

2. Ultima ratio -principen 

3. Skuldprincipen (mens rea) 

4. Legalitetsprincipen 

5. Subsidiaritetsprincipen 

6. Sammanhållningsprincipen84. 

 
 
 
3.3 Kriminaliseringsprinciperna 
 
3.3.1 Legalitetsprincipen 

 
Att legalitetsprincipen hör till de mest centrala straffrättsliga principerna är väl accepterat 

i den finska rättsdoktrinen. Frågan är om den även kan räknas som en 

kriminaliseringsprincip. Melander försvarar legalitetsprincipens ställning som 

kriminaliseringsprincip och påpekar att principen ställer upp såväl formella som 

innehållsliga kriterier för strafflagstiftningen.85 Varken Nuutila eller Tolvanen 

klassificerar legalitetsprincipen under sina allmänna kriterier för kriminalisering, men 

Tolvanen behandlar principen skilt i omfattande utsträckning i sin bok om 

kriminalpolitikens teori, ur vilket en slutsats kunde dras om att han uppfattar principen 

som ytterst viktig inom kriminalpolitiken.86 Även European Criminal Policy Initiative 

nämner legalitetsprincipen som en av de fundamentala kriminalpolitiska principerna och 

konstaterar att principens tre olika delområden (enligt ECPI lex certa -kravet, förbudet 

mot retroaktiv strafflagstiftning och nulla poena sine lege parlamentaria) ”should be 

respected by the European legislator”.87  

Legalitetsprincipen är den enda kriminaliseringsprincipen som utformats explicit i 

lagstiftning, i grundlagens 8 § (”Ingen får betraktas som skyldig till ett brott eller dömas 

till straff på grund av en handling som inte enligt lag var straffbar när den utfördes. För 

 
84 ECPI Manifesto 2011, s. 1–6. 
85 Melander 2019, s. 23. 
86 Tolvanen 2005, kap. 7; Nuutila beskriver legalitetsprincipen som ett i grundrättighetsreformen 
bottnande absolut förbud för lagstiftaren, men verkar inte godta principen som en 
kriminaliseringsprincip, se Nuutila 1996, s. 68 och 1998, s.  170. 
87 ECPI Manifesto 2011, s. 2. 
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brott får inte dömas till strängare straff än vad som var föreskrivet i lag när gärningen 

begicks.”) och strafflagens 3:1 (”En person får betraktas som skyldig till ett brott endast 

på grund av en gärning som uttryckligen var straffbar enligt lag när den begicks. Straff 

och andra straffrättsliga påföljder skall grunda sig på lag.”). Melander påpekar att 

principen därmed har den rättsligt starkaste ställningen av alla kriminaliseringsprinciper 

och ställer också vissa absoluta begränsningar för lagstiftaren.88  

Frände beskriver fyra olika rättsnormer, som legalitetsprincipen består av.89 De två 

första av dessa kan direkt utläsas från såväl grundlagens 8 § som strafflagens 3:1, 

nämligen praeter legem -förbudet och retroaktivitetsförbudet. De två senare, 

analogiförbudet och obestämdhetsförbudet, kan uttolkas från SL 3:1.1.  

Praeter legem -förbudet (ung. ”utöver lagen”) innebär att straffrättsliga 

rättsnormer skall regleras genom riksdagslagar och att domaren vid tillämpning inte får 

gå utöver de ramar som uppställts i strafflagstiftningen eller grunda sitt beslutsfattande 

på några andra avgöranden än de som lagstiftaren har fattat. Förbudet uttrycker kärnan i 

legalitetsprincipens idé om nullum crimen, nulla poena sine lege scripta. Melander 

menar dock att detta första delområde av legalitetsprincipen går utöver enbart praeter 

legem -förbudet, och talar därför i stället om kravet på skriven lag eller lailla säätämisen 

vaatimus. I såväl regeringspropositionen om revidering av straffrättens allmänna läror 

(RP 44/2002 rd) som i Tolvanens uppställning om legalitetsprincipen används begreppen 

synonymt. Melander förflyttar tyngdpunkten från lagtillämparens till lagstiftarens 

synpunkt då han diskuterar kriteriet, och lyfter fram bland annat strävan att undvika 

blancokriminaliseringar90 och förbudet mot kriminaliseringar på förordningsnivå. 

Grundlagsutskottet har specifikt fastslagit att kriminaliseringar inte kan utfärdas på lägre 

nivå än lag, såsom genom förordningar.91  

Retroaktivitetsförbudet förbjuder lagstiftaren att kriminalisera gärningar som 

utförts redan innan kriminaliseringen i fråga införs. På samma sätt är domaren bunden 

till den lag som gällde vid gärningstidpunkten, med undantag av den i strafflagens 3:2 

fastställda lindrigare lagens princip (”Gäller när domen meddelas en annan lag än den 

 
88 Melander 2008, s. 193–195. 
89 Frände 2012, s. 30–31. 
90 Men Tolvanen kopplar problematiken kring blancokriminaliseringar närmare till obestämdhets-
förbudet, se Tolvanen 2005, s. 195–196. 
91 Frände 1989, s. 225; GrUU 1/1997 rd, s. 2; Melander 2008, s. 205–246 & 2019, s. 23; Tolvanen 2005, 
s. 193; RP 44/2002 rd s.  
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som gällde när brottet begicks, skall dock den nya lagen tillämpas, om den leder till ett 

lindrigare slutresultat.”).92  

Analogiförbudet i strafflagens 3:1.1 förbjuder att straffrättsliga bestämmelser 

tillämpas analogt till den åtalades nackdel.93 Bestämmelsen har just ingen betydelse ur 

kriminaliseringsteorins synpunkt.  

Den sista normen utgörs av obestämdhetsförbudet, det vill säga kravet att 

strafflagstiftningen bör vara tillräckligt klart och begripligt utformat (nullum crimen, 

nulla poena sine lege certa). Straffbuden får inte vara vagt formulerade, utan bör vara 

exakt avgränsade så, att ”åtminstone personer med juridisk utbildning, och helst också 

andra, på förhand skall kunna veta vad som är straffbart och hur stränga straffen är” 

(RP 44/2002 rd). Förbudet nämns bland ett av kriterierna för inskränkningar av 

grundläggande fri- och rättigheter och kan dessutom enligt grundlagsutskottet direkt 

härledas ur den grundrättighetsbefästa straffrättsliga legalitetsprincipen.94 

Legalitetsprincipen har betydelse speciellt som en skapare av rättssäkerhet för 

medborgarna och förutsebarhet av straffrättsligt beslutsfattande.95 Enligt Frände 

begränsar och preciserar legalitetsprincipen det straffrättsliga maktutövandet i 

förhållande till enskilda individer.96 Med beaktande för det första av att 

kriminaliseringsprincipernas uppgift i det stora hela är att just begränsa strafflagstiftarens 

makt och för det andra av att speciellt obestämdhetsförbudet men delvis även kravet på 

skriven lag och retroaktivitetsförbudet riktats specifikt åt lagstiftaren då 

kriminaliseringar införs anser jag att legalitetsprincipen är av så pass stor vikt för 

rättmätig kriminalisering att den kan ha användning som kriminaliseringsprincip. I och 

med att principen intagits direkt i grundlagen förbinder den lagstiftaren till efterföljande 

och ställer de alldeles yttersta gränserna för kriminalisering utom politikens räckvidd. 

 
 
3.3.2 Principen om skydd för rättsintressen – med inslag av harm -principen 
 

Principen om skydd för rättsintressen är på många sätt den mest centrala 

kriminaliseringsprincipen. Alla beaktansvärda kriminaliseringsteorier diskuterar 

 
92 Frände 2012, s. 31. 
93 Frände 2012, s. 31; Melander 2008, s. 200. 
94 Frände 2012, s. 31; Melander 2008, s. 196 & 2019, s. 23–24: Melander anser att ordet uttryckligen i 
SL  3:1.1 hänvisar till just obestämdhetsförbudet. 
95 Frände 1989, s. 161. 
96 Frände 1989, s. 223–258 & 2012, s. 29. 



 29 

principen åtminstone i någon omfattning. Straffrättssystemets primära syfte är att 

påverka97: den bakomliggande orsaken till existensen av all strafflagstiftning är viljan att 

styra mänskligt beteende i en sådan riktning som skyddar något i den ifrågavarande 

rättsordningen uppskattat rättsintresse. I Lappi-Seppäläs pragmatisk-rationella modell 

om godtagbarhetskriterier för användning av straffrätten ingår grundvalen för principen 

om skydd för rättsintressen, nämligen kravet att straffrätten enbart får användas för att 

skydda rättsgoda. Kriteriet fungerar som en kritisk och negativ, begränsande grund, och 

beskriver därmed främst i hurdana situationer kriminalisering inte får tillgripas, till 

exempel vid godtyckliga brottstyper som saknar bakomliggande rättsintresse eller 

kriminaliseringar, som bygger endast på en uppfattning om gärningens omoraliskhet.98 

Men som tidigare framförts förklarar kriteriet varken något om vad ett rättsintresse är 

eller om hurdana intressen som borde anses så viktiga, att de förtjänar ett just 

straffrättsligt skydd.99  

Det rentav banala svaret på första frågan ovan lyder att rättsintressen är sådana 

intressen, som skyddas av rättssystemet. Denna formella definition på begreppet 

rättsintresse är dock för öppet formulerat för att ge några verkliga ramar för 

kriminalisering. Medan Lappi-Seppäläs modell främst sökte gränser i en på existerande 

rättsintressen grundad rationell argumentering, behövs en mer innehållslig definition på 

begreppet rättsintresse för att skapa hållbara riktlinjer för kriminalisering.100 Ges 

rättsintressebegreppet inte någon verklig materiell innebörd löper man risken att 

straffrättsligt skydd utvidgas att omfatta alltför många intressen, vilket åter leder till 

problem anknutna till överkriminalisering.  

Innan principen diskuteras utförligare måste först en distinktion göras mellan de 

konkreta objekt som direkt angrips genom brott å ena sidan och de mer abstrakta 

intressen som ligger bakom olika kriminaliseringar.101 Till exempel lyder SL 28:1 ”Den 

som olovligen tillägnar sig lös egendom som någon annan har i sin besittning, skall för 

stöld dömas till böter eller fängelse i högst ett år sex månader.”. Här är ”lös egendom 

som någon annan har i sin besittning” det konkreta objektet som angrips, medan det 

 
97 Lernestedt 2003, s. 111. 
98 Melander 2008, s. 335–337; Nuutila 1996, s. 79–80. 
99 I samband med diskussionen kring intresseavvägning nämner Lappi-Seppälä dock en innehållslig aspekt 
om straffrätten som skapare av livskvalitet och välbefinnande. En mer materiell definition på brott och 
samtidigt på ur rättsgodaprincipens synvinkel godtagbara kriminaliseringar kunde eventuellt sökas i 
denna del av Lappi-Seppäläs argumentering, se Lappi-Seppälä 1994, s. 39–40. 
100 Melander 2008, s. 335–337; Nuutila 1996, s. 79–80. 
101 Lernestedt 2003, s. 127–131. 
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bakomliggande intresset som skyddas är den privata äganderätten. Jareborg använder 

begreppet angreppsobjekt för det först nämnda och skyddsobjekt eller skyddsintresse för 

det senare. Speciellt i den tyska rättstraditionen har rättsgoda uppfattats som intressen på 

en högre abstraktionsnivå och med betydelse även ur ett samhälleligt perspektiv, till 

skillnad från enbart för det enskilda brottsoffret. Hänvisningar till vilket rättsintresse en 

kriminalisering ämnar skydda förtydligas ofta i förarbetena till nya straffrättsliga lagar.102  

Rättsgodabegreppet inom straffrätten är starkt anknuten till brottsbegreppet. På 

samma sätt som rättsintresse kan ges en rent formell definition kunde då helt enkelt 

konstateras att ett brott är en gärning, för vilket det föreskrivits ett straff i lagstiftning 

(formell definition på brott). Åter berättar definitionen just inget om brottets innehållsliga 

beskaffenhet eller på vilka grunder någon viss slags gärning kan förbjudas.103 Den 

straffrättsliga rättsintresseprincipen strävar därför efter att staka ut en materiell definition 

på brottsbegreppet. 

Det besvärliga i förevarande ändamål återgår till rättens mångfacetterade koppling 

till moralen och de val olika rättsordningar gjort i fråga om detta. Den finländska 

uppfattningen om principen om skydd för rättsintressen bygger långt på den tyska 

Rechtsgut -läran tillsammans med grundrättighetscentrerat tänkande. I 

angloamerikanska rättsordningar har även framförts argument för idén att enbart 

orsakande av skada åt andra får kriminaliseras.104 Kretsen positivt värderade saker som 

ur detta harm to others -perspektiv får skyddas genom straffrättsliga metoder är därmed 

annorlunda än ur ett kontinentaleuropeiskt perspektiv, men i båda rättstraditioner 

tangeras samma frågeställningar och ställs upp samma utgångspunkt: alla intressen får 

inte ges straffrättsligt skydd.105 Vilka får då – eller omvänt, vilka får inte? 

Främst som ett systematiserande verktyg ser jag för det första att personkretsen för 

skyddsintressen har betydelse, och för det andra att rättsintresset som skyddas måste ha 

en viss tyngd.106 Båda elementen hör ihop och omfattar delvis samma frågor. 

Enligt Hassemers individcentrerade så kallade personella rättsgodalära borde det 

straffrättsliga systemet skydda speciellt primära mänskliga intressen, såsom intressen till 

liv, hälsa, frihet och egendom.107 Rättsgodaprincipen har inom den finska 

 
102 Jareborg 2001, s. 51–52.  
103 Nuutila 1996, s. 79. 
104 Lernestedt 2003, s. 127, 181, 202. 
105 Lernestedt 2003, s. 127. 
106 Melander 2019, s. 26. 
107 Lernestedt 2003, s. 148–151; Melander 2008, s. 338. Se även Jareborg 2001, s. 53. 
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straffrättsvetenskapen traditionellt uppbyggts på etisk argumentering kring det materiella 

rättsgodabegreppet, men numera härleds rättsintressen ofta ur grundlagen eller 

internationella människorättskonventioner.108 Av detta följer att särskilt sådana 

individuella rättigheter, som i systemet av grundläggande fri- och rättigheter och 

mänskliga rättigheter direkt utpekas som viktiga skyddsobjekt, utgör en stark grund för 

kriminalisering. Tolvanen har ansett att rättsgodabegreppet kan direkt härledas från 

grundrättigheterna, och har påpekat att den traditionella synen på rättsintresseprincipen 

som en enbart begränsande princip, som lagstiftaren inte borde använda som bas för 

positivt berättigande för kriminalisering, kan bestridas. Då staten enligt GL 22 § har en 

plikt att se till att de grundläggande fri- och rättigheterna tillgodoses, kan detta i vissa 

fall även leda till en skyldighet att kriminalisera på dessa rättigheter inkräktande 

gärningar.109 Som utgångspunkt för den moderna kritiska rättsgodaprincipen kan enligt 

Lernestedt i varje fall ställas att kriminaliseringar i sista hand skall kunna härledas från 

sådana rättsintressen, som skyddar individuella fri- och rättigheter.110 Då 

rättsintressebegreppet baseras på grundrättigheterna förankras denna 

kriminaliseringsprincip i rättens djupskikt, vilket minskar risken för politiserad 

strafflagstiftning. Tankens styrka ligger i att vilket som helst (eventuellt politiserat) 

intresse, som lagstiftaren själv givit rättsintresseställning, inte kan skyddas genom 

kriminalisering ifall principen om skydd för rättsintressen baseras helt på de 

grundläggande fri- och rättigheterna. 

Denna syn är dock inte helt utan besvär. Som Melander påpekar ”Att direkt återföra 

skyddsintressena på de grundläggande fri- och rättigheterna lämpar sig väl för brott 

som hör till straffrättens ”hårda kärna”, såsom brotten mot liv och hälsa och 

sexualbrotten. Strafflagen innehåller emellertid också ett flertal kriminaliseringar där 

skyddsobjektet inte problemfritt kan härledas till de grundläggande fri- och rättigheterna 

i grundlagen.”111 Som exempel på sådana kriminaliseringar nämner Melander bland 

annat straffbart bruk av narkotika. Den moderna nordiska straffrättens utveckling har 

skridit alltmer mot att omfatta förutom individuella, även allmänna rättsintressen. 

Kriminaliseringar som ämnar skydda allmän ordning och säkerhet samt 

farekriminaliseringar kan svårligen återföras till något individuellt rättsintresse. Ur SL 

 
108 Nuutila 1996, s. 79–82. 
109 Tolvanen 2005, s. 147–149. 
110 Lernestedt 2003, s. 159. 
111 Melander 2019, s. 26. 
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17 kapitlet om brott mot allmän ordning kan lyftas fram bland annat 

djurskyddsbrotten112, medan det inom trafikrätten hittas en mängd olika 

straffbestämmelser, som bygger på orsakande av abstrakt fara utan att någon eller något 

lidit konkret skada. Denna motsättning har traditionellt behandlats så, att allmänna 

rättsintressen ansetts indirekt skydda även individuella rättigheter.113  

Den nordiska straffrätten kan således konstateras vara ämnad att skydda både 

individer och samhället i det hela. Vissa forskare har ansett att alla brottstyper gör detta 

– Lernestedt menar att samtliga brottstyper riktas mot både oss alla och mot varje enskild 

individ i egenskap av samhällsmedlem, medan P.O. Träskman ansett att inga offerlösa 

brott existerar, utan samhället utgör i sista hand offret för alla brott.114  

Träskmans ställningstagande bygger på en syn där allmänna rättsintressen ges stor 

betydelse på bekostnad av individuella friheter.115 I rent liberalistiska teorier har 

dikotomin mellan individuella och allmänna rättsintressen i stället lösts genom att endast 

godta kriminalisering av sådana gärningar, som skadar andra.116 I John Stuart Mills 

fotspår har bland annat Joel Feinberg diskuterat skadeprincipen (the Harm to Others 

Principle) och personkretsen för kriminaliseringar omfattande i sin bokserie The Moral 

Limits of the Criminal Law. Harm-principen utgår från att behovet att förebygga skador 

orsakade till andra personer än ’aktören’ alltid utgör ett moraliskt relevant argument för 

statligt tvång.117 Feinberg godtar utöver harm-principen även den andra liberala teorin 

the Offense Principle, där utöver orsakade konkreta skador (”setback to interest”) även 

offensivt beteende mot andra personer under vissa omständigheter godtas som grund för 

kriminalisering, men han argumenterar emot två icke-liberala teorier, nämligen 

paternalism och moralism.118 

Den första i detta sammanhang problematiska kategorin utgörs av så kallad 

paternalistisk kriminalisering. Lernestedt definierar paternalistisk kriminalisering som 

 
112 Enligt RP 6/1997 rd: ”Osaklig eller grym behandling av djur kränker de rådande uppfattningarna om 
hur djur skall behandlas och väcker således anstöt eller förargelse.” Skyddsintresset för djurskyddsbrott 
verkar på basis av regeringspropositionen därmed vara någon slags skydd av människors reaktioner, inte 
djurs välbefinnande i sig. 
113 Melander 2008, s. 345; Nuutila 1996, s. 81. Nuotio har ställt sig kritisk speciellt gentemot delikt med 
presumerad fara. Enligt honom borde tillräknande helst gälla antingen tillräknande av orsakande av fara 
eller skada, medan visst beteende i sig inte borde straffbeläggas, se Nuotio 1998, s. 354–356, 421. 
114 Lernestedt 2003, s. 190; Träskman, s. 302 i verket Brottsoffret och kriminalpolitiken 2011. 
115 Lernestedt skildrar de två olika synsätten på vem straffrätten ska skydda (samhälle eller individ) 
genom begreppen offerskada och gemenskapsskada, se Lernestedt 2003, s. 190. 
116 Melander 2008, s. 91–94. 
117 Feinberg 1990, s. ix. 
118 Feinberg 1990, s. x. 
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”en vilken skyddar en person från något som personen är villig att orsakas.”.119 Feinberg 

beskriver legal paternalism som en syn enligt vilken ”it is necessary to prevent harm to 

the very person it [penal legislation] prohibits from acting, as opposed to ’others’”.120 

Lernestedt skiljer ytterligare mellan paternalism i snäv bemärkelse (den person som 

straffas är samma person som lagrummet syftar till att skydda) och paternalism i bred 

bemärkelse (gärningsmannen är någon annan, men den som lider skada har samtyckt till 

gärningen).121 Det är därmed frågan om situationer där en skada visserligen uppstått, men 

den skadade är välvilligt inställd till att skadan uppkommit.  

Inom finsk straffrätt godkänns åtminstone vissa slag av paternalistisk 

kriminalisering. Det mest kända exemplet lär vara skyldigheten att använda bilbälte 

under körning enligt vägtrafiklagen 90 §. Då det gäller paternalism i bred bemärkelse har 

det ansetts till exempel att en person inte kan samtycka till orsakande av allvarlig skada 

genom grov misshandel så, att samtycket utgör en ansvarsfrihetsgrund åt 

gärningsmannen.122 Gränsdragningen mellan vad som anses utgöra paternalism i den 

bemärkelsen att verkligen endast gärningsmannen/aktören själv lider skada verkar 

variera – existerar det överhuvudtaget sådana gärningar, som inte utgör någon som helst 

indirekt skadlig följd åt någon annan än den primärt skadelidande? Om vi utgår från 

tidigare nämnda Träskmans syn att vartendaste brott har ett offer, i sista hand 

samhället,123 kan någon ”rent” paternalistisk kriminalisering på så vis inte urskiljas. Jag 

anser dock att alltför långtgående orsakskedjor inte kan godtas i 

kriminaliseringssammanhang, där för det första lagstiftningens påverkan på individens 

beteende är så omfattande och för det andra dörren i så fall skulle lämnas alltför öppen 

för triviala kriminaliseringar.124 

Förutom personkretsen har som sagt rättsintressets tyngd betydelse ur 

kriminaliseringsperspektiv. Mindre viktiga rättsgoda borde inte skyddas genom 

kriminalisering. I grundlagsutskottets allmänna krav på inskränkningar i de 

grundläggande fri- och rättigheterna representeras rättsintresseprincipen av det så kallade 

godtagbarhetskriteriet: grunderna för inskränkningar skall vara acceptabla och 

inskränkningar skall vara dikterade av något tungt vägande samhälleligt skäl. Relaterat 

 
119 Lernestedt 2003, s. 212–213. 
120 Feinberg 1990, s. ix. 
121 Lernestedt 2003, s. 212–213. 
122 Frände 2012, s. 136. 
123 Träskman 2011, s. 302. 
124 Feinberg 1990, s. xvii. 
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till just kriminaliseringar konstaterade grundlagsutskottet sedan att ett vägande 

samhälleligt behov av inskränkningar måste kunna påvisas och att även grunden för 

inskränkningarna måste vara godtagbar inom systemet med de grundläggande fri- och 

rättigheterna.125  

Förhållandet mellan kravet på vägande samhälleligt behov för en kriminalisering 

och de grundläggande fri- och rättigheterna är aningen otydlig. Veli-Pekka Viljanen har 

diskuterat kraven på inskränkningar i de grundläggande fri- och rättigheterna omfattande 

och konstaterat följande: ”Sitä seikkaa, että perusoikeuksien rajoitusperuste voidaan 

kiinnittää perusoikeussäännökseen voidaan puolestaan pitää vahvana indisiona siitä, 

että kyseessä on myös painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatima rajoitusperuste.”126 

Åtminstone Melander har sedan ansett att godtagbarhetskriteriet måste uppfyllas 

oberoende av huruvida kriminaliseringen skyddar någon viss grundrättighet eller inte.127 

Båda synpunkter verkar därmed utgå från att ”vägande samhälleligt behov” omfattar ett 

bredare område än endast skydd av grundläggande fri- och rättigheter. ”Vägande behov” 

är alltså i någon grad mindre vägande, än tyngden av grundrättigheterna. 

Men var går då gränsen till tillräckligt vägande samhälleligt behov för en godtagbar 

kriminalisering? Svaret verkar på pappret för tillfället lyda ungefär ”där lagstiftaren anser 

den gå”. Faran ligger således i att gränsen kan dras på rent kriminalpolitiska grunder.  

Det politiskt valda grundlagsutskottet som yttersta värnare av grundlagsenligheten kan 

godta eller inte godta det i varje lagförslag angivna skälet.128 Gränser kan ändå sökas till 

exempel redan i utskottets övriga krav för kriminalisering. Även om en planerad 

kriminalisering inte direkt skyddar en specifik grundrättighet, måste dess grund ändå 

vara godtagbar inom grundrättighetssystemet, alltså får intresset åtminstone inte strida 

emot grundrättighetssystemet.129 Likaså kan proportionalitetskravet stöda bedömningen 

av det samhälleliga behovets tyngd i proportion till begränsningens omfattning, alltså 

kan riktlinjer även sökas i ultima ratio -principen och intresseavvägningsprincipen. 

 
 
 

 
125 GrUB 25/1994 rd & GrUU 23/1997 rd. 
126 Viljanen 2001, s. 139; Se även Frände 2012, s. 21.  
127 Melander 2008, s. 345–348. 
128 Åtminstone ännu 2008 hade utskottet ännu aldrig ansett, att ett sådant skäl fattades för en föreslagen 
kriminalisering, se Melander 2008, s. 123. 
129 Melander 208, s. 348. 
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3.3.3 Ultima ratio -principen 
 

Förutom föremålet för skydd, det vill säga rättsintresset, måste även sättet att 

skydda vara godtagbart. Straffrättsliga metoder ingriper i medborgarnas handlingsfrihet 

på det grövsta möjliga sättet, och borde enligt den s.k. ultima ratio130 -principen därför 

tillgripas endast som ett sista hands alternativ.131 Principens kärninnehåll förpliktar 

åtminstone i teorin därmed lagstiftaren att bedöma huruvida ändamålet, det vill säga 

skyddandet av det ifrågavarande rättsintresset, kunde uppnås med hjälp av något sådant 

alternativt tillvägagångssätt, som inkräktar på de grundläggande fri- och rättigheterna i 

mindre omfattning och således orsakar mindre lidande för medborgarna än den 

eventuella kriminaliseringen.132 På motsvarande sätt ledsagar principen lagstiftaren att 

även inom det straffrättsliga systemet välja den mildaste påföljden, genom vilken 

ändamålet kan uppnås, till exempel genom att välja bötesstraff framom fängelsestraff för 

mildare brott.133 Kriminalisering borde alltså tillgripas endast som ”yttersta medel i 

yttersta fall”.134 

Tolvanen skildrar det häri liggande idealläget som ett sådant, där det existerar 

endast just och just tillräckligt mer kriminaliseringar för att uppehålla en tro på systemets 

effektivitet. Brytande av normer borde alltså inte straffbeläggas så att säga för säkerhets 

skull.135 Lappi-Seppälä beskriver som tidigare nämnts principen som att straffrätten 

endast får tas till ”under förutsättningen att något annat moraliskt mer godtagbart och till 

effekten skäligen motsvarande system, som kan verkställas med skäliga kostnader, inte 

finns till hands”.136 Som sådan skulle principen verka begränsa lagstiftaren till att alltid 

vara tvungen att välja det icke-straffrättsliga alternativet då dessa kriterier uppfylls. I och 

med att förhållningssättet gentemot straffrättens gränser därmed ter sig kritiskt, öppnar 

ultima ratio -principen även dörren till att ifrågasätta hela det straffrättsliga systemets 

berättigande och användning. Abolitionistiska synsätt har till följd därav kunnat utgå från 

principen i sina ställningstaganden gentemot systemet.137 

 
130 Från ultima ratio regum – kungens sista metod. 
131 Melander 2002, s. 14–15; 2008, s. 389. 
132 Melander 2008, s. 403; Minkkinen 1994, s. 134; Tolvanen 2005, s. 157.  
133 Tolvanen 2005, s. 157. 
134 Jareborg 2003, s. 91. 
135 Tolvanen 2005, s. 160. 
136 Lappi-Seppälä 1994a, s. 32–42 & 1994b, s. 79–80. 
137 Nuutila 1996, s. 88; se till exempel Panu Minkkinens artikel ”Straffrätten, ultima ratio -principen och 
den kritiska rättsläran” i verket Skuldfrihet och ansvarslöshet 1994. 
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Trots att principen diskuterats utförligt i rättslitteratur,138 har dess ställning som en 

i lagberedning etablerad kriminaliseringsprincip ifrågasatts. I svensk rättsvetenskap har 

till exempel Nils Jareborg sett ultima ratio -principen främst som moralisk, och har 

kritiserat lagstiftaren för att i praktiken inte respektera principen.139 I Finland har 

åtminstone Kimmo Nuotio ansett att principen är rent kriminalpolitisk och inte har något 

värde som straffrättslig rättsprincip, till exempel i och med att en svarande i ett brottmål 

inte kan hänvisa till att det ifrågavarande samhälleliga problemet bättre kunde lösas 

genom alternativa metoder.140 Utan ett i de grundläggande fri- och rättigheterna grundat 

meningsinnehåll skulle ultima ratio därmed förefalla ytterst mottaglig för kritik som en 

verklig, betydande kriminaliseringsprincip.141 

Ultima ratio -principen anses få sin koppling till rättens djupstruktur från 

grundlagens 1 § och 7 § samt proportionalitetsprincipen. Båda nämnda 

grundlagsbestämmelser skyddar medborgarnas personliga frihet och integritet, även i 

förhållande till statsmakten.142 Principen kan således ses värna om individens 

självständighet och möjlighet att fritt fatta beslut i livet. 

Proportionalitetskravet143 hör även till de krav på inskränkningar av grundläggande 

fri- och rättigheter grundlagsutskottet formulerat - inskränkningarna får till exempel inte 

gå längre än vad som kan motiveras med beaktande av vikten av det samhälleliga 

intresset som ligger bakom inskränkningen i relation till det rättsgoda som skall 

inskränkas. Som en del av proportionalitetskravet kan räknas även 

nödvändighetsprincipen, närmare sagt kravet att inskränkningarna bör vara nödvändiga 

för att uppnå ett acceptabelt syfte. På detta sätt har principen en koppling till principen 

om skydd för rättsintressen, i och med att även det bakomliggande syftet måste vara 

godtagbart.144 Bland annat Melander och Jareborg har diskuterat ultima ratio -principens 

förhållande till proportionalitetskravet.145 Medan proportionalitetskravet är tillämpligt i 

 
138 Melander 2008, s. 393–394. 
139 Jareborg 2005, s. 1–4.  
140 Nuotio 1998, s. 515–516. 
141 Jareborg konstaterar att om en ultima ratio -princip härleds från ett proportionalitetskrav, har den 
ingen självständig normativ funktion, se Jareborg 2003, s. 100. 
142 Melander 2008, s. 398; Tolvanen 2005, s. 160. 
143 Med proportionalitet hänvisas här till den avvägning lagstiftaren gör gällande användning av 
kriminalisering som påverkansmetod (förhållandet mellan medel och mål), till skillnad från den avvägning 
som utförs för att ställa straffet i rätt proportion till gärningen (förhållandet mellan gärningens 
straffvärde och åtgärdens stränghet), se Jareborg 2003, s. 96–97 och 99 samt 2005, s. 11–12 om 
retrospektiv och prospektiv proportionalitet. 
144 Melander 2008, s. 401. 
145 Jareborg 2003, s. 99–102 och 2005, s. 11–14; Melander 2008, s. 399–401. 
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alla situationer där grundläggande fri- och rättigheter begränsas, är ultima ratio i stället 

en specifikt straffrättslig rättsprincip. Proportionalitetskravet omfattar flera olika 

aspekter, såsom avvägning mellan det rättsintresse som ämnas begränsas, och det, som 

avses skyddas, samt huruvida den valda begränsningsmetoden är ett för det första passligt 

och för det andra nödvändigt sätt att skydda rättsintresset. Ultima ratio fungerar enligt 

Melander på sätt och vis inom proportionalitetskravet och tillämpas primärt då en 

planerad grundrättighetsbegränsning vill utföras just genom kriminalisering. 

Anknytningen till grundrättighetssystemets idéer om personlig frihet och integritet samt 

proportionalitetskrav ger ultima ratio en rättslig bas att stå på.146 Med beaktande av hur 

myndigheterna uppmärksammar principen i verkligheten torde ultima ratio dock främst 

betraktas som något av en kriminalpolitisk ledstjärna vid finskt lagstiftningsarbete.147 

Kriminalisering är ofta det enkla valet för lagstiftaren bland annat eftersom det, till 

skillnad från alternativa medel, sällan medför några omedelbara nya kostnader för 

myndigheterna.148 

Hurdana alternativa tillvägagångssätt har lagstiftaren då till sitt förfogande? 

Melander ställer, uppenbarligen på basis av Lappi-Seppäläs modell, upp fyra kriterier för 

avvägning mellan straffrättsliga och alternativa metoder. För det första måste en 

bedömning av nivån av begränsningen i förhållande till vikten av skyddsintresset utföras 

– ju viktigare intresset är som skyddas, desto grövre kan medlet för inskränkning vara. 

För det andra behövs en jämförelse mellan den preventiva och/eller kommunikativa 

effekten av kriminaliseringen å ena sidan och den motsvarande effekten av den 

alternativa metoden å andra sidan. Med beaktande av att straffrättssystemet per se alltid 

ingriper i de grundläggande fri- och rättigheterna mer än alternativa system, behöver de 

senare dock endast nå upp till ett i förhållande till kriminaliseringen ”skäligen 

 
146 Melander 2008, s. 399–400. 
147 Tolvanen 2005, s. 160.  
Som ett aktuellt exempel på huruvida myndigheterna beaktar principen i verkligheten kan nämnas 
utkastet till regeringspropositionen om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (RP 
139/2021 rd), i vilken det föreslogs införande av straffbarhet för försummelse av skyldigheter nämnda i 
artikel 4 i EU-förordningen om marknadskontroll. Arbets- och näringsministeriet hade i sitt utkast varken 
fört fram varför det ansågs nödvändigt att följderna för brytande mot förordningen skulle vara just 
straffrättsliga, alltså varför de ämnade kriminalisera försummelsen, eller diskuterat alternativa 
samhälleliga styrmedel eller följder. Justitieministeriet pekade i sitt remissvar (22.4.2021) ut dessa 
problem i utkastet och konstaterade vidare att nykriminaliseringar alltid bör motiveras, precis som 
graden av tillräknande i situationer där straffansvaret utsträcks att omfatta underlåtenhet. I den därpå 
följande regeringspropositionen hade dessa frågor diskuterats och motiverats något, men exemplet 
tyder på att ultima ratio -principen inte alltid beaktas av alla lagberedande organ.  
Se Frände 2012 s. 22: ”Närmast av gammal vana fogas straffhot till de flesta lagar.” 
148 Jareborg 2003, s. 91. 
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motsvarande” effekt. För det tredje måste de kostnader som uppstår från såväl 

kriminaliseringen som användningen av hela det straffrättsliga systemet avvägas mot 

kostnaderna av eventuella övriga tillvägagångssätt. Till sist bör de olika metoderna ännu 

bedömas i förhållande till grundrättighetssystemet.149  

En bedömning byggd på ultima ratio -principen kan rikta sig såväl mot 

användningen av straffrättssystemet överhuvudtaget (yttre ultima ratio) som mot de olika 

grova straffrättsliga verktygen (inre ultima ratio, som tidigare nämnts till exempel genom 

att jämföra bötesstraff med frihetsstraff).  

De av allmänheten säkerligen bäst kända alternativen till straffrättssystemet lär 

vara civilrättsliga tillvägagångssätt. Enligt Tolvanen kunde man ur 

nödvändighetsprincipen leda tanken att straffrättsligt skydd inte behövs i fall där en 

tillräcklig nivå av skydd för rättsintresset kan uppnås genom civilrättsliga metoder.150 I 

och med att straffrätten alltmer börjat inkludera även konfliktlösningsrelaterade idéer151 

och på så vis återgå till sina på gottgörelse byggda rötter från svenska tiden,152 kunde 

utbetalandet av skadestånd åt offret i stället för rent straffrättsliga följder diskuteras. Här 

träffar vi dock på flera problem. För det första är skadeståndsrättens uppgift mera 

reparativ än straffrättens främst preventiva och kommunikativa funktioner. Då vi i finsk 

skadeståndsrätt utgår från principen om full ersättning och det därifrån härledda 

berikningsförbudet försätts den skadelidande visserligen i samma ekonomiska läge som 

ifall brottet inte skett, men ett utöver startpunkten gående straff eller moraliskt klander 

för gärningen uteblir.153 För det andra fungerar skadeståndsrätten varken i situationer där 

det inte existerar något direkt offer eller där det skyddade rättsintresset består av något 

sådant, som inte direkt går att mäta i pengar, såsom rätten till liv154 eller rätten till sexuell 

självbestämmanderätt.  

Förvaltningsrättsliga betalningspåföljder är mindre vanliga i Finland än till 

exempel i Tyskland, där så kallade Ordnungswidrigkeiten -viten kan påläggas för mindre 

klandervärda gärningar, men även här har vi i bruk bland annat kontrollavgifter i 

kollektivtrafik (Lag om kontrollavgift i kollektivtrafik 469/1979) samt 

 
149 Melander 2008, s. 409–410. 
150 Tolvanen 2005, s. 160–161. 
151 Se till exempel Nils Christie 2015 om begreppet restorative justice; Melander 2008, s. 412–413. 
152 Bärlund et al. 2013, s. 337–338.  
153 Bärlund et al. 2013, s. 373–374; Melander 2008, s. 414. I jämförelse kan nämnas common law -
systemets så kallade punitive damages, som kan utdömas utöver de vanliga compensatory damages. 
154 Tolvanen 2005, s. 160–161. 
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felparkeringsavgifter (Lag om parkeringsövervakning 727/2011).155 Jareborg har dock 

påpekat att då det gäller olika böter är det inte alltid helt klart att en straffrättslig följd 

utgör det grövre alternativet, utan förvaltningsrättsliga viten kan i praktiken innebära 

högre avgifter än straffrättsliga böter.156 I sådana fall lär skillnaden istället ligga i botens 

natur: straffrättsliga böter uttrycker kraftigare klander gentemot gärningsmannen än 

eventuella övriga viten.157 

Användningen av socialpolitiska medel, såsom stödande av narkotikamissbrukares 

återanpassning, i stället för kriminalisering framhäver straffrättens roll som en del av 

samhällspolitiken i allmänhet. Melander påpekar dock att alternativa socialpolitiska 

strategiers kostnadseffektivitet inte just undersökts. Dessutom kan alternativa metoder 

överhuvudtaget inte föreslås i sådana regeringspropositioner, som förbereds vid 

justitieministeriet, eftersom beslutsfattande om socialpolitiska metoder inte hör till 

ministeriets verksamhetsområde, vilket de flesta straffrättsliga propositioner gör.158 

Övriga alternativa tillvägagångssätt omfattar till exempel självreglering inom vissa 

branscher och möjligheten att indra tillstånd att bedriva sådan verksamhet, som kräver 

myndighetstillstånd.159  

 

 

3.3.4 Principen om nytto-skadeavvägning 
 
Strafflagstiftningen strävar efter att påverka mänskligt beteende i samhället. Förutom 

eftersträvade effekter har lagstiftningen alltid även andra, eventuellt oönskade, 

verkningar. Ett typiskt nordiskt rationellt och humant synsätt på kriminalpolitik utgår 

från att brottslighet inte bör motarbetas till vilket pris som helst, utan målsättningen är 

istället att hålla samhälleliga och individuella skador och kostnader som orsakats av såväl 

brottslighet som dess bekämpning möjligt låga.160 Dessutom bör dessa kostnader delas 

jämlikt i samhället. Då kriminalpolitikens yttersta ändamål inte längre kan anses omfatta 

enbart bekämpning av brottslighet,161 bör kriminaliseringar som leder till mera skada än 

 
155 Melander 2008, s. 417; Tolvanen 2005, s. 161–162. 
156 Jareborg 2003, s. 94 och 2005, s. 6. 
157 Melander 2008, s. 417; Tolvanen 2005, s. 164–165. 
158 Melander 2008, s. 435–436. 
159 Melander 2008, s. 425–429 & 429–434. 
160 Melander 2008, s. 471–477. 
161 Tolvanen 2005, s. 169. 
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nytta inte genomföras.162 En god lagberedningsprocess omfattar därför alltid utförandet 

av en konsekvensbedömning, där den planerade lagstiftningens effekter och betydelse 

samt möjligheterna att minska dess negativa verkningar utreds.163 

Denna så kallade nytto-skadeavvägning av planerade kriminaliseringars 

konsekvenser följer i ledet sist, efter att de övriga kriminaliseringsprinciperna ansetts 

uppfyllda. Nytto-skadeavvägningen, eller principen om intresseavvägning, för med sig 

ett mer pragmatiskt och övergripande samhälleligt perspektiv på kriminaliseringar än de 

övriga kriminaliseringsprinciperna, då fokusen inte ligger enbart på de straffrättsliga 

följderna av en föreslagen lag utan även samhället och individer i större skala.164 

Kriminaliseringars viktigaste eftersträvade nytta ligger i deras förväntade 

allmänpreventiva verkan. Denna nytta kan anses mer eller mindre betydande beroende 

på hur grovt det motverkade brottet anses vara – ju viktigare rättsintresse som skyddas 

med hjälp av kriminaliseringen, desto större är den förväntade nyttan och desto starkare 

och dyrare kontroll kan därmed godkännas för att uppnå nyttan. Precis som ultima ratio 

-principen, har principen om intresseavvägning på detta sätt ett samband till 

grundrättighetssystemets proportionalitetsprincip. De valda åtgärderna ska med andra 

ord stå i rätt proportion till ändamålen. Proportionalitetskravet hör även till 

grundlagsutskottets krav för inskränkningar i de grundläggande fri- och rättigheterna. 

Förutom prevention av brottslighet medför kriminaliseringar ofta sådana indirekta 

fördelar såsom en ökad säkerhetskänsla och tro på systemets förmåga att uppehålla sina 

normer.165  

Kriminaliseringars skador omfattar för det första den begräsning av individens 

handlingsfrihet varje straffhot medför. För det andra kan olika samhälleliga 

följdverkningar uppstå, bland annat på grund av att den kriminaliserade verksamheten 

tvingas under jorden. För det tredje måste kriminaliseringars direkta kostnader beaktas – 

varje nytt straffhot för med sig en viss ökning i kostnaderna för brottsprevention och -

utredning samt utdömande och verkställighet av straff.166 

 
162 Melander 2019, s. 28. 
163 JM 2021, ”Konsekvensbedömning av förslag till lagar och andra författningar” hämtad 25.5.2021. 
164 Melander 2008, s. 473–474 & 2017, s. 28–30. Melander har påpekat att då man med 
kriminaliseringsprinciperna strävar efter att definiera specifikt rättsliga gränser för kriminalisering, ter sig 
intresseavvägningsprincipen i detta sammanhang aningen problematiskt, eftersom en samhällelig nytto-
skadeavvägning inte nödvändigtvis är rättslig, se Melander 2008, s. 479. 
165 Tolvanen 2005, s. 170–171, 179. 
166 Melander 2008, s. 489–494. 
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Sannolikheten att de förväntade nyttorna uppnås måste bedömas vid 

lagstiftningsskedet – det är alltså frågan om den förväntade effektiviteten av en planerad 

kriminalisering.167 Lernestedt skiljer här mellan effektivitet som negativ och som positiv 

legitimation för kriminalisering. Effektivitet som negativ legitimation har en 

begränsande funktion – kriminaliseringar som förväntas bli ineffektiva bör inte 

implementeras. Ineffektiviteten kan komma till synes genom till exempel svårigheter att 

upptäcka eller döma personer som företagit gärningen eller genom att förekomsten av 

det straffbelagda beteendet inte minskar i och med kriminaliseringen.168 Melander för 

fram att även lagtillämpningsnivån kan ge uttryck för intresseavvägningsprincipen – som 

exempel kan nämnas reglerna om avstående från åtgärder, såsom åtals- och 

domseftergift, vilka båda grundar sig på principer om effektiv resursfördelning och 

rimlighet.169  

I praktiken lär det dock vara rätt besvärligt att kunna pålitligt bedöma alla 

konsekvenser av en planerad kriminalisering. Såväl då det gäller till exempel 

kostnaderna relaterade till brottsbekämpning och straffverkställighet som straffnivåns 

inverkan på allmänprevention förekommer en mängd variabler, som svårligen går att 

precisera ens efter genomförandet av kriminaliseringen, för att inte tala om innan.170 

 
 
 
3.3.5 Andra synpunkter: Individens frihet, principen om människovärdets okränkbarhet 
och skuldprincipen 
 
Ovan presenterade lista på principer har i finsk rättslitteratur utvidgats åtminstone med 

principen om människovärdets okränkbarhet, principen om individens frihet samt 

skuldprincipen. Både Melander och Nuutila betraktar människovärdets okränkbarhet, 

under vilken frågor om individens självbestämmanderätt och skuldprincipen diskuteras, 

som en egen kriminaliseringsprincip,171 medan Tolvanen ger individens autonomi och 

förbudet mot strikt straffansvar plats som skilda kriminaliseringsprinciper.172  

Då det gäller sådana aspekter av dessa principer som beskriver ett rättsligt intresse 

värt straffrättsligt skydd har jag valt att nedan i kapitel fyra diskutera dessa i samband 

 
167 Lernestedt 2003, s. 312–313; Melander 2008, s. 480. 
168 Lernestedt 2003, s. 312–320. 
169 Melander 2008, s. 478. 
170 Melander 2008, s. 496–497; JM 2018, s. 30–37. 
171 Melander 2008, s.  261–388; Nuutila 1996, s. 76–79. 
172 Tolvanen 2005, s. 181–190. 
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med principen om skydd för rättsintressen. Av vikt för narkotikabruksfrågan är speciellt 

paternalistiska kriminaliseringar och individens självbestämmanderätt, det vill säga var 

och ens rätt att bestämma över sig själv och sina gärningar. Enligt Melander ska det i 

grundlagens 1.2 § tryggade människovärdet som fri- och rättighetsskapande princip 

”tillförsäkra individen en viss frihetssfär inom ramen för vilken den individuella 

autonomin tryggas”.173 Principen kan därmed anses bilda en skyldighet för staten att 

avstå från sådana kriminaliseringar, som inkräktar på individens autonomi i 

oproportionerlig grad. Samtidigt kan principen även ha en betydelse för utstakandet av 

gränser för individens självbestämmanderätt.174 

Skuldprincipen, som av Melander och Nuutila behandlas under människovärdets 

okränkbarhet och av Tolvanen i samband med förbudet mot strikt straffansvar, förbjuder 

i regel kriminaliserandet av sådana gärningar, där gärningsmannen inte haft förmågan 

eller möjligheten att handla annorlunda.175 Principen ingår bland annat i ECPI:s lista på 

grundläggande kriminalpolitiska principer, men har enligt Melander traditionellt inte 

ansetts utgöra en kriminaliseringsprincip i Finland.176 Eftersom principen dessutom 

endast i mycket begränsad omfattning kunde anses ha någon koppling till narkotikabruk 

– eventuellt då i samband med Feinbergs syn på frivillighet i fråga om paternalistisk 

kriminalisering nedan – diskuteras principen inte vidare. 

 
  

 
173 Melander 2016, s. 24–25. 
174 Melander 2008, s. 280–282. 
175 Melander 2008, s. 290–294 & 2016, s. 25. 
176 Melander 2008, s. 290. 
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4 Kriminaliseringen av cannabisbruk i ljuset av principerna 
 

”Rikosvastuu itsensä vaarantamisesta on 

lähtökohtaisesti rikosoikeudelle vieras ajatus.”  
Matti Tolvanen, Lagutskottets offentliga hörande 17.2.2021. 

 

 

4.1 Inledning till ämnet 
 

Den finländska narkotikapolitikens syfte är att förebygga användning och 

spridning av narkotika så att de ekonomiska, hälsorelaterade och sociala skadorna och 

kostnaderna orsakade av användning och bekämpning av narkotika hålls möjligt låga.177 

Denna narkotikapolitik realiseras idag även genom straffrättsliga metoder. Tanken är att 

narkotikakriminaliseringar ämnar kontrollera drogrelaterade problem genom att minska 

efterfrågan och utbudet av narkotika.  

I Finland har så gott som all narkotikarelaterad verksamhet, inbegripet bruk och 

innehav av små mängder narkotika, kriminaliserats.178 Strafflagens 50:1 om 

narkotikabrott föreskriver: 

”Den som olagligen 

1) tillverkar eller försöker tillverka narkotika eller odlar eller försöker odla 

kokabuske, kat (Catha edulis) eller Psilocybesvampar, 

2) odlar eller försöker odla opiumvallmo, hampa eller kaktusväxter som innehåller 

meskalin för att användas som narkotika eller råvara för narkotika eller för att 

användas vid tillverkning eller produktion av narkotika, 

3) för eller försöker föra narkotika in i eller ut ur landet eller transporterar eller 

låter transportera narkotika eller försöker transportera eller försöker låta 

transportera narkotika, 

4) säljer, förmedlar, till någon annan överlåter eller på annat sätt sprider eller 

försöker sprida narkotika, eller 

5) innehar eller försöker anskaffa narkotika, 

ska för narkotikabrott dömas till böter eller fängelse i högst två år.”. 

 
177 SHM ”Narkotikapolitik”, hämtad 19.5.2021. 
178 Kainulainen 2009, s. 1–2. 
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För enbart bruk eller innehav av små mängder narkotika är straffet istället böter 

eller fängelse i högst sex månader enligt SL 50:2 a om straffbart bruk av narkotika.  

Som Jukka Siro dock påpekat, är narkotikapolitikens verkställande genom 

straffrättsliga tillvägagångssätt inte helt problemfritt. Speciellt tvivelaktigt är huruvida 

kriminaliserandet av bruk kan baseras på argument relaterade till folkhälsa eller allmän 

ordning och säkerhet. Även ställningen av cannabis som narkotika till skillnad från 

sådana tillåtna droger179 som läkarordinerade opiater eller alkohol har mottagit kritik.180 

Narkotikabrott är relativt vanliga brott med kring 30 000 brott som kommer till polisens 

kännedom årligen.181 Speciellt bruket av cannabis kan svårligen mera beskrivas som 

avvikande beteende – enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) har ungefär en 

fjärdedel av den finska befolkningen någon gång använt cannabis, medan nästan hälften 

av vuxna i åldern 25–34 någon gång prövat ämnet.182 Avkriminaliserings- och 

legaliseringssynpunkter om cannabis har framförts i växande grad såväl i Finland som 

internationellt: t.ex. THL tog i sin utsaga 2018 i samklang med WHO:s åsikt ställning 

för avkriminaliserandet av cannabis och underströk att narkotikabruk borde hanteras 

genom social- och hälsovårdsliga åtgärder istället för genom straffrättsliga metoder.183 

Frågan är speciellt aktuell med beaktande av att Finlands riksdag mottog 

medborgarinitiativet om att avskaffa straffbarheten vid användning av cannabis i 

november 2020. 

Varför har då avkriminaliserandet av cannabisbruk inte avvägts på allvar av 

lagstiftaren? Enligt Siro är orsaken till att cannabis fortsättningsvis kategoriseras som 

narkotika medan alkohol inte gör det en i sista hand politisk fråga och grundar sig helt 

enkelt på att alkohol är ett kulturellt accepterat rusmedel i Finland.184 Heini Kainulainen 

har påpekat att narkotikadiskussionen ofta präglats av moralisk förargelse och ett rentav 

känslofullt och uppskrämt förhållningssätt gentemot narkotika.185 Politiker och 

myndigheter såsom polisen har ofta framhävt att avkriminalisering utåt skulle visa sig 

som statens ställningstagande för narkotikabruk. Lernestedt har fört fram att de 

 
179 Här används ordet “drog” på motsvarande sätt som finskans päihde, alltså omfattar begreppet 
förutom olaglig narkotika även lagliga preparat som påverkar människans psykiska funktioner och kan 
användas i berusningssyfte. 
180 Siro 2017, s. 1–3; THL 2020.  
181 Siro 2017, s. 3. 
182 THL 2020. 
183 THL 2018. 
184 Siro 2017, s. 5. 
185 Kainulainen 2009, s. 3. 
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mekanismer som styr kriminalisering respektive avkriminalisering inte är varandras 

exakta spegelbilder, utan det är i praktiken lättare för staten att kriminalisera än att 

avkriminalisera ett beteende: ”Tanken är att om ett existerande straffbud avlägsnas, 

tolkas detta (oavsett skälen för borttagande) som att statsmakten intar en gynnsammare 

moralisk hållning till det beteende som avkriminaliseras, varvid befolkningens moraliska 

inställning ändras, varvid i sin tur beteende företas i större utsträckning”.186 

Internationella exempel tyder dock på att detta inte nödvändigtvis är en 

verklighetsgrundad uppfattning då det gäller narkotika. I till exempel Portugal, där 

narkotikabruk och innehav av små mängder avkriminaliserades 2001, har någon tydlig 

ökning av bruk inte skett.187 Med hänsyn till detta borde frågan om avkriminaliserandet 

av cannabisbruk enligt min uppfattning utvärderas på basis av samma kriterier som 

eventuella nykriminaliseringar. Utvärderingen bör göras på rationella grunder utan inslag 

av känslosamma utsagor, precis som välutfört samhälleligt beslutsfattande även i 

övrigt.188 Endast ifall kriminaliseringen av cannabisbruk uppfyller de i föregående 

kapitel diskuterade kriminaliseringsprinciperna kan ett riksdagsbeslut om dess 

kvarhållande således anses godtagbart.  

 
 
4.2 Historisk bakgrund 
 
4.2.1. Tiden innan 1972 års narkotikalag 
 
Innan 1900-talet existerade ingen egentlig narkotikalagstiftning i Finland. De första 

internationella avtalen med syftet att bekämpa narkotikarelaterade skador kom ikraft i 

början av seklet i och med antagandet av den första opiumkonventionen i Haag 1912 och 

en kompletterande andra konvention i Geneve 1925. Fokusen för konventionerna låg i 

bekämpandet av internationell handel av narkotika, varför de varken förbjöd produktion, 

 
186 Lernestedt 2002, s. 122.  
Douglas Husak för en ytterst intressant diskussion kring orsaken till att de flesta länder alltjämt förbjuder 
droganvändning, trots att empiriska data åtminstone inte kunnat bevisa att kriminalisering tydligt haft 
en avskräckande verkan. Husak kommenterar idén om att flera straffrättsliga regler har en 
kommunikativ, snarare än en preventiv, verkan: en av de mest populära invändningarna mot en reform 
av drogpolitiken är just att detta skulle ”sända fel budskap”, med vilket Husak tolkar avses att 
droganvändning måste hållas straffbelagt för att uttrycka statens moraliska ogillande. Husak påpekar 
dock att då vi i frånvaro av forskningsresultat inte kan veta huruvida avkriminalisering verkligen skulle 
tolkas av medborgare som att narkotikabruk accepteras, ger förbjudandet av populära droger såsom 
cannabis ett intryck av skenhelighet istället för ett av ogillande, se Husak 2008, s. 146–150. 
187 THL 2018. 
188 Kainulainen 2009, s. 3–5. 
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bruk eller nationell handel av cannabis. Finland anslöt sig till konventionen 1922. Under 

de följande årtiondena antogs flera nya internationella narkotikaavtal med varierande 

innehåll och omfattning.189  

Diskussionen kring narkotikabrukets straffrättsliga ställning tog ny fart i och med 

1960-talets ökande narkotikabruk och 1970-talets s.k. ’War on Drugs’. 1961 antogs 

Förenta nationernas konvention om narkotika, som visserligen inte krävde 

kriminalisering av bruk eller innehav för eget bruk, men samtidigt inte heller förhindrade 

sådan lagstiftning.190 Finland anslöt sig till FN-konventionen 1965 och tillsatte snabbt 

därefter en kommitté, med uppgiften att ”lösa narkotikafrågan” genom att utarbeta en 

utredning om landets narkotikasituation samt föreslå lagstiftningsåtgärder och andra 

nödvändiga åtgärder för förhindrandet av missbruk av narkotika.191 Dittills hade Finland 

främst följt internationella konventioners förhållning till frågan, vilket i regel innebar att 

narkotikabruk klassades mindre allvarligt än annan drogrelaterad aktivitet, såsom 

försäljning. Då narkotikakommittén satte igång sitt arbete och 1972 års narkotikalag 

började planeras var situationen i Finland följande: 1956 års narkotikalag (572/1956) var 

en blancolag och möjliggjorde kriminaliserande av bl.a. tillverkning och anskaffande av 

ämnen som omfattas av internationella narkotikakonventioner (1 §) och förbjöd 

överlåtelse av narkotika utan tillstånd samt vidareutlämnande av läkemedelsrecept på 

narkotika (2 §). Bruk och innehav av narkotika tillsammans med t.ex. framställning och 

försäljning hade istället kriminaliserats i en förordning (514/66) tio år senare.192 

 
 
4.2.2. Oenighet om kriminalisering av bruk 
 
Den diskussion som fördes i olika riksdagsutskott kring kriminaliseringen av bruk såväl 

inför som efter 1972 års narkotikalag skildrar hur svår och otydlig gränsdragningen 

mellan samhälleligt acceptabelt och icke-acceptabelt beteende narkotikabruk och 

speciellt bruket av cannabis är.  

Narkotikakommittén överlämnade sitt betänkande åt statsrådet 1969. I sitt 

betänkande konstaterade kommittén att frågan om den eventuella kriminaliseringen av 

bruk var ett nyanserat och svårligen löst problem. Enligt narkotikakommittén förelåg 

 
189 Siro 2017, s. 11–20; van Kempen & Fedorova 2019, kap 2. 
190 van Kempen & Fedorova 2019, kap 2; Kainulainen s. 44. 
191 Kainulainen 2009, s. 44–45; Siro 2017, s. 20–25. 
192 Kainulainen 2009, s. 42–45. 
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argument både för och emot straffbarhet av bruk och även möjligheten att skilja mellan 

olika narkotiska ämnen i strafflagstiftning diskuterades, men slutligen beslöt sig 

kommittén för att rekommendera kriminalisering av allt bruk av narkotika. Kommittén 

underströk dock betydelsen av möjligheten att avstå från åtgärder – såväl åtalseftergifter 

som domseftergifter borde utnyttjas alltid då de lagenliga förutsättningarna förelåg i 

fråga om bruk, eftersom detta skulle minska de skador som uppstod av kriminaliseringen 

och samtidigt stöda narkotikabrukarnas benägenhet att söka vård. Kommitténs medlem 

Kettil Bruun riktade dock i sin avvikande mening uppmärksamhet bland annat till att 

betänkandet inte var förenligt med den nordiska linjen gällande narkotikabruk samt att 

kommittén inte hade velat väga skillnaderna i farlighet mellan olika slag av narkotika. 

Enligt Bruun var det befogat att styra bruket till mindre farliga ämnen, medan starkare 

metoder kunde användas då det gällde farlig narkotika, såsom amfetamin.193 

I regeringspropositionen (RP 128/1970 rd) ansågs narkotikabruk likt alkoholbruk 

vara en följd av samhälleliga och individuella problem, varför straffrättsliga åtgärder i 

regel inte ansågs kunna påverka beroende användare. I propositionen lämnades bruk av 

narkotika därför utanför gruppen kriminaliserade gärningstyper av narkotikabrott.194  

Regeringspropositionen togs först upp till behandling av lagutskottet. Enligt 

utskottet bestod lagens uppgift av att påvisa samhällets inställning gentemot narkotika, 

och avkriminalisering i en situation då narkotikamissbruk höll på att öka skulle tolkas 

som ett godkännande av droganvändning. Lagutskottet var tvunget att rösta om 

kriminaliserandet av bruk, och medan en minoritet medlemmar framhävde betydelsen av 

vård i stället för straff, motsatte sig utskottet i slutändan regeringspropositionens syn och 

antog ståndpunkten för kriminalisering av bruk.195 Ekonomiutskottet diskuterade samma 

frågor för och emot kriminalisering av bruk, men stod efter omröstning bakom 

regeringspropositionens åsikt. Att bestraffning och stämpling av användare som 

brottsliga kunde förhindra sökande av vård ansågs väga mera i vågen än en eventuell 

allmänpreventiv verkan.196 Till sist behandlades ärendet av stora utskottet. Även här 

ledde debatten kring kriminalisering av bruk till omröstning, men då rösterna gick jämnt 

ut 20–20, måste situationen lösas genom lottdragning, som landade för kriminalisering.  

 
193 Kainulainen 2009, s. 44–48: Till exempel i Sverige och Danmark hade narkotikabruk inte 
kriminaliserats. 
194 Kainulainen 2009, s. 48–49; Siro 2017, s. 20–25; visserligen föreslogs dock att innehav av narkotika 
även fortsättningsvis skulle vara kriminaliserat. 
195 Kainulainen 2009, s. 49–51. 
196 Kainulainen 2009, s. 52–53. 
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Slutligen blev resultatet av omröstningen i riksdagens plenum 92–80 för 

kriminalisering av bruk. THL:s forskningsprofessor Pekka Hakkarainen för fram att 

riksdagsledamöternas åsikter om kriminalisering av bruk i det stora följde indelningen i 

den politiska högern och vänstern – vänstern motsatte sig kriminalisering och betraktade 

drogproblemet som en konsekvens av övriga sociala problem, medan högern betonade 

betydelsen av att riksdagen visar ungdomar att narkotikabruk inte accepteras av 

samhället.197  

Vid ingången till 1990-talet var attityden gentemot droganvändning och 

experimenterande med droger fortfarande mycket negativ i Finland. Narkotikapolitiken 

följde en strikt linje och polisen ingrep kraftigt såväl i drogmarknadens verksamhet som 

i bruket av narkotika. Trots detta skedde under årtiondet en tydlig ökning av 

narkotikarelaterade problem, såsom av antalet missbrukare, mängden dödsfall orsakade 

av överdoser samt nivån av brottslighet.198 Även antalet inspärrade fångar i Finland 

började åter stiga efter en lång minskande trend sedan 1960-talet.199 I samband med 

strafflagsreformen på 90-talet flyttades narkotikabrotten från narkotikalagen till ett eget 

kapitel i strafflagen. För detta bildades en arbetsgrupp, som under P.O. Träskmans 

ledning fick som uppgift att bland annat omforma de narkotikarelaterade straffnormerna 

så, att de bättre motsvarade allmänna straffrättsliga principer. Arbetsgruppen tog även 

ställning till frågan om straffbarheten av narkotikabruk. Enligt arbetsgruppen var det en 

västerländsk princip att individen har en rätt till avsiktligen valda risker. Inom flera 

rättssystem omfattar straffrätten inte sådant beteende, som enbart skadar personen själv, 

varför bestraffning av droganvändare anses strida mot straffrättsliga principer. 

Välfärdsstattänkandet erbjöd istället ett annat perspektiv att se på saken – i och med att 

narkotikabruk kunde anses orsaka kostnader även för samhället, kunde frågan anses gå 

utöver enbart individens privata sfär. Arbetsgruppen konstaterade slutligen att 

 
197 Hakkarainen & Kainulainen 2021, s. 37. År 2021 verkar gränslinjen åtminstone då det gäller cannabis 
gå snarare vid politikers generationsskillnader än vid någon tydlig vänster-höger-indelning: såväl 
Samlingspartiets som Vänsterförbundets ungdomsföreningar stöder legalisering av cannabis, medan 
SDP:s ungdomsförbund föreslagit avkriminalisering av cannabis. Samtidigt motsätter sig alla de största 
egentliga riksdagspartierna (Samlingspartiet, SDP, Centern och sannfinländarna) en mer liberal 
narkotikapolitik. Det enda riksdagspartiet som givit sitt stöd för legalisering av cannabis är Gröna 
Förbundet (Yle 13.9.2021). De Grönas medelålder är den tydligt lägsta i jämförelse med övriga stora eller 
medelstora partier (FNES 2019). Med beaktande av såväl unga vuxna finländares egna erfarenheter med 
och åsikter om cannabis förutser jag en förändring i den finska narkotikapolitiken under de kommande 
årtiondena. 
198 Hakkarainen & Kainulainen 2021, s. 38. 
199 Kainulainen & Hakkarainen 2021, s. 185–190. 
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argumenten för i kraft hållandet av narkotikabrukets straffbarhet vägde mera än de 

motsatta.200 

Den senaste förändringen i strafflagstiftningen med betydelse för 

narkotikaanvändning skedde i och med skapandet av den nya paragrafen om straffbart 

bruk av narkotika (SL 50:2 a: ” Den som olagligen brukar narkotika eller för eget bruk 

innehar eller försöker anskaffa en liten mängd narkotika, skall för straffbart bruk av 

narkotika dömas till böter eller fängelse i högst sex månader”). Såsom föreslagits i 

narkotikakommitténs betänkande, tillämpade många åklagare möjligheten att avstå från 

åtgärder genom åtalseftergift då det gällde bruk och innehav av små mängder narkotika, 

speciellt i fråga om unga förbrytare. Praxisen var dock inte enhetlig inom åklagarkåren 

och väckte även viss diskussion bland allmänheten – möjligheten till åtalseftergift ansågs 

av många, till exempel av flera riksdagsledamöter och poliser, utgöra en alltför mild följd 

för narkotikabruk.201 Till följd av detta påbörjades lagberedning av ett nytt brottsrekvisit 

om bruk och innehav av små mängder narkotika, i praktiken ett införande av en lindrig 

form av narkotikabrott med en lägre straffskala. Kainulainen & Hakkarainen har fört 

fram att straffskalan, efter tryck från polisen, fastställdes till böter eller upp till sex 

månader fängelse så, att polisen kunde bevara sin rätt till husrannsakan av personer 

misstänkta för straffbart bruk av narkotika. Godtagbarheten av ett dylikt fastställande av 

strafflatituden på basis av polisens behov istället för ett baserat på gärningens 

klandervärdhet kan på goda grunder ifrågasättas.202 Under lagberedningsprocessen 

underströks betydelsen av att genom behandling av bruksbrotten i strafforderförfarande 

kunna minska den processekonomiska börda brotten påförde tingsrätterna, och samtidigt 

att förändringen dock inte skulle få leda till att åtgärdseftergifter togs helt ur 

användning.203 I praktiken medförde förändringen likväl att påföljdspraxisen för 

narkotikabruk skärptes, i och med att åtgärdseftergifter numera blivit ytterst sällsynta och 

bestraffningen av användare rutinmässigt.204  

 

 
 

 
200 Kainulainen 2009, s. 95–98. 
201 Kainulainen 2009, s. 123–130, 134–137. 
202 Kainulainen & Hakkarainen 2021, s. 193. 
203 Kainulainen 2009, s. 134–144. 
204 Kainulainen & Hakkarainen 2021, s. 193; Kainulainen 2009, s. 386–388; Nordens välfärdscentrum 
2019, s. 46. 
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4.3 Frågeställning: Följer kriminaliseringen av cannabisbruk 
kriminaliseringsteorins principer? 
 
4.3.1 Legalitet 
 

Legalitetsprincipen omfattar som nämnt bland annat strävan att undvika 

blancokriminaliseringar samt obestämdhetsförbudet, alltså kravet att strafflagstiftningen 

bör vara tillräckligt klart och begripligt utformat. Åtminstone personer med juridisk 

utbildning, och helst också andra, ska på förhand kunna veta vad som är straffbart. 

Enligt SL 50:1 § 1 mom. 2. punkten är det straffbelagt att odla eller försöka odla 

hampa för att användas som narkotika eller råvara för narkotika eller för att användas 

vid tillverkning eller produktion av narkotika. Med produktion av narkotika avses enligt 

narkotikalagens 1:3 § 1 mom. 8. punkt avskiljande av cannabis eller cannabisharts från 

växter i vilka dessa ingår. Odlande av hampa i sig är på basis av strafflagstiftningen 

därmed inte kriminaliserat, utan verksamheten blir straffbelagd endast ifall odlaren 

ämnar använda produkten som narkotika eller avskilja cannabis eller cannabisharts från 

sina växter för andra slag av användning, till exempel som läkemedel.205 Strafflagen 

förbjuder dessutom säljande och innehavande av narkotika. Begreppet narkotika 

definieras inte i strafflagen, utan i dess 50:5 refereras vidare till narkotikalagen. Inte 

heller ur narkotikalagen kan direkt avläsas huruvida cannabis omfattas av definitionen, 

utan lagens 1:3 § 1 mom. 5 punkt refererar vidare till förteckningarna I–IV i 1961 års 

allmänna narkotikakonvention, där listan över narkotiska droger i förteckning I 

innehåller bland annat ”Cannabis and cannabis resin and extracts and tinctures of 

cannabis”.206 Merriam-Webster-ordboken ger tre möjliga definitioner på begreppet 

cannabis: själva hampväxten, det vill säga antingen cannabis sativa -plantan eller 

cannabis indica -plantan, psykoaktiva torkade blomknoppar, löv eller preparat, som 

härstammar från cannabisplantan, samt cannabinoider.  

Försäljning av cannabisfrön för annat ändamål än odling är inte explicit förbjudet, 

och åtminstone för tillfället idkar flera finska företag försäljningsverksamhet för samling 

av frön eller av frön som livsmedel både på nätet och i fysiska butiker. Näringsidkare har 

 
205 Siro 2017, s. 66–71. 
206 Även statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika 
(28.8.2008/543): ”Cannabis (indisk hampa), cannabisharts samt extrakter och tinkturer av cannabis”. 
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dock kritiserat lagstiftningen för otydlighet då det gäller gränsen mellan laglig och 

olaglig försäljning av produkter.207 

Såväl det psykoaktiva THC (tetrahydrocannabinol) som det icke-rusande CBD 

(cannabidiol) är cannabinoider. CBD används främst för dess läkande verkningar.208 

Varken strafflagen eller narkotikalagen skiljer mellan dessa två ämnen, trots att CBD 

som sagt saknar rusande effekt. I strafflagen bygger straffbarheten av odling därmed på 

det antagna användningsändamålet av produkten, oberoende av dess verkliga rusande 

egenskaper. På samma sätt bygger straffbarheten av produktion av cannabis som 

narkotika inte på någon verklig narkotisk effekt eller det verkliga användningsändamålet, 

till exempel som medicin, utan på ett antagande om ett kriminellt 

användningsändamål.209 I praktiken kan produktens THC-halt ändå ha en betydelse, i 

och med möjligheten att beviljas tillstånd att odla så kallad industrihampa för till exempel 

olje- eller fiberproduktion (narkotikalagen 5 § och 9 §). Livsmedelsverket utför i dessa 

fall testningar, i vilka den odlade hampsortens THC-halt – högst 0,2 % – kontrolleras 

regelbundet.210 Varken strafflagen eller narkotikalagen säger dock något om denna 

högsta tillåtna THC-halt vid odling, utan lagstiftningen utgår från totalförbud. 

Både då det gäller blancokriminaliseringar och obestämdhetsförbudet ter sig 

lagstiftningen kring cannabis således otillräcklig. 

För övrigt kan nämnas att det speciella förhållningssättet gentemot narkotikabrott 

i jämförelse med övriga brottstyper även syns i den strikthet, med vilken 

narkotikalagstiftningen tillämpats.211 Till exempel har legalitetsprincipens krav om 

analogiförbud inte alltid beaktats av domstolarna – i fallet HD 1985 II 8 dömdes 

svaranden genom en analogitolkning av lagen för försök till distribution av narkotika, 

trots att personen aldrig haft den ifrågavarande narkotikan till sitt förfogande, utan istället 

endast kunde visas ha infunnit sig i en lägenhet med avsikten att hämta narkotika.212 

 
 

 

 
207 HS 18.11.2019. 
208 Fimea 4.3.2020. 
209 Detta trots att EU-domstolen i november 2019 konstaterade, att CBD inte borde betraktas som en 
drog, och kunde istället klassificeras som livsmedel (ECLI:EU:C:2020:938). 
210 Livsmedelsverket 2.7.2019. 
211 Kainulainen & Hakkarainen 2021, s. 186–187. 
212 Frände 1989, s. 15–16; Träskman 1995, s. 145–146. 
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4.3.2 Rättsintresse, paternalism och frågor om individuell frihet 
 

Grundlagen skyddar var och ens rätt till personlig frihet (1.2 § och 7 §). En 

grundrättighetscentrerad kriminaliseringsteori beaktar individens valfrihet och kräver 

således att tyngden av varje samhälleligt intresse som presenteras som grund för 

kriminalisering vägs mot denna valfrihet. I närvarande stund förblir det oklart exakt 

vilket eller vilka rättsliga intressen kriminaliseringen av narkotikabruk i slutändan ämnar 

skydda. Douglas Husak, som utfört omfattande forskning i ämnet, har konstaterat att 

någon detaljerad och välinsatt argumentation till stöd för kriminaliserandet av olagliga 

droger aldrig framförts.213 Melander har påpekat att strafflagens 50:2a om straffbart bruk 

av narkotika åtminstone inte direkt och problemfritt kan föras tillbaka på de 

grundläggande fri- och rättigheterna.214 

Kriminaliseringen av cannabisbruk står för det första vid gränsen mellan två ur 

rättsintresseprincipens synpunkt problematiska slag av kriminalisering, nämligen 

paternalistisk kriminalisering och kriminalisering, som bygger endast på en uppfattning 

om gärningens omoraliskhet. Ju farligare droger vi talar om, desto närmare paternalism 

och längre från moralistisk kriminalisering kommer vi, och vice versa. Frågor om 

paternalism och moralism svarar i slutändan på hurudana intressen godtagbart kan 

skyddas genom kriminalisering, och behandlas därför enligt min uppfattning naturligt i 

samband med principen om skydd av rättsintressen och diskussionen kring vägande 

samhälleligt skäl.  

Stöd för den rådande narkotikapolitiken har ofta framförts med hjälp av 

paternalistiska argument, närmast med att droganvändning utgör en hälsorisk för 

användaren och påför på så vis även obehövlig belastning på och kostnader för samhället 

i övrigt, speciellt för social- och hälsovårdssystemet.215  

Enligt Melander har utgångspunkten traditionellt varit att paternalistisk 

(straff)lagstiftning endast får tillåtas i mycket begränsad omfattning. Den traditionellt 

liberala uppfattningen om individens frihet och autonomi förutsätter att staten respekterar 

individens valfrihet.216 Som Tolvanen uttalade sig under lagutskottets offentliga hörande 

om medborgarinitiativet om cannabis, är straffansvar för att försätta sig själv i fara en i 

 
213 Husak 2018, s. 9. 
214 Melander 2019, s. 27. 
215 Träskman 1995, s. 150. 
216 Melander 2008, s. 281–282. 
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grunden främmande tanke för straffrätten (”Rikosvastuu itsensä vaarantamisesta on 

lähtökohtaisesti rikosoikeudelle vieras ajatus”).217  

Melander menar dock att vissa paternalistiska kriminaliseringar numera kan 

anknytas till principen om människovärdets okränkbarhet. Staten kan således godtas 

kriminalisera sådant beteende, som ur ett allmänt perspektiv kränker människovärdet, 

trots att kriminaliseringen kommer att inkräkta på individens valfrihet. I och med att 

människovärdets okränkbarhet förankras i grundlagens 1.2 §,218 skulle dylika 

paternalistiska kriminaliseringar även vara godtagbara med beaktande av 

grundlagsutskottets kriterium om vägande samhälleligt skäl. Självskadande beteende 

som kränker människovärdet verkar dock främst passa in på situationer där beteendet har 

en förnedrande sida.219 Tolvanen diskuterar istället paternalistiska kriminaliseringar 

under sin princip om individens autonomi och uppställer följande kriterier för godtagbar 

paternalistisk kriminalisering: a) straffhotet bör vara förhållandevis lågt, b) det bör finnas 

övertygande bevis om dess preventiva verkan, samt c) straffhotet bör effektivt minska 

risken för att en allvarlig skada uppstår. För Tolvanen ligger godtagbarheten av 

paternalism alltså i hur mycket individens frihet begränsas i förhållande till 

kriminaliseringens effektivitet.220 Feinberg tolkar paternalismfallen på basis av 

gärningarnas eventuella frivillighet och talar om så kallad ”soft paternalism”, där statligt 

tvång anses godtagbart i sådana fall där ”the behavior is substantially nonvoluntary, or 

when temporary intervention is necessary to establish whether it is voluntary or not”.221 

Feinberg diskuterar Mills exempel om ingående av ”frivillig” slaveri, vilket i otydliga 

fall enligt Feinberg säkerligen medför en stark presumtion av icke-frivillighet. 

Då det gäller synnerligen farlig narkotika såsom heroin, fentanyl, buprenorfin eller 

GHB råder knappast något tvivel om att problemanvändningen i sista hand kan komma 

 
217 Matti Tolvanen, Lagutskottets offentliga hörande 17.2.2021. 
218 Melander 2008, s. 281–282. 
219 Melander lägger fram två exempelfall: förbjudandet av peep show -föreställningar i Tyskland pga. att 
föreställningarna försatte de uppträdande kvinnorna i en förnedrande position och objektifierade 
kvinnor, samt förbjudandet av dvärgkastning i Frankrike eftersom det ansågs kränka människovärdet att 
tillåta att personer kastas på grund av att de lider av en fysisk anomali. Båda fallen ansågs kränkande 
trots att deltagarna samtyckt till verksamheten. Se Melander 2008, s. 280–281. 
220 Tolvanen 2005, s. 181. Även Kimmo Nuotio har antagit en liknande syn på frågan: ”Man måste nu 
fråga sig: borde man inte i viss omfattning acceptera att man kriminaliserar trots paternalism-
argumentet? T.ex. bilbältesförseelse är ju ett mycket effektivt medel till extremt låga kostnader. Om man 
i varje fall sitter i sin bil, förlorar man ganska lite av sin frihet genom att ha bältet fastspänt” (Se Nuotio 
2004, s. 18). 
221 Feinberg 1990, s. xvii. Dylika argument om gärningars underliggande icke-frivillighet har framförts då 
det gäller till exempel kriminalisering av sexhandel, se t.ex. Tolvanen 2005, s. 182–183. 
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att omfatta både förnedrande och icke-frivilliga drag. Trots att det primära beslutet att 

börja bruka narkotikan kan anses frivilligt, kan det därpå möjligtvis följande kraftiga 

fysiska beroendet leda till att möjligheten att fatta ett frivilligt beslut i praktiken alltjämt 

minskar. Problemanvändning av hårda droger kan även leda till att brukaren försätter sig 

i förnedrande situationer och utför förnedrande tjänster för att kunna finansiera sin 

anskaffning av dessa dyra droger. Kriminaliseringen av bruk av synnerligen farlig 

narkotika uppfyller dock inte Tolvanens kriterier – statistik från de senaste femtio åren 

har bevisat att kriminaliserandet inte lyckats bryta trenden av fortsatt ökande 

narkotikabruk och relaterade dödsfall.222 Dessutom omfattar straffskalan vid straffbart 

bruk av narkotika även fängelsestraff, om än endast upp till sex månader, vilket 

åtminstone inte helt entydigt uppfyller kriteriet om förhållandevis lågt straffhot.223 

Vilket är då fallet med bruk av cannabis? Enligt THL:s klassificering av olika 

narkotiska ämnens beroendepotential och skadepotential hör cannabis till de allra minst 

beroendeframkallande ämnena (1 på en skala från 1–6) på listan, och orsakar relativt låga 

fysiska skador (0,99 på en skala från 0–3). Ämnet kan jämföras med bland annat alkohol 

(beroende 3, fysiska skador 1,4), tobaksprodukter (beroende 6, fysiska skador 1,23) samt 

kokain (beroende 4, fysiska skador 2,33).224 År 2020 ändrade FN sin klassificering av 

cannabis och behandlar numera ämnet som ett mildare narkotiskt ämne än tidigare, efter 

att WHO tog ställning för avkriminaliserandet av cannabis. FN:s narkotikakommission 

erkänner numera även den medicinala betydelsen av cannabis och cannabisharts, vilket 

kan komma att ha en stor betydelse för vidare medicinsk forskning i ämnet.225 I WHO:s 

publikation om de hälsorelaterade och sociala effekterna av icke-medicinsk användning 

av cannabis diskuteras olika negativa effekter av cannabisbruk. Till de kortvariga 

effekterna hör bland annat att en minoritet av användare kan uppleva ångest, 

panikattacker och illamående under påverkan av drogen. Vi vet även att det finns en länk 

mellan psykos och schizofreni samt långvarigt cannabisbruk, bland annat så att 

cannabisbruk kan förvärra symtomen och utlösa återfall hos personer med existerande 

psykotiska störningar samt utgöra en delfaktor i sänkandet av åldern för utlöst 

 
222 Hakkarainen & Kainulainen 2021; Visserligen kan vi inte veta hurudan situationen hade varit utan 
kriminaliserandet, men den fortsatta ökningen i brukarmängder tyder ändå på att straffhotet inte 
uppfyllt någon kraftig preventiv verkan. 
223 Tolvanen 2005, s. 183: Tolvanen anser själv att straffhotskriteriet uppfylls vid straffbart bruk av 
narkotika, trots att straffhoten för de övriga exemplen han nämner i kapitlet (t.ex. bilbältesförseelse och 
motorcykelförarnas skyldighet att bära hjälm) omfattar endast ordningsböter. 
224 THL 2022. 
225 UN News 2.12.2020, WHO 4.12.2020. 
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schizofreni.226 Många av följderna förekommer främst hos tonåringar och unga vuxna, 

till exempel har dagliga unga användare av cannabis en högre risk för att lämna skolan 

samt för att senare utveckla kognitiva svårigheter eller depressionssymtom. Långvariga 

skador på psykisk hälsa påträffas främst hos dagliga eller nästan dagliga användare. 

Ämnets THC-halt verkar även vara av betydelse. Publikationen innehåller dock en ytterst 

viktig förbehållning om att det återstår att fastställas vilka av ovan nämnda negativa 

effekter faktiskt står i en kausalrelation till cannabisbruk.227 Bekräftade kausalrelationer 

mellan cannabis och olika fysiska skador har istället främst att göra med ett specifikt 

användningssätt, det vill säga rökande av cannabis. Cannabisrökning kan orsaka kronisk 

och akut bronkit och ökar risken för hjärtattacker samt stroke hos unga användare. 

Dessutom ökar rökande av cannabis-tobakblandningar risken för cancer, men det är 

oklart huruvida risken är högre än hos tobaksrökare i övrigt.228 Då det gäller dödlighet 

kan påpekas att det ännu aldrig förekommit ett enda vetenskapligt bekräftat fall av dödlig 

överdos av cannabis.229 

För vuxna personer, som för det första använder cannabis på annat sätt än genom 

rökande och som för det andra inte har anlag för psykiska sjukdomar, kan cannabis med 

gott samvete konstateras utgöra en drog med relativt milda negativa verkningar, speciellt 

då brukandet förekommer mer sällan än dagligen, vilket är fallet för de flesta 

cannabisanvändare. Majoriteten cannabisbrukare använder ämnet rätt sällan, blir aldrig 

problemanvändare och utvecklar aldrig något beroende till ämnet.230 Detta medför att 

majoriteten cannabisbrukare inte heller påför oproportionerlig ekonomisk belastning på 

samhället. I jämförelse med i nuläget lagliga rusmedel, såsom alkohol och tobak, är det 

svårt att vetenskapligt påvisa någon tydligt större skadlighet (vare sig vi talar om fysisk, 

psykisk eller samhällelig skadlighet) hos ämnet cannabis, särskilt då det gäller 

dödlighet.231 I slutändan har vi ju valt en narkotikapolitik där vissa substanser godtas och 

andra inte, med ett antagande om att ämnets skadlighet har en betydelse för 

gränsdragningen. Det verkar således svårt att hitta något entydigt vägande hälsorelaterat 

samhälleligt skäl för kriminaliseringen av cannabisbruk. 

 
226 WHO 2016, s. 19–22, 41. 
227 WHO 2016, s. 23–35, 41. 
228 WHO 2016, s. 41. 
229 WHO 2016, s. 19. 
230 Hakkarainen & Kainulainen 2021, s. 44; WHO 2016. 
231 THL 2022; Träskman 1995, s. 151. Jämförelsevis kan nämnas att dryga 1700 personer miste livet på 
grund av alkoholbruk år 2019 i Finland, se Statistikcentralen 14.12.2020. 
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Bland annat Träskman har påpekat att det inte är motiverat att straffbelägga en 

gärning om den inte är skadlig.232 Då en kriminaliserad gärning inte är skadlig ens åt 

gärningsmannen själv, men den är straffbelagd på grund av dess upplevda omoraliskhet, 

talar vi om moralistisk strafflagstiftning (legal moralism). Moralistiska argument har 

framförts bland annat för att stöda traditionella levnadssätt, övervaka efterlevnad av 

allmän moral samt förbättra mänsklig karaktär.233 Det kanske vanligaste exemplet av rent 

moralistisk strafflagstiftning idag är kriminalisering av sexuella relationer mellan 

homosexuella. Trots att de flesta västländer numera främst debatterar jämlikheten mellan 

heterosexuella och homosexuella äktenskap, finns det ännu en hel del länder i bland 

annat Afrika, Mellanöstern och Sydostasien där homosexuella relationer är 

straffbelagda.234 Emedan förhållningen gentemot paternalistiska kriminaliseringar 

främst kunde beskrivas som återhållsam, är moralistiska kriminaliseringar i ett system 

som respekterar grundläggande fri- och rättigheter i regel inte godtagbara.  Jareborg har 

ansett att man inte genom kriminalisering bör söka förhindra enbart osedligt beteende 

eller etikettsbrott,235 medan Nuutila har framfört att förbud, som bygger endast på en 

uppfattning om gärningens omoraliskhet, kan anses förbjudna.236 Moralistiska grunder 

kan per se inte utgöra ett vägande samhälleligt skäl för kriminalisering. 

Förutom ovan nämnda negativa effekter lyfts för det andra ofta risken av 

trafikolyckor på grund av rattfylleri under påverkan av cannabis fram.237 

Kriminaliseringen i fråga befattar sig dock inte egentligen med själva bruket av cannabis, 

utan det är snarare frågan om vikten av att skydda andra människors liv och hälsa i 

trafiken, det vill säga skyddsintresset begränsas inte enbart till gärningsmannens egen 

säkerhet såsom i rent paternalistiska kriminaliseringar. Ett beslut om avkriminaliserande 

av bruket av cannabis skulle därmed inte ändra godtagbarheten av kriminaliseringen av 

rattfylleri under påverkan av cannabis. Trafiksäkerhet utgör därmed inte ett tillräckligt 

vägande samhälleligt skäl för kriminalisering av bruk. 

För det tredje måste ännu frågan om ökning i brottslighetsnivån och organiserad 

brottslighet kort nämnas. Förutom hälso-, kostnads-, trafik-, och moralismargumenten, 

 
232 Träskman 1995, s. 150. 
233 Feinberg 1990, s. 3. 
234 Human Dignity Trust 2022. 
235 Jareborg 2001, s. 53. 
236 Nuutila 1996, s. 80. Problemfall har uppstått t.ex. då det gäller kriminalisering av incest och pornografi. 
Nuutila påpekar att sexuell läggning eller allmän sexualmoral inte ur ett grundrättighetsperspektiv tillhör 
rättsgoda, som kan skyddas genom straffrätt. 
237 WHO 2016, s. 40. 
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har argument baserade kring organiserad brottslighet och polisens handlingsmöjligheter 

för att tackla den framförts som stöd för kriminaliseringen. Ursprungligen var avsikten 

bakom 1972 års narkotikalag att fokusera brottskontrollen kring drogdistributörerna, som 

ansågs företräda professionell och organiserad brottslighet.238 Under lagutskottets 

offentliga hörande i februari 2021 grundade överkommissarie Kinnunen från 

polisinrättningen i Inre Finland sina motiveringar emot avkriminalisering av 

cannabisbruk främst på utredningstekniska skäl, det vill säga på att kriminaliseringen 

behövs för att kunna komma åt den bakomliggande försäljningsorganisationen, medan 

han inte ansåg det lönsamt att spendera polisens tid enbart på enkla bruksbrott.239 Som 

Hakkarainen & Kainulainen dock konstaterat, visar forskning i polisens metoder att 

poliskontroll redan i årtionden fokuserat specifikt på att få fast narkotikabrukare.240 

Enligt Träskman har polisens narkotikabrottsverksamhet ”[…]inte alls uteslutande […] 

inriktats på omfattande, organiserad internationell narkotikahandel”, utan i stället har 

verksamheten riktats förvånansvärt mycket primärt mot enskilda brukare.241 Det förblir 

oklart i vilken omfattning försäljningsorganisationer faktiskt avslöjats med hjälp av 

straffrättsliga åtgärder och tvångsmedel riktade mot brukare.242 Polisens argumentering 

om den instrumentella betydelsen av straffbarheten av bruk för vidare utredningar haltar 

därmed.243 För övrigt måste det konstateras vara ytterst tvivelaktigt huruvida en dylik 

instrumentell orsak överhuvudtaget kunde utgöra en godtagbar grund för kriminalisering 

av en gärning.244 

Här framförda argument pekar enligt min uppfattning mot att något tillräckligt 

tungt vägande samhälleligt skäl för godtagbar kriminalisering av cannabisbruk inte finns 

att hitta. En eventuell avkriminalisering eller rentav legalisering kommer dock inte att 

vara helt enkel att genomföra med beaktande av Lernestedts poäng om att kriminalisering 

och avkriminalisering inte är varandras exakta spegelbilder. Samhällets åsikter om 

cannabisbruk påverkas av att bruket för närvarande är kriminaliserat. Träskman framför: 

 
238 Kainulainen & Hakkarainen 2021, s. 188. 
239 Kinnunen vid Lagutskottets offentliga hörande 17.2.2021, t.ex. s. 14. 
240 Kainulainen & Hakkarainen 2021, s. 188. 
241 Träskman 1995, s. 143. 
242 Tolvanen vid Lagutskottets offentliga hörande, s. 5. 
243 Polisens handlingsmöjligheter behöver heller inte vara beroende av gärningens straffbarhet – Norges 
Rusreform – fra straf til hjelp -utredning presenterade ett alternativ där polisen fortsättningsvis skulle 
erhålla rätt till t.ex. kroppsvisitation då det gällde narkotikabruk, trots att straffbarheten av bruk föreslogs 
ersättas med ett förvaltningsrättsligt alternativ, se NOU s. 32. 
244 Se t.ex. Nuotio vid Lagutskottets offentliga hörande, s. 13. Nuotio beskriver en dylik instrumentell 
användning av kriminalisering som ett tankefel. 
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”Bedömningen är grundad på ett simpelt cirkelresonemang. De narkotikarelaterade 

gärningarna är förkastliga för att de är straffbara (och därför är de >> per definition 

>> också  skadliga!). Det väsentliga och avgörande är emellertid om de också skulle 

vara förkastliga utan att vara straffbelagda. Detta är inte fallet då det gäller 

användningen av narkotika. Det finns inte någon allmänt accepterad moralkodex som 

ger stöd för uppfattningen att det a priori är förkastligt att […] använda 

cannabisprodukter.”245 

 
 
4.3.3 Ultima ratio 

 

I grunden kan de moraliska synerna på narkotikapolitik indelas i två huvudsakliga 

uppfattningar: strävan efter total drogfrihet genom omfattande kriminaliseringar och 

strikt tillämpning av strafflagar å ena sidan, och skadereduktion genom att minimera de 

negativa hälsorelaterade samt sociala och rättsliga verkningarna av såväl narkotikabruk 

som narkotikapolitik och -lagstiftning å andra sidan.246 Ur lagstiftningssynpunkt 

utmynnar dessa syner i tre alternativa sätt att kontrollera tillgång till narkotika, nämligen 

heltäckande förbud (nolltoleranspolitik alltså prohibition, förespråkas av personer med 

det förstnämnda förhållningssättet gentemot narkotikapolitik) samt avkriminalisering 

(decriminalization policies) eller legalisering (legalization policies), båda vilka kan 

förespråkas av personer som understöder skadereduktion.247  

Enligt ultima ratio -principen borde straffrättsliga metoder tillgripas endast som ett 

sista hands alternativ, eftersom dess metoder ingriper i medborgarnas handlingsfrihet på 

det grövsta möjliga sättet. Frågan är alltså om att även den valda metoden, inte enbart det 

bakomliggande intresset, måste vara godtagbar.248 Proportionalitetskravet förutsätter 

enligt grundlagsutskottets kriterier med relevans för kriminalisering en avvägning av 

huruvida det faktiskt är nödvändigt att kriminalisera en viss handling för att skydda det 

däri liggande rättsobjektet, alltså frågas om samma syfte eventuellt kunde nås på något 

annat, i grundläggande fri- och rättigheter mindre ingripande, förfaringssätt än 

kriminalisering. Alternativa, mindre ingripande tillvägagångssätt inom brukspolitiken 

 
245 Träskman 1995, s. 153; Husak 2018 s. 16: ”[…] no one should believe that drug consumption is 
intrinsically bad; it is bad, if at all, only because of its instrumental contribution to other evils. ” 
246 Nordens välfärdscenter 7.9.2016; HRI 2021. 
247 Brochu 2006, s. 37–39. 
248 Melander 2002, s. 14–15; 2008, s. 389. 



 59 

kunde omfatta avkriminalisering av cannabisbruk tillsammans med införande av 

civilrättsligt förbud eller socialpolitiska metoder, såsom förebyggande verksamhet eller 

på skadereduktion grundade metoder. Ett ännu mer långtgående alternativ skulle sedan 

vara legalisering av såväl cannabisbruk som -odling, -anskaffning och -försäljning, och 

införande av till exempel tillståndsbaserad försäljningsverksamhet eller rentav statligt 

monopol för försäljning. I Norges Rusreform -utredning föreslogs ett system av 

avkriminalisering av bruk och innehav av små mängder narkotika kombinerat med 

styrande till vård, mer exakt en plikt för personer som påträffas påverkade eller med små 

mängder att infinna sig vid ett möte vid en kommunal rådgivningsenhet.249 

Det ledande syftet för den rådande inhemska narkotikapolitiken kan sammanfattas 

i en kombination mellan straffrättsligt totalförbud och den socialpolitiska principen om 

förebyggande av skador. Strafflagen förbjuder odling, försäljning, innehavande, 

anskaffning och bruk av narkotika (SL 50:1 § och 50:2a §). Samtidigt har social- och 

hälsovårdsministeriet 2021 offentliggjort en ny strategi för förebyggandet av skador av 

rusmedel och beroende.250 THL har i ett uttalande 2021 föreslagit, att narkotikapolitiken 

borde utvecklas så, att narkotikabruk primärt skulle åtgärdas genom social- och 

hälsovårdens metoder och den samhälleliga diskussionen kring avkriminalisering av 

bruket av all narkotika skulle fortsättas.251  

Enligt Melanders kriterier för avvägning mellan straffrättsliga och alternativa 

metoder måste för det första en bedömning av nivån av begränsningen i förhållande till 

vikten av skyddsintresset utföras. Ur ultima ratio -principens synpunkt är de parallellt 

existerande socialpolitiska metoderna av föga betydelse, eftersom straffhotet helt 

oberoende av dessa utgör en kraftig begränsning av individens självbestämmanderätt. 

Denna kraftiga begränsning måste sedan vägas mot skyddsintresset. Som presenterats 

ovan, förblir det oklart vilket intresse kriminaliseringen av cannabisbruk ämnar skydda. 

Varken paternalistiska synpunkter eller instrumentella, på organiserad brottslighet 

grundade orsaker utgör enligt min uppfattning tillräckligt vägande skyddsintressen för 

att berättiga straffhot.  

För det andra behövs en jämförelse mellan den preventiva och/eller 

kommunikativa effekten av kriminaliseringen och den motsvarande effekten av den 

 
249 NOU, s. 32–33. 
250 STM 9.4.2021. Till strategins prioriteringar hör bland annat stärkande av tillgodoseendet av 
rättigheterna hos dem som använder rusmedel samt åtgärder inom vården och rehabiliteringen som 
minskar individens problem med rusmedel och beroende. 
251 THL utsaga 15.2.2021. 
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alternativa metoden. Effektiviteten av straffrättsliga metoder för att tackla 

narkotikarelaterade problem kan efter över femtio år av totalförbud ifrågasättas. 

Förekomsten av narkotikabruk har alltjämt ökat i Finland: livstidsprevalensen av bruk av 

all olaglig narkotika överlag har sedan 1992 ökat från 6 % till 24 %, medan mängden 

dödsfall orsakade av drogöverdoser ökat markant. Cannabisbruk står för den största 

ökningen bland alla granskade narkotiska ämnen.252 Jämförelsevis kan konstateras att 

icke-straffrättsliga kontrollmetoder fungerat rätt väl till exempel då det gäller 

minskningen av tobaksrökning.253 Även bruket av alkohol har minskat i Finland sedan 

2007, men nivån måste konstateras fortfarande vara oroväckande hög trots den valda 

alkoholpolitiken med statligt monopol, tillståndsbaserad återförsäljning och kontrollerad 

marknadsföring.254 Någon omfattande utredning om effektiviteten av alternativa metoder 

för att hantera cannabisbruk har aldrig utförts i Finland. Jämförelser kan dock göras med 

till exempel Portugal, som avskaffade straffbarheten av allt narkotikabruk 2001 och 

började samtidigt satsa mera resurser på skadereduktion, såsom behandling av beroende 

och socialarbete. Ifall den eftersträvade effekten av narkotikapolitiken begränsas till 

prevention av bruk, är resultaten från Portugal oklara, och tyder i vissa fall till och med 

på att bruket ökat något sedan reformen. Men ifall den önskade effekten istället 

koncentreras på prevention av skador, kan Portugals modell anses ha lyckats – 

drogrelaterade dödsfall och sjukdomar såsom HIV- och AIDS -fall har minskat, stigmat 

kring bruk har minskat och tillgången till behandling ökat. Reformen verkar inte heller 

ha lett till några negativa verkningar för trafiksäkerheten i landet.255 

För det tredje måste de kostnader som uppstår från såväl kriminaliseringen som 

användningen av hela det straffrättsliga systemet avvägas mot kostnaderna av eventuella 

övriga tillvägagångssätt. De samhälleliga kostnaderna av narkotikaproblem har ökat 

betydligt under de senaste årtiondena.256 År 2016 var de sammanlagda offentliga 

kostnaderna för drogskador ca 320 miljoner euro i Finland, av vilka ca 156 miljoner euro 

bestod av social- och hälsovårdens kostnader och ca 163 miljoner av straffrättssystemet, 

det vill säga rättsväsendets och brottspåföljdsmyndighetens kostnader tillsammans med 

kostnaderna för uppehållande av allmän ordning och säkerhet.257 Någon omfattande 

 
252 Hakkarainen & Kainulainen 2021, s. 41–47. 
253 THL 28.10.2021. 
254 THL 24.2.2021. 
255 Edman 2021, s. 251; NOU s. 131–141. 
256 Hakkarainen & Kainulainen 2021, s. 47. 
257 Huumetilanne Suomessa 2020, s. 15–16. 
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utredning om kostnaderna av alternativa tillvägagångsätt vid narkotikabruk har dock 

heller aldrig utförts i Finland. I Portugal har de sociala drogrelaterade kostnaderna och 

antalet fångar inspärrade för andra narkotikabrott än bruksbrott minskat efter reformen, 

medan avkriminaliseringen frigjort kapacitet hos både polisen och domstolarna. Någon 

pålitlig utredning över de sammanlagda offentliga kostnaderna för reformen har dock 

inte kunnat genomföras i Portugal.258 I varje fall kan säkerligen konstateras att den nivå 

av skäligen motsvarande effekt som krävs av alternativa metoder uppnås. 

Till sist bör de olika metoderna ännu bedömas i förhållande till 

grundrättighetssystemet. Ultima ratio kopplar starkt till grundrättighetssystemets 

principer om personlig frihet och integritet,259 och är därmed av stor betydelse för 

diskussionen kring brukskriminaliseringen och individens självbestämmanderätt.  

Jämfört med flera andra länder har de nordiska straffrättssystemen tenderat vara rätt 

liberala och den nordiska kriminalpolitiken har som tidigare nämnts beskrivits som 

human och rationell. Det straffrättsliga förhållningssättet gentemot narkotika har av 

bland andra Kainulainen & Hakkarainen samt Träskman ansetts utgöra ett undantag till 

denna tradition i dess strikthet.260 Enligt Melander omfattar de humana särdragen i den 

nordiska kriminalpolitiken en dimension av respekt för människovärdet.261 Alternativa 

metoder med betoning på skadereduktion kunde mycket väl anses representera denna 

respekt för människovärdet. 

 
 

4.3.4 Nytto-skadeavvägning 
 

Lagberedningsprocessens konsekvensbedömning strävar bland annat efter att identifiera 

den planerade kriminaliseringens olika skador och bedöma huruvida dessa skador är så 

allvarliga i förhållande till de förväntade nyttorna, att någon kriminalisering inte borde 

genomföras. Intresseavvägningsprincipen är således av betydelse för den rådande 

narkotikapolitiken, närmare sagt för principen om förebyggande av skador. Enligt 

statsrådets principbeslut om narkotikapolitiken 2016–2019 är målet med Finlands 

narkotikapolitik att förebygga användningen och spridningen av narkotika för att 

minimera de hälsorelaterade, sociala och individuella skadeverkningarna och de 

 
258 NOU s. 131–141. 
259 Melander 2008, s. 399–400. 
260 Kainulainen & Hakkarainen 2021, s. 187, 200–203; Träskman 1995, s. 139–143. 
261 Melander 2008, s. 263. 
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ekonomiska kostnaderna orsakade av användning och bekämpning av narkotika.262 

Således omfattar den finländska kriminalpolitikens ändamål att hålla skador och 

kostnader orsakade av såväl själva brottsligheten som dess bekämpning så låga som 

möjligt. Ett totalt raderande av all brottslighet skulle med andra ord inte lyckas på något 

kostnadseffektivt sätt. Varje samhälle måste därför välja hurdan brottslighetsnivå den är 

beredd att tolerera.263 Å andra sidan är det värt att poängtera att brottslighet inte existerar 

av sig själv, utan samhället skapar brott genom att kriminalisera oönskat beteende.264 

Tolvanen har påpekat att vissa typer av brottslighet, till exempel det globala kriget mot 

droger eller terrorism, fungerar som goda fiender för politiska beslutsfattare. Valet att 

framhäva just nämnda slag av brottslighet beror dock inte nödvändigtvis på någon logisk 

nytto-skadeavvägning, utan kan i stället vara en följd av politikers beräknande 

ställningstagande i kampen om medborgarnas röster.265  

Proportionalitetskravet i grundlagsutskottets kriterier med relevans för 

kriminalisering fordrar att valda lagstiftningsåtgärder måste stå i rätt proportion till 

ändamålen. Detta åter medför att en kriminaliserings förväntade effekter måste 

analyseras vid lagstiftningsskedet. Efteråt utförda undersökningar om kriminaliseringars 

förverkligade effekter har åter betydelse vid avkriminaliseringsdiskussioner.  

Vilka är då följderna av att narkotikabruk och speciellt cannabisbruk bekämpas 

genom straffrättsliga metoder?  

Lappi-Seppälä lyfter specifikt fram narkotikakontrollens sidoeffekter som exempel 

på vilka slags nackdelar en kriminalisering kan ha. Förbudet (kriminaliseringen) leder 

till att drogpriserna stiger, vilket åter leder till att bruket ofta finansieras genom vidare 

brottslighet.266 Försäljarna av cannabis får ofta lättare tillgång även till starkare droger 

då de köper produkten från droghandlare. Ämnets straffbarhet har dessutom lett till en 

ökning av dess genomsnittliga THC-halt, i och med att producenterna försökt förädla 

sina växter så, att de kan få ut en maximal rusande effekt och därmed maximal vinst i 

förhållande till det fysiska utrymmet produkten upptar i de olagliga transporterna. En 

hög THC-halt i förhållande till CBD-halten har konstaterats ha en koppling till ökade 

risker för negativa hälsoeffekter av bruk.267  

 
262 Statsrådets principbeslut, s. 14. 
263 Melander 2008, s. 472–473; Tolvanen 2005, s. 170–171, 177. 
264 Christie 2001, s. 47; Tolvanen 2005, s. 171. 
265 Se Douglas Husak om tough on crime -politik i USA, Husak 2003, s. 15–17. 
266 Lappi-Seppälä 1994a, s. 38. 
267 Från ca. 3 % till ca. 12–16 % under det senaste årtiondet, se UN Health s. 3–4, 12–14.  
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Straffbarheten har även andra negativa följder speciellt för de personer som råkar 

ut för rättskipningsväsendet på grund av bruk. Som THL:s Hakkarainen förde fram under 

lagutskottets offentliga hörande om cannabisinitiativet, är det ytterst slumpmässigt 

huruvida brukare i slutändan blir fast:268 nästan en miljon finländare har någon gång 

under sin livstid provat på narkotika och största delen finska droganvändande personer 

är sporadiska cannabisrökare. Mängden dagliga brukare av cannabis år 2018 var kring 

12 000 personer och den uppskattade mängden missbrukare av hårda droger cirka 

30 000–44 000.269 Problemanvändare står dock för till och med hälften av all brukad 

narkotika i Finland,270 vilket innebär att majoriteten användare konsumerar en i 

proportion liten mängd narkotika per person. För en ung sporadisk cannabisanvändare 

kan kontakt med rättskipningsmaskineriet förutom bötesstraffet även leda till förlust av 

studie- eller arbetsplats eller begränsa framtida möjligheter därtill. Finska arbetsgivare 

som inte anlitar personer med en registeranmärkning om narkotikabruk omfattar till 

exempel polisen, gränsbevakningsväsendet, Försvarsmakten och ministerierna. 

Dessutom kan en bruksbakgrund försvåra möjligheterna till anställning som väktare, 

inom hälsovården, på flygplatser och hamnar samt på arbetsplatser där farliga ämnen 

hanteras. Narkotikabruk kan beroende på situationen även utgöra grund för avskedande 

från de flesta arbetsplatser. Indragning av studierätt inom till exempel social- och 

hälsovårdssektorn hör sedan till de mindre vanliga följderna.271 Förlust av studie- eller 

arbetsplats höjer även risken för social utslagning. 

Till de största nackdelarna kan även räknas brukarnas stigmatisering och tröskeln 

att söka hjälp. I Norges Rusreform -utredning påpekas straff innebära ett moraliskt 

fördömande, som oundvikligen i större eller mindre grad verkar stigmatiserande. 

Förutom utdömda straffdomar, påverkar även redan själva straffbarheten av 

narkotikabruk samhällets uppfattningar om de narkotikarelaterade gärningarnas 

moraliska förkastlighet.272 En av de viktigaste positiva följderna av Portugals reform 

konstaterades utgöras av den minskning av stigmatisering som avskaffandet av 

straffbarheten ledde till: ”[T]he biggest effect has been to allow the stigma of drug 

addiction to fall, to let people speak clearly and to pursue professional help without 

 
268 Hakkarainen 17.2.2021 under lagutskottets offentliga hörande. 
269 Hakkarainen & Kainulainen 2021, s. 44. 
270 Hakkarainen 17.2.2021 under lagutskottets offentliga hörande. 
271 YLE 6.11.2019. 
272 Träskman 1995, s. 153. 
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fear.”273 Problemanvändare har på grund av straffhotet en högre tröskel att söka hjälp till 

sitt beroende. 

Till nackdelarna av kriminaliseringen av cannabisbruk måste till slut ännu räknas 

de problem straffbarheten i sista hand orsakar medicinalanvändare. I Finland är det 

möjligt att få recept på läkemedlet Sativex, som motverkar spasticitet hos personer som 

lider av MS. Sativex, som innehåller både CBD och THC, kan föreskrivas direkt åt MS-

patienter för motverkande av spasticitet, men för till exempel smärtpatienter måste ett 

specialtillstånd ansökas hos Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet 

Fimea. Endast några hundra patienter har beviljats recept för medicinalcannabis i 

Finland.274 Under de senaste åren har det uppstått diskussion om hur vissa myndigheter 

förhåller sig till det i och för sig helt lagliga föreskrivandet av medicinalcannabis. I en 

debattartikel på Lääkärilehti konstaterade flera läkare att Fimea inte litar på läkarnas 

förmåga att bedöma patienternas behov av medicinalcannabis – Fimea har till exempel 

givit skriftliga varningar åt läkare, som föreskrivit cannabispreparat,275 och antalet givna 

specialtillstånd har minskat. Fimea anser, något avvikande från WHO, att kliniska 

undersökningar inte understöder användningen av medicinalcannabis för smärtstillande. 

Utan tillstånd har många patienter valt att vända sig till den olagliga 

cannabismarknaden.276 Samhällets syn om cannabisbruk som moraliskt förkastligt 

beteende kan därmed anses försvåra situationen för kroniskt sjuka. 

En av nyttorna med kriminaliseringen framförs ofta utgöras av just de tidigare 

diskuterade möjligheterna för polisen att komma åt bakomliggande organiserad 

brottslighet. Som sagt förblir det oklart i vilken omfattning försäljningsorganisationer 

faktiskt avslöjats med hjälp av straffrättsliga åtgärder och tvångsmedel riktade mot 

brukare. Ytterligare undersökning i frågan skulle behövas för att kunna bedöma denna 

eventuella nyttas betydelse. Förverkligandet av den viktigaste eftersträvade nyttan, det 

vill säga den preventiva effekten av cannabiskriminaliseringen, kan som tidigare 

framförts på goda grunder ifrågasättas. Narkotikaanvändningen har ständigt ökat och 

bruket av just cannabis har stått för den största ökningen i statistiken.277 

 

  

 
273 NOU, s. 131; Kainulainen 2009, s. 97. 
274 Nordens välfärdscenter 2019, s. 46. 
275 Lääkärilehti 12.11.2021. 
276 YLE 26.8.2021. 
277 Hakkarainen & Kainulainen 2021, s. 41–47. 
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5 Slutsats 
 

 

Strafflagstiftningens primära uppgift består av att påverka individers beteende i 

samhället. I alla fall uppnås inte någon stark preventiv verkan genom varje enskild 

kriminalisering, men de medför ändå alltid en begränsning av individers handlingsfrihet 

genom hot av straffrättsliga påföljder. Ovan har framförts att alltför omfattande 

kriminalisering leder till stora ekonomiska kostnader för såväl polisens, rättsväsendets 

som brottspåföljdsmyndighetens verksamhet, avtagande respekt för lagen samt 

försvagad hänsyn för legalitetsprincipen. Godtagbara och rättvisa kriminaliseringar 

främjar respekt för hela det straffrättsliga systemet och samtidigt efterföljande av 

strafflagstiftningen. Därav följer att såväl gränser som legitimerande argument för varje 

kriminaliseringsbeslut måste kunna anföras i en rättsstat. För förevarande avhandling 

uppställdes på denna grund syftet att presentera och diskutera fungerande och etiskt 

godtagbara kvalitativa ramvillkor för strafflagstiftningen, och pröva huruvida dessa så 

kallade kriminaliseringsprinciper beaktats vid kriminaliseringen av cannabisbruk. 

Inledningsvis diskuterades avgränsande och rättfärdigande av straffrätten på ett 

mer allmänt plan. Tapio Lappi-Seppäläs även för kriminaliseringsteorin inflytelserika 

pragmatiskt-rationella modell framhävde straffteoriernas betydelse för straffrättens 

berättigande. Modellen mottog kritik bland annat för att ha stannat på en moralisk och 

kriminalpolitisk nivå i stället för att ha fört sin argumentering på en rent rättslig nivå. 

Som lösning för dikotomin mellan moral och politik å ena sidan och rätten å andra sidan 

erbjöds i denna avhandling Kaarlo Tuoris kritiska rättspositivism, där kriterierna för en 

godtagbar rättsnorm kunde föras tillbaka på moraliskt präglade principer på rättens 

djupare nivåer – i enlighet med teorin begränsas politikers makt att fatta 

kriminaliseringsbeslut av de underytliga nivåernas mer beständiga rättsprinciper, men 

samtidigt rättfärdigas ytnivåns beslut av de djupare nivåerna. Tuoris teori skildrar även 

den utveckling mot framhävande av de grundläggande fri- och rättigheterna samt 

mänskliga rättigheterna som kan skådas förutom inom kriminaliseringsteorin, även i 

straffrätten i övrigt. 

Härefter förflyttades fokusen till själva kriminaliseringsprinciperna. Någon 

internationellt accepterad enhetlig uppfattning om kriminaliseringsteorins innehåll 

existerar inte i rättsdoktrinen. Denna avhandling inriktades följaktligen på moderna 

finska synpunkter om de centrala kvalitativa ramvillkoren för kriminalisering.  Den 
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finska uppfattningen konstaterades bygga på en handfull principer, som uppnått en 

vedertagen ställning i vårt rättssystem. Principernas rötter anträffas traditionellt i såväl 

tysk rätt som den typiskt rationella och humana nordiska kriminalpolitiken, men har 

under de senaste årtiondena sammanbundits allt starkare till de grundläggande fri- och 

rättigheterna. Grundrättighetstänkandets ökade betydelse syns framför allt i betydelsen 

av de under lagberedning säkerligen viktigaste källorna för kriminaliseringsprinciper, det 

vill säga grundlagsutskottets begränsningskriterier för grundrättigheter och de på dessa 

byggande kriterierna med relevans för kriminalisering. 

Med utgångspunkt i ovan nämnda kriterier och främst finländsk men i begränsad 

grad även utländsk rättslitteratur presenterade denna avhandling fyra huvudsakliga 

kriminaliseringsprinciper samt några kompletterande principer. Legalitetsprincipens 

position som kriminaliseringsprincip och betydelse som begränsare och preciserare av 

straffrättsligt maktutövande diskuterades först. Ur principens fyra delområden, det vill 

säga praeter legem -förbudet, obestämdhetsförbudet, retroaktivitetsförbudet och 

analogiförbudet, konstaterades speciellt de tre förstnämnda ha betydelse vid 

kriminaliseringssamanhang. Som den mest centrala kriminaliseringsprincipen utpekades 

principen om skydd för rättsintressen, inom vilken frågor om hurdana slags intressen 

som överhuvudtaget får ges straffrättsligt skydd diskuterades. Här har framförts att både 

personkretsen för skyddsintressen – såsom det eventuella godtagandet av självskadande 

gärningars kriminalisering – och själva rättsintressets tyngd har betydelse för 

godtagbarhetsbedömningen. I grundlagsutskottets praxis representeras principen av 

kravet på vägande samhälleligt behov samt en godtagbar grund för inskränkningar. Den 

krävda tyngden av dessa vägande samhälleliga behov visade sig dock svår att fastställa 

mer precist än som i någon grad mindre vägande, än tyngden av de grundläggande fri- 

och rättigheterna. Risken för politiskt motiverade kriminaliseringar återstår. Ultima 

ratio-principen, alltså tanken om att straffrättsliga metoder borde tillgripas endast som 

ett sista hands alternativ, har en i teorin väl fungerande koppling till rättens djupstrukturer 

genom grundrättighetssystemets idéer om personlig frihet och integritet samt 

proportionalitetskravet. I praktiken kan dock ultima ratios ställning som en i 

lagberedning etablerad och respekterad kriminaliseringsprincip ifrågasättas i och med att 

lagberedande organ ofta tillägger straffhot till nya lagar utan en djupare avvägning om 

alternativa lösningar. Principen om nytto-skadeavvägning tar sedan fasta på 

kriminalpolitikens ändamål och samhälleliga verkningar. Den moderna nordiska 

kriminalpolitiken strävar efter att hålla såväl samhälleliga som individuella skador och 
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kostnader som orsakats av både brottslighet och dess bekämpning möjligt låga, samt att 

dela dessa kostnader jämlikt i samhället. Kriminalpolitikens yttersta ändamål består 

därmed inte längre endast av bekämpning av brottslighet till vilket pris som helst. Detta 

innebär att ineffektiva kriminaliseringar eller kriminaliseringar som leder till mera skada 

än nytta inte bör genomföras. Dock framfördes det i praktiken vara rätt svårt att i förväg 

pålitligt bedöma konsekvenserna av en planerad kriminalisering. 

Till sist behandlades kriminaliseringsprinciperna specifikt i förhållande till 

kriminaliseringen av cannabisbruk. Cannabisplantans rättsliga status har varit ett aktuellt 

ämne de senaste åren, särskilt i och med att medborgarinitiativet om avkriminaliseringen 

av cannabis nådde sina 50 000 underskrifter 2019. I denna avhandling har dock framförts 

att kriminaliseringen av cannabisbruk varit en återkommande omstridd fråga såväl redan 

innan stiftandet av narkotikalagen 1972 som i samband med strafflagsreformen på 1990-

talet. Emot varandra har stått den liberala västerländska principen om individens rätt till 

självbestämmande och strävan att utrota droganvändning helt och hållet. 

För legalitetsprincipens del uppmärksammades att den cannabisrelaterade 

lagstiftningen verkar otillräcklig både på grund av vidare hänvisningar till andra lagtexter 

och otydliga regler om vad som egentligen utgör brottsligt förfarande ifråga om cannabis. 

Den mest omfattande diskussionen fördes kring frågor om rättsintresse, paternalism och 

individuell frihet. Kriminaliseringen av cannabisbruk framhölls stå vid gränsen mellan 

två ur rättsintresseprincipens synpunkt problematiska slag av kriminalisering, det vill 

säga paternalistisk och moralistisk kriminalisering. Paternalistisk strafflagstiftning 

påpekades traditionellt godtagbart endast i begränsad utsträckning. Olika synpunkter på 

situationer där självskadande beteende godtagbart kan kriminaliseras presenterades, 

såsom beteende som kränker människovärdet, efter vilket dessa situationer jämfördes 

med cannabisbruk. Något mer vägande hälsorelaterat samhälleligt skäl för 

kriminaliseringen av cannabisbruk i jämförelse med lagliga rusmedel verkade inte finnas. 

Argument baserade på en förhöjd risk av trafikolyckor eller brukskriminaliseringens 

instrumentella värde föreföll likaså ohållbara. Moralistiska grunder i sig konstaterades 

inte heller kunna utgöra ett acceptabelt skäl för kriminalisering. I avhandlingen 

framfördes därmed att något tillräckligt tungt vägande samhälleligt skäl för godtagbar 

kriminalisering av cannabisbruk inte finns att hitta. I samband med ultima ratio-principen 

behandlades sedan bland annat effektiviteten och kostnaderna av kriminaliseringen av 

cannabisbruk. I avsaknad av inhemska exempelfall diskuterades utredningar från 

Portugal som, om än oklara, tydde på att bruket i vissa fall till och med verkar ha ökat 
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något sedan landet genomförde sin narkotikapolitiksreform. Om dock den eftersträvade 

effekten till skillnad från totalt eliminerande av bruk istället inriktades på prevention av 

skador, kunde Portugals reform anses ha lyckats. Statistiken visar att de samhälleliga 

kostnaderna av narkotikaproblem i Finland har ökat betydligt under de senaste 

årtiondena, men det finns ett klart behov av en utförlig utredning om hurdana kostnader 

kriminaliseringen av cannabisbruk påfört samhället. En övergång till nyttjande av 

alternativa metoder med skadereduktion som utgångspunkt anfördes här kunna 

representera en viss för nordisk kriminalpolitik typisk respekt för människovärdet, som 

eventuellt fattats från narkotikapolitiken hittills. För nytto-skadeavvägningens del 

diskuterades till sist verkningarna av kriminaliseringen av cannabisbruk. Nämnda skador 

omfattade till exempel en förhöjd risk för negativa hälsoeffekter, finansiering av 

narkotikaköp genom vidare brottslighet, stigmatisering samt förlust av arbets- och 

studiemöjligheter och därav följande förhöjd risk för social utslagning. Den mest 

eftersträvade nyttan, det vill säga kriminaliseringens preventiva effekt, framhölls 

åtminstone inte entydigt ha uppnåtts. 

På basis av här framförda argument kan konstateras att kriminaliseringen av 

cannabisbruk svårligen uppfyller de i modern finsk rätt accepterade 

kriminaliseringsprinciperna. En utförlig diskussion om avkriminalisering bör därför 

enligt min mening föras, med utgångspunkt i välgrundade utredningar om effekterna av 

såväl nuläget som alternativet och med beaktande av att samhälleliga åsikter om 

cannabisbrukets eventuella moraliska förkastlighet alltjämt påverkas av att bruket för 

närvarande är kriminaliserat. 
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