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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
 
Påföljdskonkurrens i iterativa tillämpningssituationer behandlas i 34 kap. brottsbalken. Termen 

talar inte för sig själv och jag kommer i uppsatsen att redogöra för både påföljdskonkurrens och 

iterativa tillämpningssituationer som begrepp. Inledningsvis kan man lite förenklat säga att 34 kap. 

handlar om situationer där någon som dömts till en brottspåföljd ska dömas för ett annat brott 

som kan rendera en ny påföljd. Den tidigare påföljden och den tillkommande påföljdsfrågan skapar 

påföljdskonkurrens och domstolen hamnar i en iterativ tillämpningssituation innebärande att den 

måste beakta den tidigare domen.1 Brottsbalken rubricerar 34 kap. som ”ny påföljdsbestämning 

efter tidigare dom”. Kapitlet reglerar dock inte innehållet i eller utformningen av påföljder, utan 

snarast bestämmelser om regeltillämpningen när påföljd ska bestämmas, 

påföljdsbestämningsprocessen. Regler om straffvärde, straffmätning och påföljdsval hör till den 

centrala påföljdsbestämningen och behandlas i 29 och 30 kap. brottsbalken.2 I 34 kap. regleras i 

stället förhållanden – eller konkurrensen – mellan den tidigare och den nya påföljdsbestämningen.3

Påföljdssystemet är ständigt föremål för diskussion och utvärdering. Sedan brottsbalken trädde 

i kraft 1965 har för påföljdssystemets grundläggande straffrättsliga ideologier bytts ut, teorier 

moderniserats och principer utvecklats. Översyn har lett till viktiga reformer och många 

lagändringar, vissa på ett systemövergripande plan.4 Fram till nyligen har dock lagstiftaren i stort 

lämnat 34 kap. därhän, åt sitt eget öde.5 Detta trots att den tidigare regleringen inte verkar ha varit 

tillfredsställande ideologiskt, praktiskt eller systematiskt.6 Vid tillkomsten av 34 kap. i brottsbalken 

var tanken att skapa samordnade, enhetliga och förenklade regler om påföljdskonkurrens. Tidigare 

hade reglerna om påföljdskonkurrens funnits utspridda i 1864 års strafflag. Lagstiftaren gav 

domstolarna stort utrymme för påföljdsbestämningen, och lämnade knappt några direktiv alls för 

hur påföljdskonkurrensen i 34 kap. skulle lösas.7 Resultatet av 34 kap. blev dock inte det önskade. 

Reglerna i 34 kap. har tvärtom alltjämt ansetts vara svåra krångliga att tillämpa.8  

                                                      
1 Ulväng s. 21 f., 31, 295. 
2 Borgeke, Heidenborg s. 31, 144, 657. 
3 Ulväng s. 30 ff., 41. 
4 SOU 2012:34 band 2 s. 22 ff., 119 ff., Borgeke, Heidenborg s. 26, 32 ff., Wersäll s. 190 ff. 
5 Mindre redaktionella ändringar har gjorts, samt ändringar avseende anpassningar till olika påföljder, se Ulväng 
s. 480. 
6 Prop. 2015/16:151 s. 30 f., Ulväng s. 480 ff.  
7 Prop. 1962:10 C s. 383, 386 ff., 578 f, SOU 1956:55 s. 327, Ulväng s. 329, 488. 
8 Borgeke, Heidenborg s. 521 f., Ulväng s. 480. 
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År 2016 genomfördes en reform av 34 kap.9 Ändamålen bakom reformen var dels att återigen 

att förenkla och förtydliga reglerna, dels att låta för påföljdssystemet viktiga principer och teorier 

få bättre genomslag. Reformen har syftat till att reaktionen på återfall i brott ska vara konsekvent 

och tydlig och att en fällande doms principiella betydelse ska komma till uttryck, samt att 34 kap. 

ska ha sin utgångspunkt i proportionalitetsprincipen.10 Reformen av 34 kap. har sin grund i 

Påföljdsutredningens betänkande ”Nya påföljder (SOU 2012:34)”. Betänkandet innehöll förslag 

om en stor systemövergripande reform, men lagstiftningen hindrades av politisk splittrig.11 

Reformen av 34 kap. är ett av få genomförda förslag med grund i betänkandet, vilket gör den 

särskilt principiellt och ideologiskt intressant. Varför man kunnat enas just över 34 kap.? Beror det 

på att förändringarna är av liten betydelse eller att nya 34 kap. står för något som den politiska 

majoriteten faktiskt är eniga om? Nu är ramarna för denna uppsats juridik, inte politik, men det 

kan vara intressant att vara medveten om den bakgrunden innan man dyker ner i 34 kap. tekniska 

innehåll. 

Det är för tidigt att utvärdera ett nytt rättsläge, men nog ett tillfälle att diskutera vad de nya 

reglerna ger uttryck för och vilka principer och teorier som ligger till grund för den kommande 

rättsutvecklingen. I detta arbete avser jag utvärdera hur väl lagstiftaren lyckas uppfylla vad som 

åsyftats med reformen och utreda hur väl 34 kap. på en principiellt plan samstämmer med 

påföljdssystemet i stort, så som det kommit att utvecklas sedan 1965.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Mitt syfte med uppsatsen är att analysera nya 34 kap. brottsbalken. Jag ska utreda huruvida de nya 

reglerna i 34 kap. motsvarar vad som åsyftats med 2016 års reform. Jag kommer att undersöka vilka 

straffrättsliga teorier och principer som kommer till uttryck med reformen och om dessa 

harmoniserar med de teorier och principer som ligger till grund för påföljdssystemet i stort. 

Uppsatsen syftar till att besvara följande frågor: 

 

• Motsvarar de nya reglerna de åsyftade ändamålen med reformen? 

• Vilka teorier och principer kommer till uttryck med de nya reglerna i 34 kap?  

•  Passar nya 34 kap. in i det större påföljdssystemet på ett ideologiskt och principiellt plan? 

 

                                                      
9 Prop. 2015/16:151 s. 30, 32 f. 
10 Prop. 2015/16:151 s. 30 ff. 
11 Wersäll s. 190 ff., 198 f. 
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1.3 Metod och material 
 
Min metod är rättsdogmatisk. Jag använder mig av traditionella rättskällor för att utröna 

innebörden av det nya 34 kap. Uppsatsen författas under hösten 2016. Eftersom ämnet grundar 

sig i en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2016 är reglerna alldeles färska vid tiden för 

skrivandet.12 Att reglerna är nya innebär inte desto mindre att det är angeläget att studera dem. 

Reglerna är av praktiskt stor betydelse och tillämpas i hög omfattning. Däremot innebär reglernas 

nyhet att de ännu inte har blivit föremål för behandling i praktisk tillämpning i någon stor 

utsträckning. Vissa ej refererade hovrättsfall kommer dock att användas som exempel på 

tillämpning av de nya reglerna.  

34 kap. behandlas inte i någon bred utsträckning i doktrin, men den litteraturen som faktiskt 

behandlar ämnet får desto större betydelse. Magnus Ulvängs doktorsavhandling om 

påföljdskonkurrens från 2005 är särskilt viktig för ämnet. Hans slutsatser är i stort sett identiska 

med vad som ett decennium senare har blivit lag och han behandlar ämnets teoretiska delar djupare 

än något förarbete bakom reformen av 34 kap.13 En stor del av mitt arbete med uppsatsen har 

bestått i att jämföra Ulvängs slutsatser med den lagstiftningsprodukt som har blivit till och göra en 

egen analys av vilka teorier och principer som kommer till uttryck med reformen. Borgeke och 

Heidenborg har under hösten utkommit med en ny upplaga av Att bestämma påföljd för brott och 

avsnittet om 34 kap. är uppdaterat efter reformen. 

 

1.4 Disposition 
 
Uppsatsens syfte kräver en straffideologisk bakgrund. I avsnitt 2 redogör jag för de 

grundläggande teorierna kring varför vi straffar och för vissa relevanta utgångspunkter för hur vi 

straffar, samt även vilka syften som ligger bakom reformen av 34 kap. Avsnittet blir med 

nödvändighet relativt omfattande. I avsnitt 3 behandlas 34 kap. 1 §. Det är kapitlets 

grundläggande bestämmelse och kan sägas beskriva kapitlets tillämpningsområde, 

påföljdskonkurrens i iterativa tillämpningssituationer. Om situationen är sådan som beskrivs i 1 § 

måste påföljdskonkurrensen lösas. I avsnitt 4 redogörs för lösningsalternativen. Avsnitt 5 

behandlar situationer där påföljdskonkurrensen i iterativa tillämpningssituationer kompliceras i 

och med flera parallellt pågående processer och instansprövning. I avsnitt 6 ställer jag reglerna i 

                                                      
12 Prop. 2015/16:151 s. 81. 
13 Se Ulväng s. 546 f. och prop. 2015/16:151. 
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34 kap. mot ideologierna och utgångspunkterna bakom påföljdssystemet och samt mot syftena 

bakom reformen. Avslutningsvis är avsnitt 7 en analyserande sammanfattning av uppsatsen.  

 

1.5 Avgränsningar 
 
Grunderna för det större påföljdssystemet kommer inte att redogöras för. Läsaren förutsätts ha 

grundläggande kunskap om påföljdslärans olika delar. Uppsatsen kommer att fokusera på 34 kap. 

och inte närmare beröra för påföljdsbestämningens centrala begrepp som straffvärde, 

straffmätning och påföljdsval. Dessa begrepp kommer kort att definieras i nästa avsnitt.  

Uppsatsen gör inte heller anspråk på att vara en heltäckande redogörelse av 34 kap. 

Bestämmelser som inte är intressanta för framställningen utelämnas. Uppsatsen fokuserar på de 

centrala delarna i kapitlet samt på detaljer som är principiellt intressanta. Det är de nya och nu 

gällande regler i 34 kap. brottsbalken som är föremål för uppsatsen. I avsnitt 3 redogörs för den 

tidigare 1 § och den nya 1 § för att tydliggöra de grundläggande förändringarna med reformen. I 

övrigt kommer den tidigare regleringen endast att behandlas i den mån det är intressant att jämföra 

med de nya reglerna. Det sker då löpande i texten.  

Vissa omständigheter är visserligen är nödvändiga för att 1 § ska vara tillämplig, men behandlas 

ändå bara i korthet för att de är av mindre principiellt intresse, eller annars av utrymmesskäl. Dit 

hör frågor om vilka påföljder som omfattas av tillämpningen, strafftidsberäkningar och regler om 

laga kraft. Villkorligt medgiven frihet enligt handlar strängt taget inte om påföljdskonkurrens varför 

jag inte kommer att behandla 5 § särskilt.14 Jag kommer inte gå in särskilt djupt på specialregleringen 

av ungdomspåföljder. Uppsatsen utgår ifrån ett svenskt perspektiv och bortser från omständigheter 

som utländska domar, påföljder och utlämningar.  

 
 

1.6  Definitioner 

 

1.6.1 Laghänvisningar 
 
Vid laghänvisningar avses i första hand 34 kap. brottsbalken om inget annat anges. Om ett annat 

kapitelnummer men ingen lag anges avses brottsbalken. 

 

                                                      
14  Ulväng s. 333, 546.  
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1.6.2 Den centrala påföljdsbestämningen: straffvärde, straffskala, straffmätning och påföljdsval15  
 
När någon döms för brott ska domstolen bestämma brottets straffvärde, vilket görs enligt 

29 kap. 1-3 §§. Straffvärdet bestäms först och främst utifrån grad av gärningens skada, kränkning 

eller fara och utifrån gärningsmannens insikter, avsikter och motiv vid gärningen.16 Därtill ska vissa 

särskilda omständigheter beaktas som försvårande enligt 29 kap. 2 § och förmildrande enligt 

29 kap. 3 §.17 Ju högre straffvärdet blir, desto strängare blir påföljden. Varje brottsbeskrivning 

innehåller en straffskala. Straffskalan kallas ”abstrakt straffvärde” eftersom skalan anger spannet för 

straffvärde hos det abstrakta brottet i brottsbeskrivningen.18 När domstolen bedömer ett konkret 

brott har den att bedöma det konkreta straffvärdet inom ramen för straffskalan. Straffskalan kan i 

vissa fall över- och underskridas.19 Straffvärdet är en bedömning av själva gärningen.20 

Straffmätningsvärdet däremot är straffvärdet efter att ha vägt in även vissa omständigheter hänförliga 

till gärningsmannen. 29 kap. 5 § innehåller s.k. billighetsskäl som utöver straffvärdet ska beaktas i 

mildrande riktning med hänsyn till gärningsmannens person. Det ska även beaktas om 

gärningsmannen är ungdom enligt 29 kap. 7 §. Straffmätningsvärdet bestäms alltså utifrån 

29 kap. 1–3, 5 och 7 §§.21 Straffvärden och straffmätningsvärden uttrycks i tid eller pengar.  

Domstolen mäter ut längd på fängelsestraff eller antal böter.22 Aktiviteten kallas straffmätning.23 När 

ett straffmätningsvärde tagits fram ska rätten utifrån det värdet bestämma formen för påföljden.24 

Påföljdsvalet regleras i 30 kap. Borgeke menar att reglerna om straffmätning och påföljdsval i 29 och 

30 kap. – till skillnad från bestämmelserna i 34 kap. – hör till den centrala påföljdsbestämningen.25  

 

1.6.3 Illustrationer och figurer 
 
Jag kommer även använda mig av tidslinjer för att illustrera olika situationer. Dessa kommer att 

förklaras löpande, men det kan vara bra att redan här introducera de huvudsakliga figurerna som 

kommer att placeras på tidslinjer. 

                                                      
15 Avsnittet är inte en redogörelse av påföljdsbestämningen utan endast en förklaring av vissa centrala begrepp. En 
fullständig påföljdsbestämning är mer komplicerad och kan inte beskrivas endast utifrån de här aktuella begreppen, 
se Borgeke, Heidenborg s. 42, 144 ff., 268 ff., Ulväng s. 85. 
16 Borgeke, Heidenborg s. 149 ff.  
17 Borgeke, Heidenborg s. 45. 
18 Borgeke, Heidenborg s. 160, 655. 
19 Borgeke, Heidenborg s. 44.  
20 Prop. 1987/88:120 s. 37, Borgeke, Heidenborg s. 146 ff. 
21 Borgeke, Heidenborg s. 219, 251 f., 265 ff, 655. 
22 Borgeke, Heidenborg s. 45 ff., 181 ff, 192 ff, 267.  
23 Borgeke, Heidenborg s. 45, 144, 657 
24 Borgeke, Heidenborg s. 49. 
25 Borgeke, Heidenborg s. 31, 144. 
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 En triangel representerar ett brott. 

  

 En cirkel representerar en dom, närmare bestämt meddelandet av en tingsrättsdom. 

 

En större cirkel med bredare kanter representerar överprövningen av 

 tingsrättsdomen. Närmare bestämt representerar den större cirkeln meddelandet av en 

hovrättsdom i samma mål som den mindre cirkeln.  

  

 En pil representerar en påföljd.  

 

 Figurerna är vita, gråa eller ljusgråa. Vita och gråa figurerna hänger samman 

 efter färg. Vitt brott prövas i vit dom som renderar vit påföljd. Motsvarande 

 gäller för gråa figurer. Ljusgrått är domar och påföljder där grått och vitt 

 sammansmälter. Om exempelvis ett vitt brott och ett grått brott prövas i 

 samma mål är domen ljusgrå. 

 

Den vita tingsrättsdomen kommer alltid att meddelas före den gråa tingsrättsdomen. Det är därför 

den vita domen som avses med ”den första domen” eller ”dom 1.” Det innebär dock inte att det 

vita brottet med nödvändighet är begånget före det gråa brottet. Jag undviker därför att benämna 

det gråa brottet som det ”andra” brottet och använder i stället ordet ”tillkommande” brott, vilket 

också är i enlighet med lagtexten. Det är svårare syfta till det vita brottet utan att kalla det ”första” 

brottet. Jag kallar därför det vita brottet för ”första” brottet, men understryker att det inte med 

nödvändighet innebär att det vita brottet är begånget före det gråa brottet. Liknande 

syftningsproblem uppstår i fråga om den vita och den gråa påföljden. Även om den vita domen 

meddelas före den gråa domen är det möjligt att verkställigheten av den vita påföljden inleds 

och/eller avslutas efter den gråa påföljden. Det verkar dock mer sannolikt att den vita påföljden 

kommer att verkställas först. För läsvänligheten kommer jag att kalla den vita påföljden för den 

”första” och den gråa påföljden för den ”andra”, men samma reservation görs här. Det är möjligt 

att tänka på det som att det vita brottet och den vita påföljden är ”först” i det att de hänger samman 

med den vita domen som verkligen är kronologiskt före den gråa domen.  
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2 Straffteorier och rättsliga utgångspunkter vid påföljdsbestämning 
 

2.1 Vissa teorier, principer och utgångspunkter 
 
Det finns en mängd teorier26 till varför och hur vi straffar.27 I det här avsnittet presenteras 

huvuddragen i vissa teorier, principer och utgångspunkter som är relevanta för uppsatsen.  

Relevansen ligger i att det är fråga om dels teorier och principer som är övergripande och 

grundläggande för förståelsen av påföljdssystemet i stort, dels utgångspunkter som är nödvändiga 

för att förstå 34 kap. och 2016 års reform. En ideologisk bakgrund är nödvändig eftersom det är 

önskvärt att regleringen i 34 kap. samspelar med det större påföljdssystemet och de där härskande 

principerna och bakomliggande teorierna. En annan ordning finns det knappast skäl för. Om regler 

för påföljdskonkurrens drivs av andra teorier och utformas efter andra principer riskerar reglerna 

att komma i konflikt med och underminera reglerna för påföljdsbestämningen.28  

Det bör observeras att olika teorier och principer görs sig gällande beroende på vilken nivå av 

bestraffning diskussionen gäller. Lagstiftaren bestraffar genom att kriminalisera generella gärningar 

(kriminaliseringsnivå), domstolen bestraffar genom att döma ut straff för konkreta gärningar 

(domsnivå) och verkställande myndigheter bestraffar genom att verkställa utdömda påföljder 

(verkställighetsnivå).29 Det är framförallt domsnivån som är av intresse i uppsatsen. 

Framställningen är dock inte strukturerad efter nivåerna, utan i stället utifrån de olika frågorna varför 

bestraffning bör ske och hur bestraffningen bör utformas.  

 

2.2 Bestraffningsteorier - varför straff? 
 

2.2.1 Framåtblickande straffteorier  
 
Bland straffteorier görs en klassisk uppdelning mellan absoluta och relativa straffteorier. Det 

råder dock oenighet över lämpligheten i den distinktionen och begreppsanvändningen.30 Jag har 

därför i stället valt att tala mer generellt om framåt- respektive bakåtblickande teorier med strävan 

att vara mer generell. Alternativa begrepp är prospektiva och retrospektiva teorier.  I hög 

                                                      
26 Ideologier är ett alternativt begrepp, se Jareborg, Zila s. 63. 
27 Borgeke, Heidenborg s. 32, Jareborg, Zila s. 63 ff.  
28 Ulväng s. 73, 94, 478 f, 481.  
29 Borgeke, Heidenborg s. 37 f., Jareborg, Zila s. 63, Ulväng s. 86, 88, 92. 
30 Jareborg, Zila s. 63.  
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utsträckning motsvaras å ena sidan framåtblickande teorier av relativa straffrättsteorier och å 

andra sidan bakåtblickande teorier av absoluta straffrättsteorier.31 

Enligt framåtblickande och relativa straffteorier är bestraffningens ändamål att undvika något 

icke-önskvärt i framtiden. Bestraffningen präglas av ett socialt syfte; att förebygga brott. Det 

brottspreventiva syftet delas upp i allmänprevention och individualprevention. Allmänprevention 

syftar till att genom hot om bestraffning avskräcka allmänheten från att handla på visst sätt eller till 

att verka moralbildande. Allmänprevention är framförallt ett syfte för lagstiftaren på 

kriminaliseringsnivån, inte för domstolen vid rättstillämpningen eller vid verkställandet av straff.32 

Bestraffning på domsnivån är dock en logisk följd av kriminalisering, liksom verkställande är en 

logisk följd av ett utdömt straff. Utan domstolar som faktiskt dömde ut straff och utan straffens 

verkställighet skulle lagstiftarens straffbud bli tomma hot, och på så vis är det möjligt att hävda att 

det finns ett avskräckningssyfte även på doms- och verkställighetsnivåerna.33 Den viktiga skillnaden 

är att på domsnivå är individen, inte den allmänna moralbildningen, i fokus. Domstolen ska döma 

ut en konkret påföljd för en enskild person, inte statuera ett exempel.34 Allmänprevention spelar 

sin absolut viktigaste roll i och med straffrättens och påföljdernas själva existens och betydligt 

mindre roll i fråga om detaljer inom systemet. Att det finns ett bestraffningssystem har antagligen 

betydande avskräckande effekt, men vilken straffnivå som föreskrivs har sannolikt liten betydelse 

för avskräckningen.35  

Individualprevention går ut på att förebygga att den individ som har begått ett brott ska begå 

nya brott i framtiden. Gärningsmannen är alltså i fokus. Förebyggandet kan bestå i oskadliggörande 

och inkapacitering eller individuell avskräckning. Individualprevention ligger till grund för olika 

behandlingstankar som länge präglade påföljdsläran. Behandlingstankar går ut på att brottslingar 

ska rehabiliteras och att straff ska ersättas med vård eller behandling. Individualprevention och 

behandlingstankar hade under 1900-talet mycket starkt inflytande på påföljdssystemet, men sedan 

dess har de lika starkt kommit att kritiseras, bland annat därför att de har visat sig inte leda till 

önskade resultat eller ha bevisad effekt och för att de har givit upphov till orättvis och oförutsebar 

behandling.36 Individualprevention blir inte aktuell på kriminaliseringsnivån.37 Sedan 

påföljdsreformen 1989 är individualprevention generellt oönskad på domsnivå, men det finns 

                                                      
31 Jfr. SOU 1995:91 del II s. 52, SOU 2012:34 band 2 s. 19 ff. 119 ff., Borgeke, Heidenborg s. 32 f, Jareborg, Zila s. 
64 ff., Ulväng s. 85 f.  
32 Borgeke s. 33, 37. 
33 Ulväng s. 86, 88 f., 92. 
34 SOU 1995:91 s. 53. 
35 Borgeke, Heidenborg s. 33 f, Jareborg, Zila s. 77 f., jfr. SOU 2012:34 band 2 s. 20 f.  
36 Prop. 1987/88:129 s. 38, SOU 2012:34 band 2 s. 21 ff. Borgeke, Heidenborg s. 34 ff. 
37 Jareborg, Zila s. 88.  
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fortfarande spår av den kvar. Tydliga exempel är de grundläggande bestämmelserna för att utdöma 

villkorlig dom (30 kap. 7 §) och skyddstillsyn (30 kap. 9 §).38 För moderna svensk rätts del blir dock 

individualprevention framför allt aktuellt på verkställighetsnivå.39 

 

2.2.2 Bakåtblickande straffteorier 
 
Bakåtblickande teorier kan av naturliga skäl inte förebygga brott eftersom de tar sikte på något 

som redan hänt. En dåtida gärning är i fokus. På grund av straffrättens retroaktivitetsförbud blir 

bakåtblickande straffteorier inte aktuella på kriminaliseringsnivå.40 På domsnivå blir frågan varför 

ska domstolen straffa gärningsmannen för det begångna brottet? 41  Vi bortser nu från 

förklaringar om att domstolens bestraffning är en nödvändig följd av kriminalisering för att göra 

straffhotet verkligt och idéer om att gärningsmannen ska behandlas eller läras upp, eftersom att 

dessa är framåtblickande med preventiva syften. Många torde kunna ge ett retrospektivt svar på 

frågan. Domstolens bestraffning av gärningsmannen kan ha till ändamål att skipa rättvisa för det 

begångna brottet, att hämnas, att ge upprättelse, eller att möjliggöra försoning.42 Begreppet 

vedergällning är centralt för bakåtblickande straffteorier och kan beskrivas som att en handling som 

värderas negativt möts med något annat negativt.43 

Absoluta straffteorier är tillbakablickande, och beskrivs som att de inte har något syfte, eller i 

vart fall inte något praktiskt socialt syfte. Straffet ses som etiskt nödvändigt för vedergällning och 

försoning. Absoluta bestraffningsteorier är förknippade med äldre tiders ofta grymma 

bestraffningsformer. Talionsprincipen, tanken om "öga för öga och tand för tand", är ett exempel 

på en absolut bestraffningsteori. Både absolut bestraffningsteori och vedergällning har kritiserats 

som förlegade begrepp, och absolut straffteori har sagts inte ha någon plats i dagens samhälle.44 

Andra bakåtblickande syften och syften som fokuserar på gärningen i stället för gärningsmannen  

- såsom rättvisa och vedergällning (trots kritik av begreppet som förlegat) - spelar dock stor roll 

för varför vi straffar i dag. Det är tydligt inte minst genom proportionalitetsprincipens 

framträdande roll.45 Proportionalitetsprincipen är också just bakåtblickande och fokuserar på den 

begångna gärningen. Proportionalitetsprincipen behandlas i nästa avsnitt eftersom att den handlar 

                                                      
38 Borgeke, Heidenborg s. 35 f., Wersäll s. 192 f, 196. 
39 SOU 1995:91 s. 54, Borgeke, Heidenborg s. 36 f., Ulväng s. 92 ff., Jareborg, Zila s. 83 ff.  
40 Perklev s. 1041. 
41 Ulväng s. 88 f.  
42 Jfr. SOU 2012:34 band 2 s. 20 ff., Borgeke, Heidenborg s. 32, Jareborg, Zila s. 64. 
43 Jareborg, Zila s. 64. 
44 Jareborg, Zila s. 63 f., Borgeke, Heidenborg s. 32 ff. 
45 Jfr. SOU 1995:91 s. 55, Borgeke, Heidenborg s. 33, Jareborg, Zila s. 67. 
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om hur bestraffning utformas och inte varför vi bestraffar. Jag menar att proportionalitetsprincipen 

i stället förutsätter att varför vi straffar besvaras från ett bakåtblickande perspektiv med sikte på en 

begången gärning. 

 

2.2.3 Övriga ändamål med straffning 
 

Alla tänkbara syften med bestraffning låter sig inte utan vidare delas in i framåt- och bakåtblickande. 

Ett sådant exempel är straffets kommunikativa funktion som Ulväng beskriver. På ett övergripande 

plan består den kommunikativa funktionen i att staten förmedlar klander för oönskande gärningar. 

Den kommunikativa funktionen ser olika ut på de olika nivåerna av bestraffas. På 

kriminaliseringsnivån anger lagstiftaren vissa värden och föreskriver att om den som kränker dessa 

värden kommer att bestraffas. Bestraffningen är medlet för klandret. Om straffhoten uppfattas 

som verkliga blir dessa till handlingsskäl för allmänheten och kriminaliseringen har allmänpreventiv 

effekt. För att fylla ett eget syfte måste den kommunikativa funktionen ta sikte på 

kommunicerandet av klander som sådant. Det är även möjligt att argumentera att straffet på 

kriminaliseringsnivå fyller en symbolfunktion genom att exponera de mest förkastliga gärningarna. 

Det är då exponerandet i sig som är funktionen, även om kriminaliseringen inte har någon egentlig 

effekt.46 

På domsnivå är det kommunikativa funktionen en förgrening av vedergällning. Här förutsätter 

den kommunikativa funktionen moraliskt ansvar hos människor. Domstolen kommunicerar med 

individer genom att peka ut dem som moraliskt ansvariga och klandra dem för brottsliga gärningar. 

Genom domen reagerar samhället på den brottsliga gärningen och uttrycker sitt ogillande över 

gärningsmannens handlande. Ulväng menar att en viktig del till varför vi bestraffar är att det 

tillfredsställer grundläggande mänskligt behov dels av att uttrycka motvilja mot oönskade 

handlingar, dels av att lämna rationella förklaringar till vårt beteende. På domsnivån sker också en 

slags kommunikation med medborgarna, men det klander som kommuniceras är hänförligt till 

dåtid till skillnad från kriminaliseringsnivåns klander av oönskade handlingar i framtiden. Det 

budskap som förmedlas till medborgarna på domsnivå är straffhoten inte är tomma hot, utan reella, 

och att vedergällnings faktiskt äger rum. Den senare kommunikationen har uppenbara likheter med 

den allmänpreventiva funktionen på kriminaliseringsnivå. Den kommunikativa funktionen 

                                                      
 
46 Ulväng s. 88.  
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inrymmer även andra budskap förutom klander. Det kan vara fråga om budskap som medkänsla, 

tolerans och respekt; men även exempelvis återfall som straffskärpande omständighet.47 

Övriga ändamål med bestraffning, utöver straffets kommunikations- och symbolfunktion, kan 

vara likabehandling, rättvisa och förutsebarhet. Om staten inte bestraffade skulle det finns en risk 

att folk skulle ta rättvisan i egna händer. Att staten bestraffar alla som överträder straffbuden är 

nödvändigt för att undvika fragmentarisk godtycklig och oenhetlig bestraffning.48 Det även är 

möjligt att anföra ytterligare andra skäl till varför bestraffning ska äga rum på olika nivåer.49 

Framställningen här gör inte anspråk på att vara uttömmande. 

 

2.3 Utgångspunkter för straffets utformning  
 

2.3.1 Proportionalitetsprincipen 
 
Proportionalitetsprincipen är antagligen den princip som i dag spelar allra störst roll för den svenska 

påföljdsbestämningen.50 Däremot är inte proportionalitetsprincipen någon självständig grund till 

varför något ska göras, utan principen styr hur något ska göras.51 Proportionalitet fungerar närmast 

som ett mätinstrument för straffvärdebedömningen, men är ett begränsat (eller inget) verktyg för 

att välja typ av påföljd.52 Proportionalitetsprincipen är viktig på alla bestraffningsnivåer, men här 

kommer främst domsnivån att behandlas.  

Proportionalitet är ett för juristen väl känt begrepp. Proportionalitet kan dock ha olika innebörd 

i olika sammanhang. I sin terminologiska grund handlar proportionalitet om ett förhållande mellan 

två saker. Proportionalitet kan avse förhållandet mellan medel och framtida mål och kan då kallas 

prospektiv, eller framåtblickande. Det allmänpreventiva syftet med kriminalisering är att styra 

människors handlande och avhålla dem från att begå vissa typer av gärningar i framtiden. Ett 

generellt straffstadgande är då ett medel som ska vara proportionerligt till målet att avhålla 

människor från att begå den kriminaliserade gärningstypen. Ju mer en handling är oönskad, desto 

strängare medel föreskrivs mot den handlingen. Straffstadgandets ges en abstrakt straffskala som 

bör ringa in en repressionsnivå som är proportionerlig, väl avvägd och står i rimligt förhållande till 

den aktuella gärningstypen.53 

                                                      
47 Ulväng 88 ff.  
48 Ulväng s. 90 f. 
49 Borgeke, Heidenborg s. 37. 
50 SOU 1995:91 s. 54, SOU 2013:34 kortversion s. 8, Borgeke, Heidenborg s. 33, Jareborg, Zila s. 65 ff, Ulväng s. 
100 f. 
51 Jareborg, Zila s. 67. 
52 Ulväng s. 102, 109. 
53 Ulväng s. 95 ff. 
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På domsnivån avses med proportionalitet inte förhållandet mellan medel och mål, utan 

förhållandet mellan det begångna brottet och den konkreta påföljd som ska ådömas. Denna 

proportionalitet handlar om tilldelning efter förtjänst och är retrospektiv. Domstolen ska mäta ut 

ett konkret straffvärde inom den tillämpliga straffskalan, den på kriminaliseringsnivån inringade 

repressionsnivån. Först ska ett straffvärde bestämmas baserat på brottets svårighet och 

klandervärdhet. Förutom vad som framgår i det särskilda straffstadgandet reglerar 29 kap. 

brottsbalken vilka hänsyn som generellt ska tas (skada, fara, kränkning, skuld, motiv, avsikt, 

försvårande, förmildrande omständigheter et cetera).54 Jag menar att proportionalitetsprincipens 

framträdande roll på domsnivån antyder att motiven bakom bestraffning är bakåtblickande och 

gärningsfokuserad. 

Vilket straffvärde som står i proportion till ett brott går inte att säga generellt. Proportionaliteten 

beror av värderingar, tradition, kultur och andra intressen. Proportionalitetsbedömningen lämnar 

utrymme för andra principer och tankar att spela in vid påföljdsbestämningen, exempelvis 

humanitet och ekvivalens så länge det sker inom bedömningen av gärningens allvar. 

Proportionalitetsprincipen inrymmer inte preventiva hänsyn eller straffvärdebedömning som utgår 

från gärningsmannens person.55 Gärningsmannens motiv, avsikter och insikter spelar dock en 

betydande roll (se 29 kap. 1 och 2 §§), men i den mån dessa är hänförliga till den åtalade gärningen. 

 

2.3.2 Humanitetsprincipen 
 
Enligt humanitetsprincipen ska bestraffning präglas av försiktighet och återhållsamhet. 

Humanitetsprincipen värnar om alla människors lika värde, människans värdighet och förståelse 

för den felande människan och för att straff innebär lidande samt tron på människans förmåga att 

ta till sig klander. Inom påföljdsbestämningen finns de tydligaste utslagen av humanitetsprincipen 

vid påföljdsvalet; de strängare påföljderna ska undvikas till förmån för mildare; fängelse ska ådömas 

bara om det är nödvändigt och om så är fallet ska fängelsestraffet vara så kort som möjligt.56 

Humanitetsprincipen bör skiljas från begreppet nåd. Nåd innebär undantag på grund av 

barmhärtighet för en individ med ömmande skäl. Humanitetsprincipen tar inte formen av undantag 

och ger heller ingen hänsyn till subjektiva känsliga skäl. Humaniteten är objektiv och bygger på 

generella kriterier med respekt för varje människas känslighet. Även den människa som gjort fel 

                                                      
54 Ulväng s. 96 ff., Borgeke, Heidenborg 38 f.  
55 Ulväng s. 100 f. 
56 Borgeke, Heidenborg s. 39 f., Jareborg, Zila s. 91 f., Ulväng s. 102, 107, 112 f. 
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och ska bestraffas ska behandlas med respekt för de rättigheter hen i egenskap av människa 

besitter.57 

 

2.3.4 Återfall i brott som straffskärpande omständighet  
 
Liksom proportionalitetsprincipen är återfall som straffskärpande omständighet inte ett svar på 

frågan varför vi bestraffar, utan ett redskap för hur bestraffningen ska utformas. Den som begår och 

döms för brott och sedan begår nytt brott sägs återfalla i brott. Återfall i brott föranleder skärpta 

reaktioner vid påföljdsbestämningen. I första hand ska återfall beaktas vid påföljdsvalet (30 

kap. 4 §) eller vid förverkande av villkorligt medgiven frihet (34 kap. 5 §), och först i andra hand 

vid straffmätningen (29 kap. 4 §). I vilken grad ett återfall i brott ska beaktas påverkas av typen av 

brottslighet, brottslighetens allvar och tiden mellan brotten. Lagen ser strängare på återfall om 

brottsligheten är likartad, allvarlig och begås med korta tidsintervaller.58 Lagstiftaren har tydligt 

uttryckt att återfall ska beaktas i skärpande riktning vid återfall.59 Frågan är vilka skäl som ligger till 

grund för återfallsskärpning. 

Förklaringen till varför återfall ska beaktas straffskärpande vid påföljdsbestämningen kan tänkas 

grunda sig antingen i skäl som rör skuld hänförlig till gärningen, eller skäl som rör gärningsmannens 

person eller beteende. Grundar man återfallsskärpningen på omständigheter som rör 

gärningsmannen är det möjligt att låta förklaringen bygga på relativa bestraffningsteorier och 

individualpreventiva skäl.60 Återfallsskärpning motiveras då av attityder och egenskaper hos 

gärningsmannen som nonchalerar eller inte behärskar lyda lagarna i samhället. Gärningsmannen 

visar med trots och olydnad att hen inte ”lärt sig att inte begå brott” eller blivit "botad" från den 

första lagföringen, alternativt att hen inte har någon respekt för "lagen" i stort. Det kan då bli 

nödvändigt att ingripa mer kraftfullt för att "oskadliggöra" förbrytaren. Enligt en sådan 

individualpreventiv förklaring perspektiv ge kan staten liknas vid en disciplinerande förälder och 

gärningsmannen som ett barn som ska uppfostras. Skälen för återfallsskärpning som består i 

omständigheter rörande gärningsmannen är inte förenliga med proportionalitetsprincipen.61 

För att vara förenligt med proportionalitetsprincipen måste återfallsskärpningen grunda sig 

omständigheter som rör gärningen. Det är dock svårt att motivera återfallsskärpning utifrån 

gärningen. Återfallet är en omständighet som per definition gäller en annan tidigare händelse. Det 

                                                      
57 Ulväng s. 104.  
58 Prop 1987/88:120 s. 53, prop. 2015/16:151 s. 27, SOU 2012:34 s. 256, NJA 1991 s. 359, NJA 1995 s. 35. 
59 Prop. 1962:202 C s. 399, prop. 1987/88:120 s. 52 f, prop. 2016/16:151 s. 63 ff., Borgeke s. 40 f., Ulväng s. 332 ff. 
60 Zila, Jareborg s. 70 f,, Ulväng s. 335 ff., jfr. prop. 1987/88:120 s. 52. 
61 SOU 2012:34 band 2 s. 281; Jareborg, Zila s. 70. 
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nya brottet är knappast värre (i bemärkelsen skadligare eller farligare) därför att gärningsmannen 

tidigare har begått brott.62 Det kostar inte mer att bli bestulen därför att gärningsmannen stulit 

tidigare, och ett slag gör inte mer ont för att gärningsmannen har slagit förut.63 Det ska erinras om 

att det är strängt förbjudet att straffa någon två gånger för samma brott. Ordningen att återfall ska 

verka skärpande på den nya påföljden kan ifrågasättas ur förbudet mot dubbelbestraffning.64 Den 

diskussionen faller dock utanför ramarna för denna uppsats.  

Ett försök att rättfärdiga återfallsskärpning i förhållande till proportionalitetsprincipen görs 

utifrån förklaringen att påföljdsläran präglas av en tolerans mot felsteg, men att tyglarna stramas åt 

vid upprepade felsteg. När gärningsmannen upprepat begår brott är hen mer klandervärd och 

toleransen mot hens felsteg är lägre. Resonemanget avser dock endast påföljdsvalet. En sådan 

förklaring är nog mindre uppenbart oförenlig med proportionalitetsprincipen, men huruvida 

teorierna verkligen går att förena har ifrågasatts. Dessutom är det knappast de skälen som verkligen 

ligger bakom återfallsskärpning enligt lagstiftaren.65 

Det är knappast möjligt att komma ifrån konflikten mellan proportionalitet och 

återfallsskärpning. Beaktandet av återfall vid påföljdsbestämningen är ett avsteg från 

proportionalitetsprincipen eftersom återfall är en omständighet som inte rör den åtalade 

gärningen.66 Svaret på varför vi de facto beaktar återfall som en straffskärpande omständighet måste 

antingen hänföras till individualpreventiva teorier, eller annars förklaras som en eftergift till det 

allmänna rättsmedvetandet. Det är möjligt att det finns en nedärvd intuitiv uppfattning om att 

återfall förtjänar strängare bestraffning och/eller ett antagande av lagstiftaren att det allmänna 

rättsmedvetandet inte skulle acceptera att den som återfaller i brott inte till slut skulle dömas till 

fängelse.67 Huruvida återfall bör beaktas och utformningen av beaktandet är vida diskuterat. Att 

lagstiftare vill att återfallskärpning ska leva kvar är dock som konstaterat ett faktum.68 Med 2016 

års reform av 34 kap. vill lagstiftaren att återfallsskärpning ska prägla även 34 kap.69  

 

 

                                                      
62 SOU 2012:34 band 2 s. 280 ff. 
63 Med reservation för särskild brottslighet som exempelvis består i upprepade kränkningar mot samma brottsoffer, 
se Ulväng s. 255.  
64 Ulväng s. 337.  
65 Prop 2009/10:147 s. 32, SOU 2012:34, band 2 s. 280 f, kortversion s. 15; Borgeke, Heidenborg s. 40 f., Ulväng s. 
337, 342 ff., 347 ff. 
66 Jareborg, Zila s. 70, Ulväng s. 347 
67 Ulväng s. 344 ff. 
68 SOU 2012:34 kortversion s. 15, Borgeke, Heidenborg s. 41 f.  
69 Prop 2015/16:151 s. 1, 27 ff. 
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2.3.5 Särskilt om flerfaldig brottslighet 
 
När domstol i ett mål har att bedöma flera brott brukar man kalla den samlade brottsligheten för 

flerfaldig brottslighet.70 Principen om gemensamt straff innebär att när någon döms för flerfaldig 

brottslighet ska domstolen i första hand döma till en gemensam påföljd för den samlade 

brottsligheten. Det framgår av 30 kap. 3 § brottsbalken. Principen har tidigare väl motiverats av 

individualpreventiva skäl, och tanken om att bestämma en samlad lösning och en för 

gärningsmannen lämplig påföljd. Eftersom individualpreventiva argument inte är den önskade 

ideologiska förankringen för bestraffningssystemet är grunden för principen inte lika given.71 

Alternativet till att bestämma en gemensam påföljd är att döma ut en påföljd för varje brott, 

vilket görs i undantagsfall enligt 30 kap. 3 § st. 2 och 3. Jag återkommer till st. 3 i avsnitt 5.6. 

När en gemensam påföljd ska bestämmas för den flerfaldiga brottsligheten konstrueras en 

gemensam straffskala enligt 26 kap. 2 §.72 Brottsbalken förtäljer däremot inte hur det gemensamma 

straffvärdet ska bestämmas för den samlade brottsligheten. Teoretiskt finns tre lösningsalternativ. 

Det första alternativet är att bestämma ett straffvärde för varje individuellt brott och sedan kumulera 

de individuella straffvärdena till ett gemensamt. En annan möjlighet vore att bestämma straffvärde 

endast för det allvarligaste brottet och låta det straffvärdet absorbera eller konsumera de övriga 

brotten. I Sverige, liksom i många andra länder, har man valt en mellanväg och tillämpar 

asperationsprincipen.73 Jareborg kallar asperation vid straffmätning för ”kuperad kumulation.”74 Det 

innebär att domstolen utgår från det allvarligaste brottet (i bemärkelsen högst straffvärde) och 

sedan lägger till en del av de andra brottens straffvärde. Tillämpningen av asperationsprincipen vid 

straffmätningen vid flerfaldig brottslighet kallas ofta mängdrabatt med syftning på att straffvärdet 

blir lägre än vad det hade blivit genom att kumulera de enskilda brottens straffvärden.75  Termen 

mängdrabatt har med gott fog blivit kritiserad,76 och jag strävar här efter att undvika termen. 

Principen om flerfaldig brottslighets avtagande betydelse verkar vara ett alternativt begrepp som erkänts av 

Högsta domstolen,77 och som jag i stället väljer att använda synonymt med asperationsprincipen vid 

straffmätning. 

                                                      
70 Borgeke, Heidenborg s. 171. 
71 Ulväng s. 123, 287.  
72 26 kap. 2 § reglerar gemensam straffskala avseende fängelse. Gemensam straffskala avseende böter regleras i 25 
kap. 5 och 6 §§, men det är inte intressant för uppsatsen då böter faller utanför 34 kap. 
73 Borgeke, Heidenborg s. 171. 
74 Jareborg 1999 s. 268. 
75 Ulväng s. 188, 257. 
76 Borgeke, Heidenborg s. 171, 176; Ulväng s. 188. 
77 Högsta domstolen B 2489-13 p. 10, 19, Borgeke, Heidenborg s. 173. 
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Principen om flerfaldig brottslighets avtagande betydelse har tillämpats länge. Bakgrunden till 

det verkar dock inte präglas av ett tydligt och enhetligt svar på frågan varför principen tillämpas.78 

I modern tid resonerar dock Jareborg, Ulväng och Borgeke på likartat sätt om principens legitimitet 

utifrån proportionalitet- och humanitetsprinciperna.79 Resonemanget utgår till att börja med från 

en begränsad straffskala som ett givet faktum. En straffskala som utgår från tid blir i praktiken 

begränsad åtminstone efter en människas livslängd. Med hänsyn till humanitetsprincipen sätts ett 

straffmaximum i de flesta fall betydligt lägre än en livstid. Genom att kumulera varje brotts 

individuella straffvärde skulle en begränsad straffskala snabbt kunna fyllas upp vid flerfaldig 

brottslighet. Det vore fallet även om straffmaximum utgjordes av en livstid.80 

Proportionalitetsprincipen är den viktigaste principen vid straffmätningen. Är principen om 

flerfaldig brottslighets avtagande betydelse förenlig med proportionalitetsprincipen? Nej, kan man 

tycka med hänvisning till att proportionerlig straffmätningen vore att för varje brott mäta ut det 

hela straffvärdet, det individuella straffvärde som står i rimligt förhållande till varje brott. Principen 

om flerfaldig brottslighet är med ett sådant synsätt ett avsteg från proportionalitetsprincipen. 

Synsättet ger uttryck för en absolut proportionalitet. Endast kumulation, där en proportionerlig 

påföljd bestäms för varje brott, torde vara förenligt med en sådan princip.81 Resultatet av 

obegränsad kumulation blir ju dock som sagt att straffmaximum kommer att uppnås. De verkliga 

konsekvenserna av kumulation skulle då bli att en stor del av straffvärdena inte kunde dömas ut, 

alternativt döms ut men aldrig komma att verkställas.82 Det kan knappast vara tillfredsställande för 

en princip om absolut proportionalitet.83 Proportionaliteten måste ju ta sikte på det verkliga straffet, 

inte en abstrakt siffra.84 

En annan sida av proportionalitetsprincipen är den relativa proportionaliteten. Ovan har sagts 

att proportionalitet har olika betydelse i olika sammanhang, men att det ytterst handlar om ett 

förhållande. Mer än att mäta ut vilket straffvärde som förhåller sig till ett brott går den relativa 

proportionaliteten ut på att mäta olika brotts straffvärden mot varandra.85 Kumulation innebär att 

många mindre allvarliga brott relativt snabbt skulle bli lika straffvärda tillsammans som ett mycket 

allvarligt brott. Om exempelvis ett stöldbrott har ett straffvärde om 2 och en våldtäkt har ett 

                                                      
78 Borgeke, Heidenborg s. 171., Ulväng s. 189 ff.  
79 Borgeke, Heidenborg s. 172 f., Jareborg s 275 ff., Ulväng s 216 ff, 257 ff.  
80 Jareborg s 277 ff 
81 Jareborg s. 278, Ulväng s. 216 f.  
82 Ett väl känt exempel är hur personer i USA kan dömas till flera hundra års fängelse, Jareborg s. 271. 
83 Ulväng s. 258. 
84 Så vida man inte argumenterar att klander, utan lidande, är tillräcklig bestraffning, jfr Ulväng s. 100.  
85 Borgeke, Heidenborg s.  173 f., Jareborg s. 278, Ulväng s. 217 ff. 
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straffvärde om 10 skulle det innebära att fem stölder fick samma straffvärde som en våldtäkt. 

Många skulle nog anse att det inte är ett önskvärt resultat.86 

Enligt Jareborg, Ulväng och Borgekes synsätt kan proportionalitet inte ha identisk innebörd vid 

påföljdsbestämning för ett enstaka brott som vid flerfaldig brottslighet.87 Asperationsprincipen 

möjliggör ett strängt markerande mot det allvarligaste brottet samtidigt som resten av straffskalan 

används mer sparsamt för att lämna plats åt mer än ett eller två ytterligare brott. Utan 

återhållsamhet skulle många straffskalor snabbt komma att användas upp och det skulle saknas 

medel för att markera mot ytterligare brottslighet. Vidare håller asperationsprincipen straffvärden 

hos upprepade brott i schack så att dessa inte får orimliga proportioner i förhållande till mycket 

allvarlig brottslighet. Principen om flerfaldig brottslighets avtagande betydelse förutsätter att värdet 

av att kunna rangordna brott sinsemellan är större än att upprätthålla strikt proportionalitet för 

varje enskilt brott. Därigenom motiveras asperationsprincipen av proportionalitet- och 

humanitetsprinciperna.88  

Oavsett vilka resonemang principen om flerfaldig brottslighets avtagande betydelse grundar sig 

i är det ett faktum att asperationsprincipen tillämpas vid straffmätning vid flerfaldig brottslighet. 

Det innebär onekligen att resultatet blir att flera brott som bedöms i ett sammanhang får ett mildare 

straff (eventuellt betydligt mildare) än vad som skulle ha blivit fallet vid en sammanslagning av de 

olika brottens individuella straffvärden. Det är därför asperationsprincipen vid straffmätning kallas 

”mängdrabatt”. Kritiken av begreppet ligger i att uttrycket antyder ett avsteg från det normala, ett 

avsteg som lagen ”är schysst” och bjuder flerfaldighetsbrottslingen på. Så är enligt det resonemang 

som anförts här inte fallet. Straffvärdet med rabattavdrag är med nödvändighet det normala 

straffvärdet vid flerfaldig brottslighet.89 Må vara att skälen är pragmatiska, inte normativa.90 

 

2.4 Syftet med reformen av 34 kap. 
 
Syftet med reformen av 34 kap. är att förenkla och förtydliga reglerna om påföljdskonkurrens i 

iterativa tillämpningssituationer. Det ska framför allt ske genom införandet av en ny huvudregel. 

Lagstiftaren önskar också att med lagändringarna göra behandlingen av återfall mer konsekvent i 

påföljdssystemet. Återfall ska behandlas som en straffskärpande omständighet i 34 kap. liksom i 

påföljdssystemet i övrigt. Den viktigaste förändringen i återfallsskärpande avseende är 

                                                      
86 Jfr. Borgeke, Heidenborg s. 174 f., Ulväng s. 221.  
87 Jareborg s. 276, Ulväng s. 220, 258 f; jfr. Borgeke, Heidenborg s. 176. 
88 Borgeke, Heidenborg s. 176, Ulväng s. 216 ff., 484, 496. 
89 Borgeke, Heidenborg s. 171, 176, jfr. Jareborg s. 264. 
90 Ulväng s. 225.  
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lagtextenens nya distinktion mellan nyupptäckt- och ny brottslighet där den senare motsvarar 

återfallsbrottslighet och den förra motsvarar flerfaldig brottslighet. I propositionen framgår även 

en önskan om att domens principiella betydelse ska komma till uttryck i regleringen. Domen ska 

tydliggöra samhällets syn och reaktion på brottet för den dömde. Lagstiftaren menar att 

återfallsskärpning därför är en rimlig följd.91 

Lagstiftaren vill att 34 kap. ska ha sin utgångspunkt i proportionalitetsprincipen. En konsekvens 

av det är att 34 kap. nu ska omfatta även ungdomstjänst och ungdomsvård. Propositionen anger 

att 34 kap. bör ha sin utgångspunkt i proportionalitetsprincipen, liksom påföljdssystemet i stort, 

samt att omständigheter som rör den tilltalades person inte bör få utrymme i 34 kap. I och med 

dessa uttalanden framstår dock inte proportionalitet som ett primärt syfte med reformen. Dessa 

uttalanden görs först på sidan 31 under rubriken "Även ungdomstjänst och ungdomsvård bör regleras i 34 

kap. brottsbalken" (Överrubrik: Allmänna utgångspunkter). De syften som behandlas i här föregående 

stycke nämns inledningsvis i propositionen, men så är alltså inte fallet med 

proportionalitetsprincipens genomslag.92 

 

2.5 Sammanfattning 
 
Påföljdssystemet är inte helt ideologiskt sammanhängande i sig själv.93 Det gäller för frågan varför 

vi straffar, hur vi straffar, och i samspelet mellan varför och hur. Trots det är det nödvändigt att 

sträva efter att förklaringen till varför vi bestraffar utgör ändamålen bestraffningen och grund för 

utformningen av hur vi bestraffar. Det är inte acceptabelt att straffa med medel utan relevanta 

mål. I strävan att vara övergripande och generell har jag behandlat framåtblickande och 

bakåtblickande teorier till varför vi bestraffar, vilket liknar den klassiska uppdelningen mellan 

absoluta- och relativa straffteorier. På domsnivå torde de flesta bestraffningsteorierna leda till att 

bestraffning utformas efter olika prospektiva preventionsargument eller retrospektiva 

rättvisekonceptioner. För modern svensk påföljdslära bör bakåtblickande teorier vara ledande 

och följaktligen bör bestraffningen utformas efter rättvisekonceptioner.94  

Proportionalitetsprincipen är central för bestraffningens utformning. Eftersom 

proportionalitetsprincipen på domsnivå går ut på att mäta ut ett straff som står i förhållande till 

den begångna gärningen är det rimligt att förklaringen till domstolens bestraffning också är 

                                                      
91 Prop. 2015/16:151 s. 1, 26 f., 30 f. 
92 Prop. 2015/16:151 s. 1, 31. 
93 SOU 1995:91 del II s. 59, SOU 2012:34 band 2 s.  
94 SOU 1995:91 del II s. 54, 59, Jareborg, Zila s. 99, Ulväng s. 90 ff., 102. 
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retrospektiv och gärningsfokuserad.95 Även andra utgångspunkter, så som humanitetsprincipen, är 

viktiga för hur bestraffningen ska utformas.96 Av särskilt intresse i sammanhanget 

återfallsskärpning och principerna om gemensamt straff och -flerfaldig brottslighets avtagande 

betydelse. Principerna styr påföljdsbestämningen vid upprepad brottslighet därför viktiga för 

34 kap. Huruvida dessa principer samspelar med varandra och med bestraffningens ändamål är inte 

givet.  

Det är alltså mot en inte helt ideologiskt sammanhängande bakgrund som 34 kap. har att lösa 

påföljdskonkurrens i iterativa tillämpningssituationer. Reformens främsta syften är att förenkla och 

förtydliga reglerna samt att 34 kap. ska behandla återfall som straffskärpande i konsekvens med 

systemet i övrigt. Även om det inte är det primära med reformen nämns att 34 kap. bör ha sin 

utgångspunkt i proportionalitetsprincipen. 97 

 

  

                                                      
95 Ulväng s. 92, 102, 120 f., jfr. Borgeke, Heidenborg s. 33.  
96 Borgeke, Heidenborg s. 39 f., Ulväng s. 102 ff., 107. 
97 Prop. 2015/16:151 s. 1, 26 f., 30 f. 
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3 Grundbestämmelsen i 1 § 1 st. 
 

3.1 Inledning 
 
1 § innehåller grundbestämmelsen i 34 kap.98 Den beskriver påföljdskonkurrens i en iterativ 

tillämpningssituation.99 Förståelsen för 34 kap. underlättas om man förstår begreppen som jag 

därför först kommer att redogöra för. Därefter presenteras den tidigare bestämmelsen i 1 § och 

ytterligare därefter presenteras den aktuella bestämmelsen i 1 §. Fallet, eller tillämpningsområdet, 

som följer av 1 § är relativt svårt i sig självt. Jag kommer därför i detta avsnitt att fokusera på 

grundfallet utan komplikationer. Genom att laborera med omständigheter och förutsättningar går 

det att göra situationen betydligt mer komplicerad, vilket vi senare ska se. 

 

3.2 Påföljdskonkurrens  
 
Påföljdskonkurrens uppstår när det konstateras att en person ska dömas för fler än ett brott.100 En påföljd 

är samhällets reaktion på ett brott och vid påföljdskonkurrens sammanträffar flera sådana 

reaktioner. Det vore bekvämt men inte helt korrekt att beskriva påföljdskonkurrens som två 

påföljder som sammanträffar och konkurrerar. Förenklingen är fel eftersom att det vid 

påföljdskonkurrens inte nödvändigtvis finns två påföljder.  Att konstatera att någon begått brotten 

X och Y innebär inte automatiskt att hen ådöms påföljderna X och Y. De begångna brotten X och 

Y föranleder ansvar enligt varsitt straffstadgande X och Y, men rättsföljderna av straffstadgandena 

X och Y är inte påföljderna X och Y. Ett straffstadgande är förknippat med en straffskala, inte 

med en konkret påföljd. Påföljderna för brotten X och Y konkretiseras med hjälp av för 

påföljdsbestämningen generella regler om straffmätning och påföljdsval. Om två påföljder har 

konkretiserats och dömts ut av domstol kommer påföljderna att konkurrera i frågan om 

verkställighet. Verkställighetskonkurrens är en form av påföljdskonkurrens. Men 

påföljdskonkurrens kan även uppstå innan påföljderna har konkretiserats, alltså redan i och med 

konstaterandet att en person ska dömas för brotten X och Y och att dessa kan leda till påföljd. 

Påföljdskonkurrens innebär alltså närmast sammanträffandet av flera möjliga ådömanden av 

påföljder; ett sammanträffande av två regler om bestämmande av påföljd. Konkurrensen ligger i 

relationen mellan påföljd och regel.101 Konkurrensfrågan blir hur reglerna ska samspela. 

                                                      
98 Borgeke, Heidenborg s. 526. 
99 Ulväng s. 299 f. 
100 Ulväng s. 297, 552.  
101 Ulväng s. 30, 39, 49. 
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Konkurrensen innebär inte nödvändigtvis att endast en av reglerna kan tillämpas. Konkurrensen 

innebär att det blir nödvändigt att ta ställning till huruvida endast en av reglerna ska tillämpas, eller 

om båda reglerna ska tillämpas, alternativt om reglerna kan modifieras till en gemensam lösning.102 

Påföljdskonkurrens ska skiljas dels från brottskonkurrens, dels från verkställighetskonkurrens. 

Brottskonkurrens handlar om vilket eller vilka brott en tilltalad ska dömas för utifrån den eller de 

gärningar som hen begått. Verkställighetskonkurrens kan visserligen sägas vara en förgrening av 

påföljdskonkurrensen, men rör endast situationen att någon faktiskt har dömts till flera påföljder 

och påföljderna ska verkställas samtidigt. Verkställighetskonkurrens är, till skillnad från 

brottskonkurrens och påföljdskonkurrens, inte en fråga för domstolar. I ett konkret fall uppstår 

brottskonkurrensfrågan kronologiskt först, och hur den löses blir avgörande för om 

påföljdskonkurrens föreligger och hur den i sådant fall ser ut. Vidare blir lösningen till 

påföljdskonkurrensen avgörande för huruvida verkställighetskonkurrens uppstår och hur den då 

ser ut. Det är endast påföljdskonkurrens som är föremål för 34 kap. och således även för denna 

uppsats. Påföljdskonkurrensen förutsätter att brottskonkurrensen är löst och 

påföljdskonkurrensen löses oberoende av om lösningen mynnar ut i verkställighetskonkurrens eller 

inte.103 

 

3.3 Tillämpningssituationer vid påföljdskonkurrens 
 
En bestämd situation där domstolen har att pröva ett individuellt fall kan kallas för en 

tillämpningssituation.104 Det finns två typer av tillämpningssituationer där det blir nödvändigt att 

lösa påföljdskonkurrens.105 Jag kommer att kalla den första typen för samlad tillämpningssituation.106 

Den andra typen av situation kallas iterativ tillämpningssituation.107 Det senare begreppet är visserligen 

vedertaget, men ändå nödvändigt att förklara. 

 

3.3.1 Samlad tillämpningssituation  
 
En samlad tillämpningssituation uppstår när flera brott prövas och påföljdsbestämning görs i ett 

sammanhang. Samlad tillämpningssituationen fungerar som benämning på en tillämpningssituation 

                                                      
102 Ulväng s. 19 ff., 51. 
103 Ulväng s. 24 ff., 30 ff., 39. 
104 Ulväng s. 21.  
105 Ulväng s. 31. 
106 Jag väljer att använda begreppet samlad tillämpningssituation i brist på vedertagen term. Alternativet hade varit att 
skriva ut ”situation där påföljdsbestämningen görs för flera brott vid ett tillfälle”, jfr. Ulväng s. 21, 31, 295, 481. 
107 Ulväng s. 295. 
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där flerfaldig brottslighet ska prövas.108 Flerfaldig brottslighet som prövas i ett sammanhang faller 

utanför tillämpningsområdet i 34 kap., men principerna för flerfaldig brottslighet är av intresse för 

situationer inom tillämpningsområdet för 34 kap. Det är nödvändigt att förstå den samlade 

tillämpningssituationen för att förstå när principerna för flerfaldig brottslighet ska tillämpas.109 En 

tidslinje kan illustrera den samlade tillämpningssituationen. 

 

    gemensam dom 1 + 2, 
 brott 1    brott 2  samlad tillämpningssituation 

   
  

 
 

3.3.2 Iterativ tillämpningssituation 
 

Den andra typen av tillämpningssituation uppstår när brotten av olika anledningar inte kommer att 

prövas vid samma rättegång. Situationen är i stället sådan att en person som tidigare dömts för ett 

brott ska dömas för ett tillkommande brott som begåtts antingen (1) före den första domen eller 

(2) efter den första domen så vida den då utdömda påföljden inte är helt verkställd. Denna andra 

typ av tillämpningssituation kallas iterativ. Iterativa tillämpningssituationer innebär att den tidigare 

domen blir föremål för en upprepad bedömning. Domstolen har vid den iterativa 

tillämpningssituationen att utgå från den redan avgjorda ansvarsfrågan i det första målet. 

Domstolen har också att beakta den påföljdsbestämning som gjordes i det första målet. Den 

utdömda första påföljden kan komma att påverka påföljdsbestämningen i den iterativa 

tillämpningssituationen. Alternativt kan rätten i den iterativa tillämpningssituationen ändra 

påföljden som bestämdes i den första domen. Det är påföljdskonkurrens i iterativa 

tillämpningssituationer som regleras i 34 kap. brottsbalken. 110 

En tidslinje över en iterativ tillämpningssituation är något mer komplicerad än en tidslinje över 

en samlad tillämpningssituation eftersom att det är ovisst var på tidslinjen det tillkommande brottet 

ska placeras. Givet är att det tillkommande brottet är begånget före den andra domen. Däremot är 

det tidsmässiga förhållandet okänt mellan den tillkommande brottsligheten och den första 

brottsligheten, samt mellan den tillkommande brottsligheten och den första domen. Det finns tre 

möjliga alternativ. Den tillkommande brottsligheten kan vara begången före den första 

brottsligheten. Den tillkommande brottsligheten kan också vara begången efter det första brottet, 

                                                      
108 Jfr. Borgeke, Heidenborg s. 171, Ulväng s. 153. 
109 Prop. 2015/16:151 s. 27 f. 
110 Ulväng s. 21 f., 295 f. 
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men före den första domen. Den tillkommande brottsligheten kan slutligen vara begången efter 

den första domen. Nedan följer en tidslinje över en iterativ tillämpningssituation.111  

 
          brott 1   dom 1 

 
 

       dom 2, iterativ             
       tillämpningssituation 

 

 

             tillkommande brott 

 

Det tillkommande brottets alternativa placeringar på tidslinjen omfattas alla av 34 kap. De 

tidsmässiga förhållandena kommer dock att spela roll för hur reglerna tillämpas, varför det är 

nödvändigt att förklara dessa närmare.112 

 

3.4 Den tidigare bestämmelsen 

 
I den tidigare bestämmelsen i 1 § 1 st. beskrevs påföljdskonkurrensen i iterativa 

tillämpningssituationer på följande vis, 

 
"Har den som för brott dömts till fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn eller sluten ungdomsvård 
begått annat brott före domen eller begår han nytt brott efter domen men innan påföljden till fullo 
verkställts eller annars upphört, får rätten, med iakttagande av vad för vissa fall är föreskrivet i 2–
7 §§, efter omständigheterna..."113 

 

Tillämpningsförutsättningarna var alltså: 

 1) Ett tidigare brott (brott 1) 

 2) En tidigare utdömd påföljd av visst slag (dom 1 + påföljd 1) 

 3a) Ett annat brott före domen (brott 2), eller 

 3b) Ett nytt brott efter domen men innan påföljden till fullo verkställts eller annars 

       upphört (brott 2) 

 4) Förutsättningar enligt vissa andra paragrafer114 

                                                      
111 Ulväng s. 296 ff.  
112 Prop. 2015/16:151 s. 27 f., 33 ff., Borgeke, Heidenborg s. 530 ff., Ulväng s. 296 ff.  
113 34 kap. 1 § (1998:604) brottsbalken. Diskussionen om återfall är inte beroende av tillämpningen av 34 kap.113 
Tvärtom kommer diskussionen från den centrala påföljdsbestämningen. Lagstiftaren vill med reformen låta 
återfallsskärpning prägla även 34 kap. 
114 34 kap. 1 § (1998:604) brottsbalken, jfr. Ulväng s. 300. 
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Förutsättningarna 1) – 4) var kumulativa, men förutsättning 3 bestod i alternativen a och b.115 

Förutsättning 4) krävde i sin tur förutsättningar enligt tidigare 2–7 §§. De hänvisade paragraferna 

angav ytterligare tillämpningsförutsättningar som gällde särskilt för olika påföljdstyper, men dessa 

är inte intressanta här. Förutsättning 4) är inte längre en förutsättning för tillämpningen av 1 §. 

Tidigare 2–7 §§ har upphävts eller flyttats till andra bestämmelser.116 I den mån de är intressanta 

kommer de att redogöras för i sina respektive nya sammanhang. 

Om tillämpningsförutsättningarna var uppfyllda hade rätten att välja mellan tre 

lösningsalternativ. Innehållet i lösningsalternativen var samma innan som de är efter reformen, men 

tillämpningsförutsättningarna skiljer sig åt.117 Lösningsalternativen och tillämpnings-

förutsättningarna kommer att behandlas i avsnitt 4. Här är endast frågan om tillämpningsområde. 

Det är dock värt att notera att det i 1 § tidigare stod att rätten efter omständigheterna får välja. Alla tre 

lösningsalternativ angavs sedan i paragrafen. 

 

3.5 Den aktuella bestämmelsen 
 
Den nuvarande bestämmelsen i 1 § 1 st. beskriver påföljdskonkurrensen i iterativa 

tillämpningssituationer på följande vis, 

 
"Om den som har dömts till fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn, sluten ungdomsvård, 
ungdomsvård eller ungdomstjänst har begått ett annat brott före domen (nyupptäckt brott) eller om 
den dömde begår ett nytt brott efter domen men innan påföljden helt har verkställts eller annars 
upphört (nytt brott), ska rätten..." 

 

Tillämpningsförutsättningarna är alltså: 

 1) Ett tidigare brott (brott 1) 

 2) En tidigare utdömd påföljd av visst slag (dom 1 + påföljd 1) 

 3a) Ett annat brott före domen (nyupptäckt brott) (brott 2), eller 

 3b) Ett nytt brott efter domen men innan påföljden helt har verkställts eller annars 

       upphört (nytt brott) (brott 2) 

 

                                                      
115 Ulväng s. 300.  
116 34 kap. 1 § (1998:604) brottsbalken jfr. 34 kap. 1 § (2016:491) brottsbalken, prop. 2015/16:151 s. 10 ff. 
117 34 kap. 1 § (1998:604) brottsbalken jfr. 34 kap. 1 § (2016:491) brottsbalken, prop. 2015/16:151 s. 35 ff. 
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Förutsättningarna 1), 2) och 3) är i princip desamma som tidigare. Dock har två påföljdstyper 

tillkommit under förutsättning 2), och förutsättningarna 3a) och 3b) har fått egna benämningar, 

nyupptäckt brott respektive nytt brott. Vidare ser vi att förutsättning 4) har tagits bort. Härnäst 

kommer skillnaden mellan 3a) och 3b) och deras nya benämningar att redogöras för. Därefter 

kommer kravet på att påföljd 1 inte ska vara helt verkställd enligt förutsättning 3b) samt 

förutsättning 2) kort att beröras. Förutsättning 1) innebär endast att ett brott, vilket som helst, ska 

vara begånget.118 

Notera dock först att det för domstolen styrande handlingsverbet har ändrats till ett tvingande. 

Om tillämpningsförutsättningarna är uppfyllda ska rätten tillämpa ett lösningsalternativ. I nya 1 § 

finns bara ett av lösningsalternativen angivna. Det är av intresse i avsnitt 4. 

 

3.6 Den tillkommande brottsligheten och mellanliggande dom som brytpunkt mellan 
nyupptäckt och ny brottslighet 
 
En av de viktigaste förändringarna med reformen är den tydliga distinktionen mellan nyupptäckt- 

och ny brottslighet. Lagtexten gör skillnad på om det andra brottet är begånget före den första 

domen eller efter den första domen, alltså beroende på om det finns en mellanliggande dom mellan 

brotten eller inte. Före reformen beskrev 1 § samma alternativa fall, men benämningarna nyupptäckt 

brott och nytt brott är för lagtexten nya sedan reformen. Nyupptäckt brott och nytt brott kallas med 

ett samlingsbegrepp för tillkommande brottslighet.119 

 
 
       Påföljdskonkurrens vid upprepad brottslighet i iterativa tillämpningssituationer 
 
    (påföljd 1) 
                          

                brott 1 dom 1 
   
 

                  dom 2, iterativ  
                   tillämpningssituation 
 
 
  

 annat brott före domen                  nytt brott efter domen 
            (nyupptäckt brott)                 (nytt brott) 
               tillkommande brott 
  

                                                      
118 Borgeke, Heidenborg s. 536. 
119 34 kap. 1 § (1998:604) brottsbalken jfr. 34 kap. 1 § (2016:491) brottsbalken, prop. 2015/16:151 s. 35 ff., prop. 
2015/16:151 s 33 ff., Lagrådet (prop. 2015/16:151, bilaga 10, s. 190). 
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I iterativa tillämpningssituationer skiljer man mellan nyupptäckt- och ny brottslighet beroende på 

om det finns en mellanliggande dom eller inte, eftersom att man på samma sätt skiljer mellan 

flerfaldig brottslighet och återfallsbrottslighet i andra tillämpningssituationer där påföljd ska 

bestämmas. Vid flerfaldig brottslighet finns ingen mellanliggande dom mellan brotten utan båda 

brotten prövas gemensamt i en samlad tillämpningssituation i dom 1. Vid återfallsbrott finns en 

mellanliggande dom mellan brotten och det tillkommande brottet kan endast prövas först efter 

dom 1, i dom 2.120 

 
 
     Påföljdsbestämning vid upprepad brottslighet i icke-iterativa tillämningssituationer 

 
       påföljd 1 (alt. gemensam påföljd 1+2) 
               dom 1 

        brott 1           (alt. gemensam dom 1+2) 
   
 

                             dom 2  
                    
 
           
               flerfaldigt brott      återfallsbrott 

 
 
Vid tillämpningssituationer som inte är iterativa blir alltså den mellanliggande domen en brytpunkt 

för om upprepad brottslighet utgör flerfaldig brottslighet eller återfallsbrottslighet. Eftersom ett av 

de huvudsakliga syftena med reformen är att särbehandla återfallsbrottslighet är det nödvändigt att 

gallra ut vilken brottslighet som utgör återfall. Genom att använda den mellanliggande domen som 

en brytpunkt även vid iterativa tillämpningssituationer är det möjligt att identifiera vilka iterativa 

tillämpningssituationer som utgör återfall.121  

Mer specifikt är brytpunkten tidpunkten då domen meddelas. Domens meddelande ger uttryck 

för samhällets syn på gärningsmannens konkreta gärning och fyller en kommunikativ funktion. 122 

I avsnitt 5 ska vi se att brytpunkten inte alltid är enkel att bestämma och att den valda brytpunkten 

kan vara upphov till problem. 

 

                                                      
120 Prop. 2015/16:151 s 30, 33 ff., Ulväng s. 188. 
121 Prop. 2015/16:151 s. 27, 33., Ulväng s. 503, 512 f. 
122 Prop. 2015/16:151 s. 35, Ulväng s. 510, 511 f. 
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3.6.1 Upprepad brottslighet med mellanliggande dom: återfall och ny brottslighet 
 
 

A) Återfallsbrottslighet utanför 34 kap. 

 

        påföljd 1 
 
 
 
 
 
 brott 1           dom 1                     brott 2         dom 2 
   
 

 
 

B) Ny brottslighet 

 

                  påföljd 1 

 
 
 

 brott 1            dom 2                     brott 2 (nytt brott)          dom 2 

 

Återfall i brott som straffskärpande omständighet har behandlats ovan. Vi ser här att den enda 

skillnaden mellan återfallsbrott och nytt brott är att det vid ny brottslighet finns en utdömd påföljd 

som inte är helt verkställd eller annars avslutad vid tiden för dom 2. Det finns knappast något skäl 

till att se mindre strängt på ny brottslighet än återfallsbrottslighet av den anledningen. Snarast 

tvärtom då tiden som förflutit mellan brotten och brottslighetens allvar är relevanta kriterier för i 

vilken utsträckning återfall i brott ska beaktas.123 Eftersom verkställigheten av den första påföljden 

fortfarande pågår, tyder det faktum att det är fråga om en iterativ tillämpningssituation närmast på 

att lång tid inte har förflutit mellan brotten, alternativt att påföljden är långvarig till följd av allvarlig 

första brottslighet. Återfall ska behandlas som sådant även i iterativa tillämpningssituationer, vilket 

i ett första steg underlättas genom att återfall i iterativa tillämpningssituationer fått en egen 

benämning: ny brottslighet. Vi ska snart se att benämningen är minst lika viktig i det att den innebär 

en distinktion mot nyupptäckt brottslighet för att inte behandlas som sådan.124 

 

                                                      
123 Prop 1987/88:120 s. 53, prop. 2015/16:151 s. 27, SOU 2012:34 band 2 s. 256, NJA 1991 s. 359, NJA 1995 s. 35. 
124 Prop. 2015/16:151 s. 27 f., 33 ff. 
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3.6.2 Upprepad brottslighet utan mellanliggande dom: flerfaldig brottslighet och nyupptäckt 
brottslighet 
 
 

A) Flerfaldig brottslighet utanför 34 kap. 

 
           gemensam dom 1 + 2, 
                           brott 1          samlad tillämpningssituation 

  
   

    gemensam påföljd 
     

  

                  brott 2 

 

B) Nyupptäckt brottslighet  

    
 
 brott 1                            påföljd 1 
  

  
    dom 1                       

 
 
 
 brott 2 (nyupptäckt brott)                   dom 2 
 
 
Flerfaldig brottslighet består liksom nyupptäckt brottslighet i flera brott utan mellanliggande dom. 

Skillnaden ligger i hur den upprepade brottsligheten prövas. Vid flerfaldig brottslighet prövas 

brotten i ett sammanhang, i en samlad tillämpningssituation. Vid nyupptäckt brottslighet prövas en 

del av brottsligheten i en första dom, medan annan brottslighet prövas senare, efter den första 

domen. Som bilden visar är det möjligt men inte nödvändigt att nyupptäckt brottlighet prövas 

innan den första påföljden är helt verkställd eller avslutad, så som är fallet vid ny brottslighet, för 

att 34 kap. ska vara tillämpligt. Vid nyupptäckt brottslighet hade det teoretiskt varit möjligt att 

pröva båda brotten i det första målet. Domstolen kan dock givetvis inte pröva det tillkommande 

brottet tillsammans med det första brottet om det tillkommande brottet inte är känt vid prövningen 

av det första brottet, så som termen nyupptäckt antyder, eller om brott 2 av andra anledningar inte 

kan prövas vid tiden för dom 1. När åtal med anledning av brott 2 i stället väcks senare, efter det 

att brott 1 har prövats, finns inte längre möjlighet att i ett sammanhang pröva ansvaret för den 

flerfaldiga brottsligheten. Det följer av principen om res judicata i 30 kap. 9 §. I stället får rätten 
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vid prövningen av den nyupptäckta brottsligheten hantera påföljdskonkurrensen i den iterativa 

tillämpningssituationen.125 

Gärningsmannen har givetvis själv ingen skyldighet att vid den första rättegången uppge att han 

begått andra brott. Det följer ytterst av rätten att inte belasta sig själv som en del av rätten till en 

rättvis rättegång enligt art. 6 EKMR.126 Att brottsligheten inte prövas i ett sammanhang torde ofta 

bero på tillfälligheter hos brottsutredande myndigheter. Att staten inte lyckats upptäcka, utreda och 

åtala den nyupptäckta brottsligheten vid tiden för det första rättegången ska inte läggas den enskilde 

till last och inte föranleda att en tilltalad går miste om en förmånligare behandling. Nyupptäckt 

brottslighet är flerfaldig brottslighet som endast av tillfälligheter inte kommit att prövas vid ett 

tillfälle. Nyupptäckt brottslighet ska därför behandlas enligt samma principer. Ovan har redogjorts 

för principen om flerfaldig brottslighets avtagande betydelse. Principens tillämpning är till förmån 

för gärningsmannen. Därför är det rättvist att gärningsmannen vid nyupptäckt brottslighet ska 

behandlas enligt principen om flerfaldig brottslighets avtagande betydelse.127  

Enligt 2 § ska domstolen vid straffmätningen av nyupptäckt brottslighet "iaktta att påföljderna 

tillsammans inte överstiger vad som skulle ha dömts ut för den samlade brottsligheten".128 Det 

innebär att asperationsprincipen ska tillämpas vid straffmätningen av nyupptäckt brottslighet, 

liksom vid flerfaldig brottslighet i samlade tillämpningssituationer.129 Tidigare innehöll 3 § 2 st. och 

7 § 2 st.  i princip motsvarande regler. Reglerna var dock inte identiska i fråga om tillämpnings-

område.130 En viktig skillnad var att termen nyupptäckt brott inte användes, utan paragraferna skrev 

ut ”att asperationsprincipen skulle tillämpas vid straffmätningen hos "brott som har begåtts innan 

en tidigare dom på fängelse har börjat verkställas”. Brytpunkten för vilka brott som garanterades 

den förmånligare behandlingen låg således senare, vid tidpunkten för verkställighetens start. En 

sådan brytpunkt vilar på individualpreventiv grund och tanken att verkställigheten ska ”bota” 

brottslingen.131 Med ett sådant synsätt är det rimligt att gärningsmannen är mindre straffvärd innan 

verkställigheten påbörjats. En annan sak är att synsättet ideologiska bas inte är förenligt med det 

de bestraffningsteorier som ska gälla för påföljdssystemet. 

                                                      
125 Prop. 2015/16:151 s. 27 f., 33 ff., SOU 2012:34 band 2 s. 301 f, Borgeke, Heidenborg s. 171 ff., 530, 535; Ulväng 
s. 296 ff., 437. 
126 Ulväng s. 494.  
127 Prop. 2015/16:151 s. 38, 55; SOU 2012:34 band 2 s. 302, Ulväng s. 323, 493; jfr. prop. 1962:10 C s. 396. 
128 Borgeke, Heidenborg s. 540 ff.  
129 Prop. 2015/16:151 s. 30 f., 34 f.; Borgeke, Heidenborg s. 543. 
130 Prop. 2015/16:151 s. 10, 14, 88 f., Borgeke, Heidenborg s. 540. Se även tidigare 34 kap. 8 § (2006:891) 
brottsbalken. 
131 SOU 2012:34 band 2 s. 102 ff., 301, Ulväng s. 436, 482 ff.  
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I övrigt har den tidigare lagtexten behandlat vad som nu benämns nyupptäckt- och ny brottslighet 

som alternativa och likvärdiga fall. Benämningarna nyupptäckt-  och ny brottslighet och domen som 

brytpunkt för asperationsprincipens tillämpning är dock inte nya utanför lagtexten. Redan innan 

reformen tycks praxis ha utvecklats enligt vilken principen om flerfaldig brottslighets avtagande 

betydelse ska tillämpas vid situationer motsvarande nyupptäckt brottslighet. Åtskillnad har även 

gjorts i doktrin.132  

 

3.7 Övriga förutsättningar för tillämpning 
 

3.7.1 Nytt brott och verkställighet 
 
Avseende nytt brott kräver 1 § att verkställigheten i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid 

m.m. (strafftidslagen) och behandlas inte närmare här. Kortfattat är en fängelsepåföljd till fullo 

verkställd då prövotiden inte längre kan förklaras förverkad (26 kap. 24 §), och en skyddstillsyn och 

villkorlig dom efter sina respektive prövotider. Det kan vara problematiskt att avgöra när en 

ungdomspåföljd upphört eftersom att det ofta inte finns ett slutdatum utan fullgörandet i stället 

ofta beror på ett praktiskt fullgörande av en planerad åtgärd enligt ett ungdomskontrakt eller 

vårdplan. En påföljd kan ha ”annars upphört” exempelvis vid preskription.133 

 
 

3.7.2 Typ av påföljd 
 
För att grundsituationen i 1 § ska vara tillämplig ska den första påföljden vara av slaget fängelse, 

villkorlig dom, skyddstillsyn, sluten ungdomsvård, ungdomsvård eller ungdomstjänst. Böter och 

överlämnande till särskild vård enligt 31 kap. brottsbalken träffas inte av tillämpningsområdet. 

Avgränsningen kan diskuteras, särskilt avseende böter, men det ska inte göras här.134 Innan 

reformen utelämnades även ungdomsvård och ungdomstjänst. Varför ungdomsvård och 

ungdomstjänst tidigare utelämnades och varför de särskilda vårdpåföljderna fortfarande utelämnas 

beror på att man velat undvika konflikter mellan straffrättens regler och vårdlagstiftningens lagar. 

Att ungdomspåföljder nu omfattas är en konsekvens av ideologiskiftet från individualprevention 

mot proportionalitet. Vid påföljdsbestämning var tidigare gärningsmannen i större fokus och 

                                                      
132 SOU 2012:34 band 2 s. 102, 301; RH 2004:87, NJA 2009 s. 485 I-III, Borgeke, Heidenborg s. 522, 535; Jareborg, 
Zila s. 162, 164 f., Ulväng s. 414 (not 131), 503 ff. Praxis har dock inte varit entydigt, se NJA 2009 s. 485 II.  
133 Prop. 2015/16:151 s. 91., Borgeke, Heidenborg s. 528,  Ulväng s. 305., Göranson, brottsbalk, kommentaren till 
1 §. 
134 Lagrådet (prop. 2015/16:151, bilaga 10, s. 190), Ulväng s. 309 ff., 313 ff. 
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domstolar hade att ta hänsyn till dennes vårdbehov. Nu gäller att påföljdsbestämningen enligt 

proportionalitetsprincipen i högre grad utgår från gärningen, och det gäller även i fråga om 

ungdomar. Som vi ska se finns dock större möjligheter till anpassning genom undantag avseende 

ungdomar.135 Vilken påföljd som blir resultatet av den iterativa tillämpningssituationen har inte 

betydelse för tillämpningen av 34 kap.  

        

3.8 Sammanfattning 
 

Vilken slags brottslighet som är i fråga har ingen betydelse för tillämpningen av 34 kap.136 Däremot 

kan den första påföljden inte vara böter eller överlämnande till särskild vård för att situationen ska 

omfattas av 34 kap. Kapitlets tillämpning är även avhängigt brottslighetens tidsmässiga 

förhållanden. Tillämpligheten förutsätter ett första brott, en första dom och en första påföljd. Till 

det ska läggas ett tillkommande brott som ska leda till en andra fällande dom och fråga om påföljd. 

För att tillämpningssituationen ska vara iterativ krävs att den tillkommande brottsligheten ställs 

under domstolsprövning efter den första domen. Om det tillkommande brottet är begånget efter 

den första domen krävs också prövning kommer till stånd innan den första påföljden är helt 

påföljden verkställd eller annars upphört. 

Den tillkomna brottsligheten kan vara begången innan den första domen och kallas då nyupptäckt 

brottslighet i nya 34 kap. Nyupptäckt brottslighet är att likställa med flerfaldig brottslighet och ska 

behandlas enligt asperationsprincipen vid straffmätning. Om den tillkommande brottsligheten i 

stället är begången efter den första domen kallas den ny brottslighet. Ny brottslighet är att likställa 

med återfall i brott och ska i enlighet med det behandlas straffskärpande.  

Fallet i 1 § st. 1 är relativt invecklat. Den praktiska verkligheten kommer också snabbt att göra 

situation mer komplex. Det kan exempelvis vara svårt att avgöra när ett brott är begånget och 

således svårt att avgöra om det tillkommande brottet är ett nyupptäckt eller ett nytt brott. Eller så 

kan tillkommande brottslighet vara både nyupptäckt och ny, antingen genom det är fråga om flera 

tillkomna brott eller ett perdurerande brott, eller i förhållande till olika mål. Straffrätten innehåller 

inte särskilt tydliga regler för vad som är att betrakta som ett brott och vad som är flera brott, vilket 

också kan försvåra.137 När brottskonkurrensen är komplicerad spiller det gärna över på 

                                                      
135 Prop s. 28 ff 66 ff. 
136 Borgeke, Heidenborg s. 536. 
137 Lagrådet (prop. 2015/16:151, bilaga 10, s. 191), Borgeke s. 175, 522 ff., 530 ff., Ulväng s. 296 ff., 517.  
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påföljdskonkurrensen, liksom komplicerad påföljdskonkurrens i sin tur gärna spiller över på 

verkställighetskonkurrensen.138 

 

4 Lösningsalternativen 
 

4.1 Inledning 
 
När fallet i 1 § föreligger kan domstolen lösa påföljdskonkurrensen på tre alternativa sätt: genom 

att döma till ny påföljd (tidigare ”döma särskilt”), genom att meddela konsumtionsdom eller genom att 

undanröja den tidigare påföljden och utdöma en ny gemensam påföljd. Lösningsalternativen som nu 

finns i 34 kap. fanns också där även innan reformen.139 Lagens lösningsalternativ sammanfaller med 

de lösningsalternativ som logiskt följer av påföljdskonkurrens.140 På ett mer teoretiskt plan kallas 

ny påföljd för kumulation, konsumtion för absorption, och undanröjande för asperation. De tre 

alternativen är möjliga lösningar vid påföljdskonkurrens oavsett om tillämpningssituationen är 

samlad eller iterativ.141 I en samlad tillämpningssituation har nämnts att påföljdskonkurrensen löses 

genom att tillämpa asperationsprincipen för att uppmäta ett totalt straffvärde och utifrån det 

bestämma en gemensam påföljd. Det är dock inte endast konkurrerande straffvärden som är i fråga 

i 34 kap. Den iterativa tillämpningssituationen kräver först och främst en lösning på konkurrensen 

mellan den befintliga påföljden och den påföljd som kan komma att utdömas med anledning av 

det tillkommande brottet.142 

Ovan betonades att om 34 kap. var tillämpligt domstolen efter omständigheterna fick välja 

lösningsalternativ enligt den tidigare 1 §. I princip kunde rätten välja fritt mellan de tre alternativen. 

Lagen liksom förarbetena var av liten ledning och domstolar hade stort utrymme att efter eget 

finnande välja mellan lösningsalternativen för påföljdskonkurrens. Det var närmast svårt för 

domstolarna att ”göra fel”. Till det kom att 34 kap. härstammar från en tid när individualpreventiva 

bestraffningsideologiska teorier var styrande och att 34 kap.  åtminstone fram till reformen har vilat 

på andra grunder än påföljdssystemet generellt gör i dag. Regleringen har uppfattats som 

komplicerad. Det har således inte varit enkelt att direkt utläsa vilka alternativ som uppfyller vilka 

syften eller vilka hänsyn som ska tas för att avgöra vilken lösning som är lämplig. Dessa var 

                                                      
138 Ulväng s. 24 ff. 
139 34. kap 1 § (1998:604), prop. 2015/16:151 s. 28 f.  
140 Med undantag för den teoretiska möjligheten att inte tillämpa någon av reglerna och inte utdöma någon påföljd 
alls. 
141 Ulväng s. 51, 167, 353. 
142 Ulväng s. 30, 39, 49, 297, 552.   
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naturligtvis dåliga förutsättningar båda för att uppnå de med bestraffningen eftersträvande 

ändamålen, och för att behandla lika fall lika. Reformen syftar till att komma ifrån dessa problem.143 

I det följande redogörs för lösningsalternativen så som de är tänkta att tillämpas efter reformen. 

Framställningen tar sin utgångpunkt i alternativens teoretiska grunder, men fokuserar på 

alternativens utformning enligt nya 34 kap. Jämförelser med den tidigare regleringen görs i den 

mån det är intressant. Alternativen kommer också att belysas med relevanta bestraffningsideologier 

och principer. Sådan belysning är nödvändig för att utvärdera rangordningen av lösningsalternativ 

och om den valda rangordningen är lämplig. Det är inte givet hur lösningsalternativen hänger 

samman med olika principer och utgångspunkter för påföljdsbestämningen. Det måste i stället 

undersökas, vilket kan göras genom att granska de olika alternativen och försöka analysera vad de 

får för praktiska konsekvenser och se hur väl dessa stämmer överens med tankarna bakom 

påföljdssystemet.144  

 

4.2 Kumulation som huvudregel (ny påföljd) 
 
”Det är aldrig fel att döma särskilt”145 
 
Kumulation innebär att samtliga konkurrerande regler tillämpas fullt ut. En påföljd döms ut för varje 

brott och påföljderna kumuleras med avsikt att varje påföljd ska verkställas.146 Vid 

påföljdskonkurrens i iterativa tillämpningssituationer är den ena påföljden redan utdömd. Sedan 

reformen gäller som ny huvudregel att domstolen vid en iterativ tillämpningssituation ska döma till 

ny påföljd, vilket innebär att lösa påföljdskonkurrensen med kumulation. Den första påföljden förblir 

vad den var enligt den första domen, och en ny självständig påföljd bestäms för den tillkommande 

brottsligheten oberoende av den första påföljden. Ny påföljd är det enda alternativet som ges i nya 

1 §. Undantagen finns i kapitlets senare paragrafer.147 Om inga regler fanns för att lösa 

påföljdskonkurrens i iterativa tillämpningssituationer skulle kumulation vara den naturliga 

lösningen.148  

Enligt den nya huvudregeln ska ny påföljd utdömas oavsett om det är fråga om nyupptäckt eller 

ny brottslighet. När en ny påföljd kumuleras kan den nya påföljden vara av samma slag som den 

tidigare påföljden, eller av annat slag. Oavsett om det blir fråga om två påföljder av samma eller 

                                                      
143 Prop. 2015/16:151 s. 1, 30, 32 f., Borgeke, Heidenborg s. 521 f., Jareborg, Zila s. 162, Ulväng s. 51, 480, 484 f.  
144 Jfr. Ulväng s. 55 ff. 
145 Sägningen påstås länge ha varit ett talesätt i många domstolar. ”Döma särskilt” var den tidigare benämningen på 
kumulation, att utdöma ny påföljd, se Ulväng s. 480.  
146 Ulväng s. 387 ff. 
147 Prop. 2015/16:151 s. 35 ff. 
148 Ulväng s. 79. 
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olika slag så blir resultatet att straffvärdena adderas till varandra. Ovan har redogjorts för att det 

vid straffmätningen spelar det roll om den tillkomna brottsligheten är nyupptäckt eller ny. För 

nyupptäckt brottslighet ska straffvärdet mätas enligt principen om flerfaldig brottslighets avtagande 

betydelse. För ny brottslighet adderas brottens straffvärden i sin helhet.149 

Kumulation är lösningsalternativ som låter sig förenas med proportionalitetsprincipen eftersom 

lösningen innebär att ett straff mäts ut i förhållande till varje brott. Varje begången gärning ska 

utifrån sitt allvar straffmätas vilket ligger till grund för ett påföljdsval och en konkret påföljd som 

ska verkställas. Ny påföljd är också en för domstolen enkel lösning eftersom den inte behöver 

anpassa påföljderna efter varandra. Effekterna av två utdömda påföljder blir i stället en fråga för 

verkställighetsnivå.150 Ulväng menar att påföljdskonkurrens tydligt bör skiljas mot 

verkställighetskonkurrens och att problem som rör den senare är frågor endast för verkställande 

myndigheter. Domstolar bör endast befatta sig med frågor av det förra slaget, med ett undantag, 

nämligen då verkställighetskonkurrensen leder till att ena påföljden inte är möjlig att verkställa 

eftersom ett sådant resultat inte är förenligt med proportionalitetsprincipen.151 För att visa hur så 

kan ske är nödvändigt att visa att två påföljder kan verkställas samtidigt (parallellt) eller efter 

varandra (seriellt).152 Enligt 25 § strafftidslagen verkställs två fängelsepåföljder seriellt och enligt 

11 § 1 st. lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård gäller samma sak för sluten 

ungdomsvård.153 

 

    Seriell verkställighet 

 
   påföljd 1  
 
              brott 1           dom 1  

 

   
       
       dom2                påföljd 2 
                
  
               brott 2 
 

                                                      
149 Prop. 2015/16:151 s. 35 ff., 88, Borgeke, Heidenborg s. 534 f.  
150 Ulväng s. 387. 
151 Ulväng s. 489. 
152 Ulväng s. 123 f. 
153 Borgeke, Heidenborg s. 535 f. 
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Icke-frihetsberövande påföljder verkställs parallellt, och likaså verkställs ett fängelsestraff en icke-

frihetsberövande påföljd parallellt.154 Vid kumulation av två påföljder som inte båda är 

frihetsberövande påföljder kommer tidslinjen alltså se ut enligt följande. 

 

      Parallell verkställighet 
 
                påföljd 1  
             brott 1               dom 1 
 

 

   
                
      dom 2 
                                   påföljd 2 
                  
                brott 2 
 

Det scenario Ulväng syftar på kan uppstå vid parallell verkställighet. Om exempelvis en 

skyddstillsyn med särskild föreskrift verkställs samtidigt som ett längre fängelsestraff kan resultatet 

tänkas bli att skyddstillsynen i praktiken inte innebär något ingripande moment alls. I praktiken 

absorberas då den första påföljden av den andra. Jag instämmer i att det inte är upp till domstolarna 

att lösa verkställighetskonkurrensen, men jag anser att domstolarna bör vara medvetna om hur 

verkställighetskonkurrensen kommer att lösas praktiskt, åtminstone i stora drag. Utan kunskap om 

hur påföljderna faktiskt kommer att verkställas torde det vara svårt för domstolen att göra en riktig 

uppskattning av proportionaliteten och bedömning över lämpligheten i lösningsalternativen.155 

Ofta kommer parallell verkställighet av icke-frihetsberövande påföljder endast att innebära dubbelt 

pågående prövotider.156 Men man kan exempelvis fråga sig vad det i praktiken innebär att någon är 

dömd till exempelvis två skyddstillsynspåföljder? Blir den dömde dubbelt övervakad i bemärkelsen 

att hen måste göra dubbla antal besök hos frivården? Eller innebär två skyddstillsynspåföljder i 

praktiken samma sak som en skyddstillsyn? Om ena skyddstillsynen innehåller en särskild föreskrift 

om exempelvis särskild vård, hur påverkar det den totala graden av ingripande? Innebär 

föreskriften att ingripandegraden blir högre, eller betyder föreskriften i praktiken att den dömde 

besöker en vårdinrättning som substitut för frivårdsbesöken? Förutom den ytterliga situationen där 

ena påföljden helt absorberar den andra kan kanske mellanting tänkas förekomma som i praktiken 

                                                      
154 Ulväng s. 392, 398 f.  
155 Kriminalvården s. 1 f. 
156 Ulväng s. 538. 
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har stor betydelse för påföljdens verkliga ingripandegrad. Vid påföljdsbestämning bör domstolar 

se till den samlade sanktionen.157 

 

4.3 Absorption som undantag (konsumtion) 
 
Absorption innebär ett urval genom att en av de konkurrerande reglerna tillämpas fullt ut medan 

övriga regler inte tillämpas. En påföljd bestäms för ett brott och den påföljden ensam omfattar 

(absorberar) samtliga brott. Liksom vid kumulation får den första påföljden för det första brottet 

förbli som den är. Skillnaden är att ingen påföljd döms ut för det tillkommande brottet, utan den 

första påföljden får omfatta även det tillkommande brottet.158    

Absorption heter konsumtion i lagtext och finns i 3 §. Domstolen i det andra målet kan komma 

fram till att den första påföljden ska avse även den nyupptäckta brottsligheten och meddela en 

konsumtionsdom. En konsumtionsdom får inte meddelas för ny brottslighet.159  

 

      Konsumtion 

    påföljd 1 
 
              
                brott 1 
 
 
           dom 1        dom 2 
 
 
 
 
        brott 2 
 

Konsumtionsdom utgör ett undantag i förhållande till att besluta om ny påföljd. Undantaget får 

tillämpas när den tillkommande nyupptäckta brottsligheten är ”utan nämnvärd betydelse” i 

förhållande till den tidigare domen. Rekvisitet tar sikte på mindre allvarliga brott med straffvärde 

på en så pass låg nivå att brottet skulle haft mycket liten, eller ingen, inverkan på 

straffvärdebedömningen om brotten hade bedömts i ett sammanhang. Om den första påföljden är 

ett flerårigt fängelsestraff och det tillkommande brottet är ett nyupptäckt brott med ett straffvärde 

                                                      
157 Jfr. NJA 2015 s. 1129. 
158 Prop. 2015/16:151 s. 38 f., Ulväng s. 354 ff.  
159 Prop. 2015/16:151 s. 36 ff., 89, jfr. Ulväng s. 354 ff.  
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som motsvarar någon eller ett par månaders fängelse är det exempelvis möjligt att meddela en 

konsumtionsdom.160  

Vad som efter reformen särskilt bör minska utrymmet för att meddela konsumtionsdom är att 

möjligheten att besluta om tilläggssanktioner har avskaffats. Domstolen har tidigare kunnat besluta 

att den tillkommande brottsligheten visserligen ska konsumeras av den första påföljden, men att 

den första påföljden ska skärpas med förstärkande tillägg. Tilläggen har kunnat bestå i bland annat 

särskilda föreskrifter, ett kortare fängelsestraff enligt 28 kap. 3 § brottsbalken eller dagsböter. När 

detta inte längre är möjligt innebär konsumtionsdom att den tillkommande brottsligheten 

absorberas fullständigt, vilket är lämpligt endast i yttersta undantagsfall. För situationer där en 

konsumtionsdom inte är tillräcklig, och där man tidigare skulle ha förstärkt med tilläggssanktioner, 

ska man numer i stället döma till ny påföljd, vilket i praktiken bör kunna ge i princip samma 

resultat.161 

En konsumtionsdom är i de flesta fall svårförenligt med proportionalitetsprincipen eftersom 

den innebär att ingen påföljd utdöms för den brottsliga gärningen. Brottets straffvärde är aldrig 

noll (då hade det inte varit ett brott), men med konsumtion kommer gärningens allvar inte att 

återspeglas i något straff. Att konsumtionsdom inte är möjligt i fråga om ny brottlighet är väl 

förenligt med påföljdssystemet i övrigt och reformens ändamål om sträng behandling av återfall. 

Den som låter sig övertygas av resonemangen om relativ proportionalitet som grund för principen 

om flerfaldig brottslighets avtagande betydelse bör dock kunna acceptera konsumtion i 

undantagsfallen där den tillkommande brottsligheten är så pass ringa att den inte skulle ha lett till 

någon ytterligare sanktion vid en samlad tillämpningssituation. I övrigt går nog inte konsumtion att 

förena med proportionalitet alls.162 Konsumtion kan däremot i viss mån motiveras av praktiska 

hänsyn, samt rättviseargument med syftning på fall där åtalsunderlåtelse skulle ha varit möjlig, och 

även i fall där väldig lång tid passerat sedan brottet begicks.163   

Även om konsumtionsdom har fått en ny ställning som undantag har liknande ståndpunkter 

gällt även tidigare vid tillämpningen. Innan reformen ställdes krav på att den tillkommande 

brottsligheten "uppenbart" var utan nämnvärd betydelse. Uppenbarhetskravet har inte setts 

nödvändigt att behålla när konsumtionsdom bara kan meddelas för nyupptäckta brott.164 

Konsumtionsdom har reserverats för fall då den första påföljden är ingripande och den 

                                                      
160 Prop. 2015/16:151. s. 39 f, 89; Borgeke, Heidenborg s. 548 f.  
161 Prop. 2015/16:151 s. jfr. Ulväng s. 541. 
162 Ulväng s. 534. 
163 Ulväng s. 534, 538 f., 489. 
164 34 kap. 3 § (1962:700) brottsbalken, prop. 2015/16:151 s. 10, 89, Borgeke, Heidenborg s. 548. 



 45 

tillkommande brottsligheten är ringa. Även innan reformen har möjligheterna att meddela 

konsumtionsdom i fråga om återfallsbrottslighet ansetts små. Enligt tidigare förarbeten har dock 

brytpunkten utgjorts av verkställighetens början, inte domens meddelande.165 Praxis har också 

tillämpat konsumtionsdom mer generöst för flerfaldig brottslighet än återfall och åtminstone i viss 

mån även lagt brytpunkten vid domen, alltså motsvarande vad som nu gäller enligt lag.166 

Ordningen är kanske inte helt ny i praktiken, men lagändringen är då nog så behövlig ur 

legalitetsperspektiv och till främjande av förutsebarhet och likabehandling. Den nya ordningen som 

innebär att konsumtionsdom inte kan tillämpas på återfallssituationer stämmer klart bättre överens 

med påföljdssystemet i övrigt.167 

 

4.3.1 Specialreglering av livstid 
 
Det ligger i livstidsstraffets natur att omöjliggöra differentiering i påföljdsbestämningen.168 Enligt 

1 § 3 st. får rätten endast meddela konsumtionsdom om den första påföljden är fängelse på livstid. 

Det gällde även innan reformen.169 Utredningen föreslog att avskaffa särreglering som gäller för 

livstidsstraffet, men så skedde inte utan innehållet i den tidigare bestämmelsen består. 

Livstidsstraffet träder alltid i stället för en annan påföljd. Lagstiftaren konstaterar dock själv att det 

är en brist att den livstidsdömda i praktiken slipper påföljd för tillkommande brottslighet.170 Det är 

möjligt att argumentera att en påföljd bör utdömas på påföljdsnivå, även om den sedan på 

verkställighetsnivå kommer att absorberas. Den andra påföljden kommer då visserligen inte att 

”kännas” för gärningsmannen, men kan ändå fylla en (optisk) funktion i det att den kommunicerar 

klander.171 En sådan ordning skulle även ge bättre förutsättningar för upprättelse för eventuella 

brottsoffer.  

 

4.4 Asperation som undantag (undanröjande) 
 
Asperation innebär att samtliga tillämpliga regler modifieras till en gemensam lösning. Den första 

påföljden blir inte vad den skulle ha varit för det första brottet, och den andra påföljden blir inte 

vad den skulle kommit att bli för det tillkommande brottet ensamt. Ovan har framgått att 

                                                      
165 Prop. 1962:10 C s. 394, NJA 2009 s. 485 II. 
166 SOU 2012:34 band 2 s. 301, RH 2004:87, Borgeke, Heidenborg s. 522, Ulväng s. 363, 378. 
167 Ulväng s. 485. 
168 Ulväng s. 355. 
169 Bestämmelsen fanns tidigare i 34 kap. 2 § (1962:700), prop. 2015/16:151 s. 10, 48 ff. 
170 2015/16:151 prop. s. 50.  
171 Ulväng s. 356, 540. 
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asperationsprincipen ska tillämpas vid straffmätningen vid flerfaldig brottslighet i en samlad 

tillämpningssituation. Asperation som lösningsalternativ vid en iterativ tillämpningssituation ser 

annorlunda ut. Likheten ligger i att påföljden lösning modifieras.172 

I en iterativ tillämpningssituation har det första brottet redan renderat en påföljd, och när den 

ytterligare brottsligheten tillkommer modifieras påföljden för att omfatta hela brottsligheten. 

Modifikationen består i att rätten undanröjer den första påföljden och beslutar om en ny gemensam 

påföljd för den samlade brottsligheten. 173 Lösningsalternativet asperation kallas här undanröjande. I 

4 § heter det att rätten kan "undanröja en tidigare utdömd påföljd och döma till gemensam påföljd 

för den samlade brottsligheten." 

 

      Undanröjande/ny gemensam påföljd 
 
              påföljd 1                 
          ny påföljd 
          brott 1               dom 1   

 

  
                        dom 2 

 

 

               brott 2 

 

Asperation i en iterativ tillämpningssituation leder alltså till en gemensam påföljd i fråga om 

påföljdsval. Straffmätningen blir dock inte utan problem. Rätten vid den andra domen måste              

– utöver att bedöma straffvärdet hos den tillkommande brottsligheten – uppskatta straffvärdet 

även hos den första brottsligheten. Straffvärdet hos den första brottsligheten har givetvis redan 

bedömts av rätten i den första domen, men eftersom domstolarna inte har någon skyldighet att 

redovisa ett slutgiltigt straffmätningsvärde i absoluta termer och ofta inte redovisar hur man gör 

påföljdsbestämningen, måste den andra domstolen själv uppskatta straffmätningsvärdet utifrån den 

första domen. Det är givetvis möjligt att den andra domstolen landar i en något annorlunda 

uppskattning av straffvärdet jämfört med vad den första domstolen gjorde när den utdömde den 

första påföljden. När det gemensamma straffvärdet likväl är uppskattat måste också en avräkning 

göras för den del av den första påföljden som eventuellt redan har verkställts. Detta torde vara 

mindre problematiskt när den första påföljden är fängelse som mäts i tid, jämfört med icke-

                                                      
172 Prop. 2015/16:151 s. 44 ff., Ulväng s. 55, 421 ff. 
173 Prop. 2015/16:151 s. 44 ff., Ulväng s. 55, 421 ff. 
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frihetsberövande påföljder och andra dithörande repressiva inslag som inte på samma sätt låter sig 

mätas. 174 

Det är möjligt att undanröja en tidigare påföljd vid tillkommande brottslighet, nyupptäckt såväl 

som ny. Vid undanröjande ska den samlade brottsligheten beaktas och en gemensam påföljd 

utdömas. När den samlade brottsligheten ska straffmätas har det betydelse vilket slag den 

tillkommande brottsligheten är av. Är den tillkommande brottsligheten nyupptäckt ska den 

samlade brottsligheten behandlas enligt principerna för flerfaldig brottslighet. Är det fråga om ny 

brottslighet ska straffmätningen inte göras som vid flerfaldig brottslighet. Lagstiftaren har inte velat 

att den tilltalade ska få straffrabatt. Tvärtom ska den nya brottsligheten verka skärpande vid 

påföljdsbestämningen. En annan sak är att domstolen sedan utifrån straffvärdet bestämmer en 

påföljd.175 

För att ett undanröjande av den första påföljden ska komma i fråga krävs att den första domen 

vunnit laga kraft. Det gäller såväl innan som efter reformen.176 Domstolen kan undanröja den 

tidigare påföljden om den inte är helt verkställd. Möjligheten att undanröja en tidigare utdömd 

påföljd får nu tillämpas endast som undantag, vid "särskilda skäl". De nya reglera skapar dock 

situationer där det blir nödvändigt att undanröja en tidigare påföljd. Framför allt kan lösningen i 

undantagssituationer vara nödvändig för att uppnå proportionell bestraffning vid sådana 

situationer som diskuterats ovan där kumulation i praktiken leder till absorption. Exempelvis kan 

inte en kontraktsvård fortsätta om den dömde i ny dom döms till en ny påföljd i form av ett längre 

fängelsestraff. Praktiska och humanitära skäl kan också vara grund för undanröjande, men i än mer 

sällsynta fall. Den som exempelvis efter att ha dömts till fängelse i den första domen och först 

senare hamnar i en situation som ger förutsättningar för en kontraktsvård ska kunna ådömas sådan 

om det är en tillräckligt ingripande påföljd i förhållande till brottsligheten. Undanröjande kan även 

komma i fråga med hänsyn till den tilltalades personliga förhållanden eller andra tungt vägande skäl 

är uppenbart oskäligt att verkställigheten av första påföljden får fortlöpa.177 

Undanröjande är inte ett praktiskt eller lättillämpat alternativ. Alternativet vilar inte heller på 

särskilt stadiga ideologiska eller principiella grunder. Undanröjande har sin grund i att vilja nå en 

”lämplig påföljd” med syfte på gärningsmannen, inte gärningen. När gärningsmannen hamnar i 

fokus gör man avsteg från proportionalitetsprincipen, oavsett om slutresultat blir lindrigare eller 

                                                      
174 Ulväng s. 485 ff. 
175 Prop. 2015/16:151 s. 46, 55, 91. 
176 Ulväng s. 504, 508. 
177 Prop 2015/16:151. s. 44 ff, 91, Borgeke, Heidenborg s. 552 f. 
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strängare jämfört med vad som skulle varit vid kumulation.178 Påföljdsbestämningen skiftar fokus 

från hur en begången gärning ska vedergällas, till hur gärningsmannen ska behandlas eller 

oskadliggöras. Behandlingstankar hör till individualpreventiva teorier som låg till grund för 

påföljdssystemet vid brottsbalkens tillkomst, men som i dagens påföljdssystem mest lever kvar som 

fragmentariska rester. Ulväng är mycket kritisk mot lösningsalternativet, och menade att dess 

fortsatta existens borde vara berättigad endast till ett minimum, vid ”synnerliga skäl”. Det tycks 

råda enighet över att undanröjande behövs åtminstone för fall där det annars inte är möjligt med 

en proportionerlig påföljdslösning. 179 

 

4.5 Undantag för ungdomar 
 
Vad som hittills har sagts i detta avsnitt behövs i viss mån modifieras när den tilltalade är en 

ungdom. Samma huvudregel gäller för ungdomar som för vuxna lagöverträdare. I fråga om 

ungdomspåföljder ges undantagen dock större utrymme. Om den påföljd som verkställs är sluten 

ungdomsvård, ungdomsvård eller ungdomstjänst är det enligt 3 § 2 st. möjligt att som undantag 

meddela en konsumtionsdom. Den möjligheten finns oavsett om den tillkommande brottsligheten 

gäller nyupptäckt eller ny brottslighet, men för att meddela konsumtionsdom krävs att den 

tillkommande brottsligheten är utan nämnvärd betydelse i förhållande till den tidigare brottsligheten.180 

Avseende undanröjande gör lagtexten ingen skillnad på vuxna och unga, men i propositionen 

framstår utrymmet att ta hänsyn till personliga förhållanden och andra tungt vägande skäl som 

större i fråga om unga lagöverträdare.181 

Den stränga synen på återfall och framskjuten proportionalitet är tänkt att få genomslag också 

i 34 kap. reglering av ungdomspåföljder.182 Dock motiveras undantag från huvudregeln vid sluten 

ungdomsvård av att återfall i brott kommer att kunna få konsekvenser genom upptrappning av den 

befintliga påföljden samt att med begränsade möjligheter till konsumtionsdom skulle unga 

lagöverträdare oftare dömas till böter. Processen vid ungdomsbrottslighet präglas även av snäva 

tidsfrister. Därtill kommer att den enskildes behov bör ges större utrymme i fråga om unga än 

vuxna. Lagstiftarens skäl bakom undantagen framgår dock inte helt tydligt i propositionen.183  

                                                      
178 För exempel på hur undanröjande kan innebära både lindrigare och strängare påföljdsbestämning, se Svea 
hovrätts dom 2016-09-07, mål B 2553-16; Svea hovrätt dom 2016-09-12, mål B 3082-16; Svea hovrätts dom 2016-
09-30, mål B 1646-16. 
179 Prop. 2015/16:151 s. 91., Ulväng s. 542 ff. 
180 Prop. 2015/16:151  s. 36, 73 f. 
181 Prop. 2015/16:151 s. 75, jfr. s. 46. 
182 Prop. 2015/16:151 s. 31, 43 f., 67, 69. 
183 Prop. 2015/16:151 s. 38, 43, 70 ff., Borgeke s. 547 ff., 552 f. 
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4.6 Konklusion 
 
Reglerna i 34 kap. är ingen självklarhet. Det går att föreställa sig ett påföljdssystem utan 

bestämmelser om iterativa tillämpningssituationer vid påföljdskonkurrens. Men 

påföljdskonkurrens skulle fortfarande uppstå. Utan särskilda regler vore det naturliga att 

bestämma en ny påföljd för tillkommande brottslighet.184 Den nya påföljden skulle då kumuleras 

med den förevarande, på samma sätt som enligt den nya huvudregeln. Om resultatet är detsamma 

vid inga regler som enligt huvudregeln, bör skälen för undantag vara likartade skälen för reglernas 

själva existens. Ulväng menar att reglernas existens går att motivera utifrån tre olika argument: 

rättvisa, behandling och undvikande av kompetenskonflikt. De två senare argumenten bygger på 

behandlingstankar och har svag bäring i ett system som bygger på proportionalitet.185  

Rättviseargumentet är enligt Ulväng det giltiga argumentet bakom reglera i 34 kap. 

Rättviseargumentet går ut på att påföljdsbestämningen ska ske på samma sätt i iterativa 

tillämpningssituationer som i andra tillämpningssituationer. Nyupptäckt brottslighet ska inte 

hamna i ett sämre läge än flerfaldig brottslighet.186  I propositionen är argumentet för den nya 

regleringen är ungefär samma, fast framför allt omvänt. Lagstiftaren vill att återfall i brottslighet 

konsekvent ska behandlas strängt. Återfall ska inte undgå sträng behandling genom att i iterativa 

tillämpningssituationer behandlas som flerfaldig brottslighet. Visserligen låter man ju nyupptäckt 

brottslighet behandlas som flerfaldig, men det är inte där huvudfokus ligger.187 Oavsett vilket håll 

argumentet kommer ifrån tycks enighet råda över att det är rättvist och riktigt att skilja på 

nyupptäckt- respektive ny brottslighet. Däremot håller inte argumentet att behandla återfall strängt 

som förklaring till reglernas existens. Utan 34 kap. skulle domstolen döma till ny påföljd för den 

tillkommande brottsligheter och då tillämpa vanliga påföljdsbestämningsregler, inklusive reglerna 

om påföljdsbestämning.188 

Enligt nya 34 kap. har domstolarna mindre frihet än tidigare i att avgöra vilket alternativ de 

finner lämpligast. Kumulation är det alternativet som bäst främjar proportionalitetsprincipen och 

därför är den nya huvudregeln att döma till ny påföljd. Konsumtion ska i princip väljas endast om 

brottsligheten i en samlad tillämpningssituation varit så ringa att den inte skulle ha haft någon 

inverkan på påföljden med tillämpnings av asperationsprincipen vid straffmätning. Kumulation är 

onekligen ett strängare alternativ än konsumtion. Att det är möjligt att meddela konsumtionsdom 

                                                      
184 Ulväng s. 172, 308, 492, 532 f. 
185 Ulväng s. 489 ff.  
186 Ulväng s. 492. 
187 Prop. 2015/16:151s. 1, 27 f., 30, 34, jfr. SOU 2012:34 band 2 s. 302. 
188 Ulväng s. 172. 
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endast i fråga om nyupptäckt brottslighet är därför dels ändamålsenligt av lagstiftaren som vill 

behandla återfall strängt, dels förenligt med proportionalitetsprincipen och rättviseargumentet.189 

Undanröjande går inte att generellt rangordna som strängare eller mildare än kumulation. 

Repressionsgraden beror på den konkreta lösningen i det enskilda fallet.190 Undanröjande är ett 

alternativ för undantagssituationer till vilka det är svårt att finna en lämplig lösning med tillämpning 

av huvudregeln. I den mån undanröjande motiveras av behandlingsargumentet och 

kompetenskonfliktsargumentet har tillämpningsområdet minimerats, vilket är ytterligare ett steg 

bort från behandlingsideologin.191 

 

  

                                                      
189 Prop. 2015/16:151 s. 35 f., Ulväng s. 544. 
190 Jfr. Svea hovrätts dom 2016-09-07, mål B 2553-16; Svea hovrätt dom 2016-09-12, mål B 3082-16; Svea hovrätts 
dom 2016-09-30, mål B 1646-16, Svea hovrätt. 
191 Prop. 2015/16:151 s. 46, Ulväng s. 481 ff., 489 f. 
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5 Instansprövning, brytpunkter och problematiska tidsförhållanden 
 

5.1 Inledning 
 
En brottmålsdom kan överklagas och ett mål kan komma att prövas i flera instanser. Det 

förekommer också att en person är tilltalad i parallellt pågående processer. De olika instanserna 

kommer att pröva målet vid olika tidpunkter och det är möjligt att förutsättningarna ser olika ut i 

olika instanser. Sådana omständigheter ger upphov till frågor gällande tillämpligheten av 34 kap., 

samt gällande brytpunkten mellan nyupptäckt- och ny brottslighet.192 

 

5.2 När tillämpningsförutsättningar föreligger först i överrätt 
 

I avsnitt 3 har det framgått att tillämpningen av 34 kap. förutsätter förekomst av en tidigare dom 

och utdömd påföljd. När en dom överklagas och prövas i flera instanser är det möjligt att en 

tidigare dom och utdömd påföljd inte existerar vid prövningen i första instans, men sedan har 

tillkommit med anledning av en parallell process när målet ska prövas i den högre instansen. 

Frågan blir då om den högre instansen ska beakta den tidigare domen och utdömda påföljden, 

trots att det inte fanns möjlighet att beakta dessa vid prövningen i underinstans, och i sådant fall 

tillämpa 34 kap.193 Den frågan besvarades jakande i NJA 1994 s. 143. 

I NJA 1994 s. 143 var situationen följande. T.Q. dömdes av Mjölby tingsrätt (dom 1A) för grovt 

rattfylleri m.m. (brott 1) till tre månaders fängelse (påföljd 1). Han överklagade domen. Innan Göta 

hovrätt hade avgjort målet och dömt ut dom 1B, dömdes emellertid T.Q. av Umeå tingsrätt för 

grovt narkotikabrott m.m. (brott 2, dom 2A). I dom 2A undanröjde Umeå tingsrätt en tidigare 

ådömd skyddstillsyn (påföljd 0) och bestämde en ny gemensam påföljd till fyra års fängelse (påföljd 

0 + 2). Fängelsestraffet (påföljd 0 + 2) hade börjat verkställas när brott 1 skulle prövas av Göta 

hovrätt. I dom 1B fastställde hovrätten dom 1A och menade att T.Q. skulle dömas för grovt 

rattfylleri m.m. (brott 1) till tre månaders fängelse (påföljd 1). Därtill uttalade hovrätten att 

34 kap. 1 § inte var tillämpligt i förhållande till dom 2A. T.Q. överklagade dom 1B och yrkade att 

den påföljd som bestämts i dom 2A (påföljd 0+2) skulle avse även brott 1. Högsta domstolen 

uttalade att bestämmelserna i 34 kap. var "tillämpliga i alla instanser" och meddelade 

konsumtionsdom (påföljd 0 + 2 + 1). Högsta domstolen menade att Umeå tingsrätt redan i dom 

2A hade kunnat beakta brott 1, men konstaterade att så hade inte skett. 

                                                      
192 Prop. 2015/16:151 s. 61 f., Borgeke, Heidenborg s. 523, 567, Ulväng s. 320, 363, 542 f. 
193 Ulväng s. 363 f. 
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 påföljd 0 skyddstillsyn           påföljd 0 + 2 Fä 4 år          påföljd 0 + 2 + 1 

       

        
 
     dom 1B                  dom 1C 
    Göta HovR                     HD 
 dom 1 A  dom 2A Fä 3 mån 
 Mjölby TR  Umeå TR   

 
 

    brott 1  brott 2      
   rattfylla m.m                     narkotika m.m.  
 
 
    påföljd 1 Fä 3 mån (två kumulerade 
    fängelsestraff,  skulle ha inneburit senare 
    seriell verkställighet) 

 

I NJA 2010 s. 3 bekräftade HD prejudikatet från NJA 1994 s. 143 och uttalade att varje domstol 

ska "utgå från det processuella läge som råder vid tiden för det egna avgörandet och ta ställning till 

påföljdsfrågan så som den då föreligger till bedömande." De domar och påföljder som är pågående 

vid en hovrättsprövning ska beaktas, trots att dessa inte förelåg vid tingsrättens prövning.194 Båda 

målen gällde tillämpligheten av 34 kap. NJA 1994 s. 143 och NJA 2010 s. 3 är från innan reformen, 

men det finns inget i lagtexten eller förarbetena som tyder på en önskan om förändrat rättsläge.195 

 

5.3 Problem med domen som brytpunkt mellan nyupptäckt- och ny brottslighet 
 
Innan reformen gjorde 3 § skillnad på om brottslighet var begången innan eller efter 

verkställighetens början. En sådan brytpunkt har ovan förklarats ha individualpreventiv grund, och 

därför inte längre vara önskvärd. Det är nödvändigt att definiera en annan brytpunkt för att skilja 

på nyupptäckt- och ny brottslighet. Av lagtexten framgår att nyupptäckt brott är begånget före 

domen och nytt brott är begånget efter domen. Ovan har även sagts att brytpunkten är tidpunkten 

då domen meddelas. Propositionen tar upp tiden då domen vinner laga kraft som en tänkbar 

alternativ brytpunkt. Det alternativet valdes bort med motiveringen att den tilltalade då själv skulle 

kunna välja att förlänga brytpunkten genom att överklaga domen.196  

                                                      
194 SOU 2012:34 band 2 s. 104, NJA 2015 s. 826, Borgeke, Heidenborg s. 523, Ulväng s. 363 ff. 
195 Prop. 2015/16:151 s. 28 ff., Borgeke s. 523.  
196 Prop. 2015/16:151. s. 35. jfr. Ulväng s. 504 ff. 
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Vad som däremot inte framkommer i lagtext eller förarbeten är vilken dom som avses. Eftersom 

det är en dom som har lett till påföljd måste det vara fråga om en fällande dom. Men om en dom 

överklagas kommer det att leda till flera domar i målet. Lagtexten eller förarbeten ger inget svar på 

vilken domstols dom som avses när målet prövas i flera instanser, trots att frågan uppmärksammas 

av bland annat Lagrådet.197 Det är teoretiskt möjligt att brytpunkten ska vara den först meddelade 

fällande domen, alltså ofta tingsrättsdomen. Alternativt ska brytpunkten vara den senaste domen. 

Det senare alternativet menar jag är förenligt med NJA 1994 s. 143 och prejudikatet att utgå från 

det processuella läget som råder vi den tiden för det egna avgörandet. Frågan här är visserligen om 

brytpunkt mellan nyupptäckt och nytt brott, inte om tillämpningsområde. Det vekar dock 

inkonsekvent att "utgå från det processuella läge som råder vid tiden för det egna avgörandet" i 

fråga om tillämpningsområde, men att utgå från den första fällande domen i fråga om brytpunkt. 

En enhetlig lösning är önskvärd. Att även i fråga om tillämpningsområdet utgå från 

tingsrättsdomen vore teoretiskt möjligt, men det är tveksamt om det vore önskvärt. Det vore att 

minska tillämpningsområdet för 34 kap. vilket skulle omöjliggöra konsumtionsdom och 

undanröjande för situationer där det många gånger kan vara lämpligt.198  

Att låta brytpunkten utgöras av den senast meddelade domen skulle dock kunna leda till 

tvivelaktiga resultat. Det skulle innebära att brytpunkten vid överklagande flyttades från 

meddelandet av tingsrättsdomen, till meddelandet av hovrättsdomen, och vidare till eventuellt 

meddelande av Högsta domstolens dom. Att en skiftande brytpunkt vore problematiskt ska 

demonstreras genom ett exempel.199 

Om en tilltalad döms för brott 1 i tingsrätten och därefter begår brott 2 så är brott 2 ett nytt brott 

i förhållande till tingsrättsdomen (1A) när brott 2 ska prövas i dom 2A. Men om domarna 1A och 

2A överklagas, och hovrättsdomen 1B meddelas före hovrättsdomen 2B, så kommer brott 2 att 

vara nyupptäckt i förehållande till dom 1B. Om brytpunkten utgörs av den senast meddelade 

domen kommer alltså hovrätten bedöma brott 2 som nyupptäckt brott, till skillnad från tingsrätten 

i dom 2A som korrekt bör ha bedömt brott 2 som nytt brott. En tidslinje kan illustrera scenariot.200 

 

            brott 1          dom 1A          brott 2         dom 2A          dom 1B             dom 2B 

  
   

 

                                                      
197 Lagrådet i prop. 2015/16:151, bilaga 10, s. 188 f. 
198 Se t.ex. NJA 1994 s. 143, NJA 2010 s. 3, NJA 2015 s. 826. 
199 Jfr Borgeke, Heidenborg s. 523, Ulväng s. 363 ff., 527 ff. 
200 Jfr. Ulväng s. 527 ff. 
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Scenariot, som inte lär vara helt osannolikt,201 innebär flera problem. Resultatet, att en och samma 

gärning ska benämnas olika i tingsrätten jämfört med i hovrätten, är konstigt och icke-önskvärt, 

särskilt med hänsyn till att uppdelningen kan spela stor roll. För den tilltalade är det till nackdel om 

brottet är nytt och till fördel om brottet är nyupptäckt.202 Resultatet innebär också, vilket lagstiftaren 

just velat undvika,203 att den tilltalade själv ges möjlighet att påverka brytpunkten genom att 

överklaga. Vidare bör gärningens benämning i dom 2B bero på slumpen av vilket mål som först 

kommer att prövas i hovrätt. Hade brott 2 i hovrätt prövats före brott 1 så skulle brott 2 ha varit 

nytt brott även i dom 2B.204  

Enligt den första tolkningen avses med domen den första fällande domen. Både tingsrätten i 2A 

och hovrätten i 2B skulle då ha att benämna brottet 2 som nytt. Lösningen verkar på så vis 

fördelaktig. Ulväng förespråkar denna lösning och Borgeke synes mena att lösningen är den 

riktiga.205 Även en sådan tolkning kan dock leda till oönskade konsekvenser. Exempelvis kan tänkas 

att hovrätten i dom 1B skulle fria den i dom 1A fällda tilltalade. Vi ska dock snart se att den 

situationen kan avhjälpas i efterhand enligt 6 §. För den omvända situationen, att tingsrätten skulle 

fria och hovrätten fälla, menar Borgeke att brytpunkten bör vara hovrättsdomen.206  

Att tolka begreppet domen som "första fällande domen" torde vara en ovanlig tolkning av ett 

viktigt juridiskt begrepp och om det är den avsedda tolkningen så hade det varit önskvärt att så 

framgått av lagtexten, eller åtminstone tydligt i motiven. I propositionen uttalas endast att 

brytpunkten inte ska förläggas till tiden för laga kraft,207 men det är inte samma sak som att fastställa 

att brytpunkten är när tingsrätten (eller den första fällande instansen) meddelar dom. Intresset av 

tydlighet blir särskilt stort eftersom distinktionen mellan nyupptäckt och nytt brott hör till 

reformens viktigaste ändringar. Tydlighet hade särskilt varit önskvärt i förhållande till rättsläget 

enligt NJA 1994 s. 143 avseende 34 kap. tillämpningsområde.208 Brytpunkten mellan nyupptäckt 

och ny brottslighet och tolkning av domsbegreppet är ett exempel på hur fallet enligt 1 § kan 

kompliceras och på hur nya 34 kap. inte i alla avseenden är enkelt och tydligt.209  

                                                      
201 Jfr. Borgeke, Heidenborg s. 523 
202 Se avsnitt 3.4.2. 
203 Prop. 2015/16:151 s. 35. 
204 Slumpen när ett mål kommer att prövas kommer dock ofrånkomligen alltid bli styrande för om ett brott är att 
anse som nyupptäckt eller nytt, även i första instans. 
205 Borgeke, Heidenborg s. 543, Ulväng s. 527 ff. 
206 Borgeke, Heidenborg s. 543. 
207 Prop. 2015/16:151. s. 35. 
208 Ulväng och Borgeke, Heidenborg anser eventuellt att NJA 1994 s. 143 är irrelevant för fråga om brytpunkt mellan 
nyupptäckt och ny brottslighet eftersom att domen inte nämns i sammanhanget, se Borgeke, Heidenborg s. 543, 
Ulväng s. 527 ff. 
209 Andra exempel på problem och frågor vid olika brytpunkter, se Ulväng s. 523 ff. Liknande exemplet här, men 
utan en dom 2B, se typfall 3, s. 527. Se även Lagrådet i prop. 2015/16:151, bilaga 10, s. 191 f.  
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5.4 Ändrade förhållanden som gör den utdömda påföljden för lindrig 
 
Parallella processer kan medföra att domstolen i dom 2 dömer med beaktande av dom 1A, men att 

dom 1A ändras av hovrätten i dom 1B till förutsättningar som gör att man i dom 2 skulle ha dömt 

annorlunda. 6 § är tänkt att komma till rätta med sådana fall.210 

Den första domen behöver inte ha vunnit laga kraft när en konsumtionsdom (till skillnad från 

vad som gäller vid undanröjande) meddelas för den tillkommande brottsligheten. Därför är det 

teoretiskt möjligt att en konsumtionsdom meddelas (dom 2) innebärande att en första påföljd 

(påföljd 1) ska avse även tillkommande brottslighet (brott 2), men att den första påföljden 

(påföljd 1) därefter kommer att ändras av högre instans i det mål vari den utdömts (dom 1B). Högre 

instans kan frikänna den tilltalade och upphäva påföljden, eller av olika anledningar utdöma en 

lindrigare påföljd. Den påföljd som utdöms av den högre insatsen kanske inte är tillräckligt 

ingripande för att ligga till grund för en konsumtionsdom för den tillkommande brottsligheten. 

Frågan om påföljd för det tillkommande brottet kan då omprövas enligt 6 § 1 st. 1 men.  211 Scenariot 

illustreras av tidslinjen nedan. 

 

                        dom 1B            
  påföljd 1  
                                               
                                     påföljd 2 
            brott 1    brott 2 

 

 
                       dom 1A                     omprövning av 
                   dom 2                    påföljd avseende 
                       brott 2      212 

     
 
Motsvarande regel fanns även innan reformen. Efter reformen bör regeln i mindre utsträckning bli 

aktuell som en följd av att konsumtionsdom ska meddelas i mindre utsträckning. När 

bestämmelsen tillämpas och påföljden för den tillkommande brottsligheten ska prövas på nytt ska 

påföljdsbestämningen för det fall det är fråga om nyupptäckt brottslighet göras i enlighet med 

                                                      
210 Prop. 2015/16:151 s. 62 f., Ulväng s. 523 ff. 
211 Prop. 2015/16:151 s. 62 f.  
212 Bokstaven A representerar domen i lägre rätt och bokstaven B representerar domen i högre rätt. Den 
tillkommande brottsligheten placeras innan dom 1A, alltså som nyupptäckt brott, eftersom att det endast är då 
konsumtionsdom får meddelas med undantag för ungdomar. Skulle det vara fråga om ungdomar kan brottet vara 
begånget även efter dom 1A. 

a 
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principerna för flerfaldig brottslighet. Resultatet av påföljdsbestämningen ska alltså inte bli svårare 

för den enskilde än om den totala brottsligheten hade prövats i ett sammanhang.213 

Ett liknande problem uppstår också om brott 2 var nyupptäckt i förhållande till dom 1 och 

domstolen i dom 2 beslutat om ny påföljd. Domstolen i dom 2 ska då ha bestämt påföljd utifrån 

principen om flerfaldig brottslighets avtagande betydelse. Om dom 1 överklagas och överinstansen 

ändrar påföljdsbestämningen är det på motsvarande sätt som ovan möjligt att den påföljd som 

bestämts i dom 2 är för lindrig. Även för detta scenario är det enligt 6 § st. § p. 2 möjligt att ompröva 

påföljden, med undantag för om påföljden bestämts till ungdomsvård eller ungdomstjänst.214 

Scenariot illustreras nedan. 

                             dom 1B 
    
              påföljd 1           omprövning av        
              dom 1A           påföljd för brott 2

      
         
 

    brott 1      brott 2                dom 2 
           påföljd 2 (asperation vid                       påföljd 2 
   straffmätning)                 (utan asperation)
    
 

5.5 Ändrade förhållanden som gör den utdömda påföljden för sträng 
 
Ett annat tänkbart scenario är att en person döms för brott i två processer som pågår parallellt. Det 

är möjligt att domstolen inte i något av målen varit medveten om att det andra målet pågått parallellt 

och således att påföljdsbestämning skett i båda målen utan beaktande av påföljden i det andra 

målet. Först när verkställigheten av påföljd 1 ska påbörjas blir det för myndigheter känt att två 

parallella processer har resulterat i att två påföljder utdömts och att det alltså även existerar en 

påföljd 2 som ännu inte heller börjat verkställas. Om så har skett, och om båda påföljderna är av 

typen fängelse eller sluten ungdomsvård, finns det en möjlighet att ompröva påföljdsfrågan. 

Kriminalvården ska enligt 17 § förordning (1974:286) om beräkning av strafftid m.m. anmäla till 

åklagaren om en sådan situation föreligger, och åklagaren anmäler förhållandet till domstolen.215 

Efter reformen begränsas regeln till att vara tillämplig vid nyupptäckt brottslighet. Det är ett 

rättviseintresse som föranleder en omprövning som möjliggör att nyupptäckt brottslighet får 

                                                      
213 Prop 2015/16:151. s. 62, Borgeke, Heidenborg s. 567 f. 
214 Prop. 2015/16:151  s. 62, Borgeke, Heidenborg s. 567 f. 
215 Jfr. Ulväng s. 508. 
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behandlas enligt principen om flerfaldig brottslighets avtagande betydelse, och inte kumuleras.216 

Scenariot regleras i 6 § 2 st. och kan demonstreras enligt följande.  

          
                   påföljd  
           brott 1          dom 1 
 
 

dom 2 

                      påföljd 2    påföljd 2 (med  
                     (utan asperation)   
  
       (nyupptäck                   (ny brottslighet) 
       brottslighet)  
   tillkommande                omprövning av  
   brottslighet          påföljd 2 
                      
 

5.6 Gemensam påföljd i överrätt 
 
NJA 1975 s. 691 stipulerade att om två tingsrättsdomar överklagas till hovrätt, hovrätten ska 

bestämma en gemensam påföljd i stället för att tillämpa 34 kap. Det har sedan dess varit den 

gällande ordningen, för nyupptäckt och ny brottslighet. Ordningen har lett till att en tilltalad som 

fälls i flera domar i tingsrätt ofta vinner en fördel genom att överklaga till hovrätt eftersom att 

hovrätten då har tillämpat principen om flerfaldig brottslighets avtagande betydelse vid 

straffmätningen. Det har gällt för nyupptäckt liksom för ny brottslighet.217 Det har i reformarbetet 

ansetts vara en oacceptabel ordning som leder till konsekvenser helt emot syftet mot reformen. 

Därför har en ändring genomförts i 30 kap. 3 § brottsbalken.  Bestämmelsen hindrar inte att målen 

handläggs tillsammans och att påföljderna bestäms i en gemensam dom, men i stället för att 

bestämma om en gemensam påföljd ska överrätten nu tillämpa 34 kap.218 Många remissinstanser 

instämde i att det var en viktig ändring för att inte andra ändringar med reformen ska vara möjliga 

att kringgå och motverkas. Den ordning som tidigare gällt enligt NJA 1975 s. 691 gäller därför inte 

längre.219 Redan innan reformen verkar dock hovrätterna ofta ha tillämpat 34 kap. motsvarande 

den nu gällande ordningen.220 

Nu framgår av 30 kap. 3 § 3 st. brottsbalken att när högre rätt dömer för brott som prövats i 

flera underrättsdomar ska brottsligheten i varje sådan dom leda till en särskild påföljd. Den högre 

                                                      
216 Prop. 2015/16:151 s. 62 f, 92 f., Borgeke, Heidenborg s. 568. 
217 Prop. 2015/16:151 s. 30, 57 ff, Ulväng s. 321. 
218 Prop. 2015/16:151 s. 60. 
219 Prop. 2015/16:151 s. 30, 57 ff, jfr. Ulväng s. 531 
220 Ulväng s. 321, 531. 
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instansen ska först överpröva den först meddelade domen (dom 1A) och, vid fällande dom, utdöma 

en påföljd (påföljd 1 i dom 1B) för den. När den högre instansen, oftast hovrätten, därefter 

överprövar den andra meddelade domen (dom 2A) uppstår en iterativ tillämpningssituation. I 

propositionen framgår att om förutsättningarna är uppfyllda enligt 3 § eller 4 § har den högre 

instansen möjlighet att meddela konsumtionsdom eller undanröja den första påföljden.221 I 

praktiken verkar det dock inte möjligt avseende nytt brott. 

Undanröjande kräver enligt 4 § att den första domen vunnit laga kraft. Det ligger i sakens natur 

att om hovrätten samtidigt handlägger två överklagade domar parallellt, eller gemensamt i samma 

mål, har ingen av domarna vunnit laga kraft. Alternativt skulle hovrätten låta den första domen 

(dom 1B) vinna laga kraft innan man meddelade den andra domen (2B). Det vore dock en märklig 

ordning att medvetet invänta att meddela en dom i väntan på en annan doms laga kraft, och det 

knappast förenligt med processrättsliga regler.222 Det krävs enligt RB 17 kap. 9 § 2 st. synnerliga 

hinder för att meddela dom senare än två veckor efter avslutad huvudförhandling. Det kan finnas 

skäl till varför den andra domen skulle meddelas först fyra veckor efter den första, men det är 

osannolikt. Att låta en sådan slump få betydelse vore också märkligt. Vidare tycks det osmidigt med 

en ordning enligt vilken en domstol meddelar en dom med vetskap eller aning om domen kommer 

att undanröjas i samma domstol en kort tid senare.223 En sådan ordning skulle leda till samma 

resultat som enligt NJA 1975 s. 691, men resultatet skulle då grunda sig i nya 30 kap. 3 § st. 3 

tillsammans med 34 kap. 4 §. 

Lagrådet uppmärksammade frågan kring hovrättens undanröjande av en tidigare meddelad 

dom. Regeringen anger i propositionen att den händelsen inte är möjlig eftersom undanröjande 

kräver att den första domen vunnit laga kraft.224 I enlighet därmed bör alltså undanröjande vara ett 

uteslutet alternativ när en hovrätt samtidigt handlägger två överklagade tingsrättsdomar (eventuellt 

med undantag för att handläggningen av det ena målet drar ut på tiden). Om det är avsett att 

undanröjande i praktiken är uteslutet kan det dock tyckas motsägelsefullt att det på samma sida i 

propositionen står att den högre instansen ska ha möjlighet att meddela konsumtionsdom eller 

undanröja, förvisso ”enligt förutsättningarna i 3 och 4 §§”.  

Problemet kan illustreras med ett exempel. En person döms i dom 1A för bokföringsbrott. Det 

är fråga om återfall och artbrottslighet och påföljden bestäms till två månaders fängelse. Snart 

                                                      
221 Prop. 2015/16:151 s. 58 ff, 85. 
222 Bestämmelser finns även i förordning (1996:271) om mål och ärenden m.m. 26 § med hänvisning till förordning 
(2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar m.m. 
223 Lagrådet i prop. 2015/16:151, bilaga 10, s. 189 f. 
224 Lagrådet i prop. 2015/16:151, bilaga 10, s. 189 f., prop. 2015/16:151 s. 60. 



 59 

därefter begår och döms personen i dom 2A för grov fridskränkning. Brottsligheten är 

alkoholrelaterad och förutsättningar för kontraktsvård föreligger. Påföljden bestäms till 

skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan (kontraktsvård). Båda domarna 

överklagas och handläggs gemensamt i hovrätt. Om målen hade handlagts gemensamt i tingsrätt 

hade kontraktsvård sannolikt dömts ut för båda brotten. Enligt den nya regeln i 30 kap.  § 3 st. är 

det alltså inte möjligt för hovrätten att bestämma en gemensam påföljd för brotten. Den 

tillkommande brottsligheten är ny varför konsumtionsdom är uteslutet. En konsumtionsdom hade 

för övrigt också inneburit fängelse, inte kontraktsvård. Det är inte heller möjligt att undanröja den 

första domen eftersom domen inte vunnit laga kraft. Hur ska hovrätten lösa påföljdskonkurrensen? 

Att fastställa domarna 1A och 2A skulle leda till verkställighetskonkurrens innebärande att 

kontraktsvården inte kunde verkställas, vilket skulle innebära absorption i praktiken och konflikt 

med proportionalitetsprincipen. Om även påföljd 1 bestämdes till en icke-frihetsberövande påföljd 

vore parallell verkställighet möjlig, alltså om exempelvis en villkorlig dom meddelades för 

bokföringsbrottet. Det skulle då innebära att domstolen i den centrala påföljdsbestämningen vid 

brott 2 tar hänsyn till verkställigheten av påföljden i annat mål (till skillnad från hänsyn vid 

lösningen av påföljdskonkurrens). Alternativt blir det nödvändigt att bestämma även påföljd 2 till 

fängelse, vilket kan tyckas synd om förutsättningar för en konstruktiv kontraktsvård föreligger.  

Lagrådet anmärkte att det är svårt att förutse vad förändringen kommer ha för konsekvenser 

och rekommenderade att bestämmelsen gjordes fakultativ. På så vis skulle utrymme lämnas för 

överrätt att göra lämplighetsbedömningar utanför huvudregeln när så krävdes. Lagrådets 

synpunkter ändrande inte regeringens uppfattning, och förändringen genomfördes så som 

utredningen föreslagit.225 

Det finns knappast något skäl till varför undanröjande skulle vara uteslutet i den aktuella 

situationen. Att så är fallet har inte heller tydligt artikulerats i förarbetena,226 alternativt är ordningen 

inte avsedd. Lagtexten i sig lämnar ingen ledning. Under omständigheterna blir det särskilt olyckligt 

att bestämmelsen är obligatorisk. Till det sagda kommer att konsumtionsdom är uteslutet vid nytt 

brott. Jag kan inte tolka den nya regeln på annat sätt än att den enda möjligheten då två mål 

samtidigt handläggs i överrätt är att kumulera och döma till två påföljder när det är fråga om nytt 

brott. 

Lagstiftaren har uttryckt en önskan om att en tilltalad inte själv ska kunna påverka lösningen av 

påföljdskonkurrensen genom att överklaga och således hamna i ett mer förmånligt läge ur ett 

                                                      
225 Prop. 2015/16:151 s. 60 f., Lagrådet (prop. 2015/16:151, bilaga 10, s. 189 f.). 
226 Jfr. prop. 2015/16:151 s. 60 f. 
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34 kap.-perspektiv.227 Nog är det bra att systemet förhindrar kringgående av regler och att det inte 

är möjligt att undgå materiella regler genom att utnyttja processuella. Men det omvända är värre, 

att en tilltalad ska hindras att använda sina processuella rättigheter med risk för att hamna i ett 

materiellt sämre läge. Det är inte acceptabelt med regler som är utformade så att en tilltalad hamnar 

i ett sämre läge när hen överklagar. Om det inte ens undantagsvis är möjligt att döma till annat än 

ny påföljd i överrätt som handlägger två brottmål med samma tilltalad och det är fråga om nytt 

brott. Det blir möjligt endast om den tilltalade avstår från att överklaga den ena domen, 

rekommendationsvis den första domen eftersom att den tillkommande brottsligheten då eventuellt 

kan komma att bli nyupptäckt i förhållande till hovrättsdomen trots att den var ny i förhållande till 

tingsrättsdomen enligt vad som sagts i avsnitt 5.228 

 

 brott 1 dom 1A    dom 2A                dom 1B eller 2B? 1A!
                    

  
   

 
 
 
  
                        brott 2 

 

5.7 Konklusion 
 
Grundbestämmelsen i 1 § utgår från att påföljder inte överklagas och att processer är korta och 

sammanhållna, men så är inte fallet. Tvärtom är överklagande vanligt och processer kan sträcka sig 

över lång tid under vilken nya processer kan hinna inledas.229 Avsnittet visar på att fallet i 1 § snabbt 

kan kompliceras när en eller två underinstansdomar överklagas.230 När olämpliga resultat har 

uppstått kan 6 § lösa vissa problem i efterhand, men att en sådan justeringsregel ens är nödvändig 

visar på att den verkliga situationen inte alltid är så enkel som tillämpningsområdet och 

lösningsalternativen ger sken av. 6 § löser inte heller alla tänkbara problem. Det är inte givet utifrån 

vilket tidsperspektiv nödvändiga förutsättningar ska föreligga. Att 34 kap. ska tillämpas utifrån det 

processuella läge som råder vid det egna avgörandet verkar klart, men eventuellt är tidsperspektivet 

ett annat för att avgöra om den tillkommande brottsligheten är nyupptäckt eller ny. Brytpunkten 

                                                      
227 Prop. 2015/16:151 s. 35. 
228 Det vore fallet med tillämpning av den senaste domen som brytpunkt mellan nyupptäckt och ny brottslighet, se 
avsnitt 5.3.  
229 Ulväng s. 486. 
230 För andra exempel, se SOU 2012:34 band 2 s. 360 ff, Ulväng s. 523 ff. 
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mellan nyupptäckt och ny brottslighet bestäms sannolikt utifrån förutsättningarna som förelåg vid 

meddelandet av den första fällande domen. I förarbetena har från olika håll pekats på att de olika 

reglerna kan ge betydande konsekvenser för tillämpningen i 34 kap. i överrätt, regler som är svåra 

att överblicka. Rättsläget lämnar mycket åt rättstillämpningen att avgöra. Vägledande prejudikat 

från HD vore önskvärt. Fram till eventuella sådana har domstolar, och framför allt hovrätten, svåra 

uppgifter framför sig. Ojämn tillämpning verkar inte osannolik.231 

 

  

                                                      
231 Prop. 2015/16:151 s. 59, Borgeke, Heidenborg s. 545 f. Lagrådet i prop. 2015/16:151, bilaga 10, s. 188 f. 
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6 Resultatet av reformerna 
 

6.1 Förenklade, tydliga och lättillämpade regler? 
 
Förenkling har varit ett huvudsakligt syfte vid två översyner av reglerna om påföljdskonkurrens i 

iterativa tillämpningssituationer.232 Att lagen lämnar lämplighetsbedömningar åt domstolen 

underlättar naturligtvis endast i den mån det är enkelt att göra lämplighetsbedömningar. Om 

lämplighetsbedömningar är svåra att göra lämnar lagstiftaren över dessa svårigheter tillsammans 

med tillämpningsutrymmet. När domstolarna lämnas stort utrymme för svåra 

lämplighetsbedömningar uppstår risker avseende likabehandling och förutsebarhet. När det inte är 

givet hur lösningsalternativen i 34 kap. hör samman med principer och ändamål för 

påföljdssystemet bör tydliga regler och färre alternativ vara till gagn för att lika fall behandlas lika.233 

Problemet är dock att många fall inte är lika. Det kan vara svårt att avgöra när ett brott är 

begånget och således om det är ett nyupptäckt eller ett nytt brott. Eller så kan tillkommen 

brottslighet vara både nyupptäckt och ny, antingen genom att det är fråga om flera tillkomna brott 

eller ett perdurerande brott. Domstolen ska beakta den första domen och påföljden, men det är 

möjligt att den första domen självt är resultatet av en iterativ tillämpningssituation.234 Därtill 

kommer brottmålets instansordning. Processer kan pågå parallellt, och parallellt i olika instanser. 

En för 34 kap. avgörande förutsättning kan försvinna, tillkomma eller ändras genom en prövning 

i överinstans efter det att domstol i en parallell process har utgått från den tidigare förutsättningen, 

eller icke-förutsättningen. Avsnitt 5 visar exempel på när reglerna inte är tydliga, enkla och 

lättillämpade.  Det visar därigenom att reglerna inte konsekvent uppfyller allt som lagstiftaren velat 

med reformen, och hur de kan komma att vara problematiska ur andra perspektiv än 

återfallsskärpning. 

Många olika situationer kan alltså uppstå och ett lösningsalternativ kommer rimligtvis vara olika 

lämpligt i olika situationer. Samtidigt som domstolarna behöver direktiv, finns också behov av ett 

utrymme för flexibla och lämpliga lösningar.235 Jag tror att lagstiftaren bidrar med tydlighet i att 

stifta en huvudregel, men genom överdriven restriktivitet med undantagen riskerar man tvärtom 

att skapa oklarhet för när situationen är komplicerad och inte alls passar in i det grundfall som 

konstrueras i 1 §. Regler som är enkla att tillämpa är inte heller bra om de leder till uppenbart icke-

önskvärda lösningar. Borgeke menar dock att domstolar även efter reformen har utrymme att finna 

                                                      
232 Se avsnitt 1.1. 
233 Ulväng s. 49 ff., 480 ff., 485. 
234 Borgeke, Heidenborg s. 538, Ulväng s. 413, 486, 517, Lagrådet i prop. 2015/16:151, bilaga 10, s. 191. 
235 Borgeke, Heidenborg s. 522, jfr. Prop. 1962:10 C s. 390.  
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lämpliga lösningar, men han anser att det hade varit klokt av lagstiftaren att lyssna på Lagrådet i 

flera avseenden och vara mindre ivrig att genomföra vissa regler. Det gäller inte minst eftersom 

reformen av 34 kap. endast är en liten del av den systemövergripande reform som ursprungligen 

var planerad. 236 Det hade nog även varit en god idé att göra vissa regler fakultativa och inte 

omöjliggöra undantag i vissa situationer.  

 

6.2 Konsekvent och tydlig reaktion på återfall i brott 
  

34 kap. innehåller inte regler för straffmätning och påföljdsval och därför inte heller några regler 

som direkt verkar straffskärpande vid påföljdsbestämningen. Däremot får reglerna i 34 kap. 

indirekt återfallsskärpande verkan i det att de nya reglerna eliminerar förmånliga undantag för ny 

brottslighet. Genom att tydligt skilja på nyupptäckt och ny brottslighet blir det möjligt att 

särbehandla de olika situationerna vid tillämpning av 34 kap, i linje med hur man särskiljer på 

återfallsbrottslighet och flerfaldig brottslighet i andra tillämpningssituationer. Det är att behandla 

återfall strängt som framför allt är eftersträvansvärt för lagstiftaren, mer än rättvisan som kan ligga 

i att nyupptäckt brottslighet behandlas som flerfaldig brottslighet.237  

Lagstiftaren har tillsett att domstolarna inte ska kunna låta asperationsprincipen spilla över på 

straffmätningen vid återfallsbrottslighet. Det gäller enligt 2 § då ny påföljd ska bestämmas, liksom 

då ny gemensam påföljd ska bestämmas vid undanröjande enligt 4 §.238 Specialregeln i 6 § 2 st. 

utesluts också vid ny brottslighet. Denna indirekta återfallsskärpning torde dock ofta ha minst lika 

stor betydelse som de direkt återfallsskärpande reglerna. Vid påföljdsbestämningen sker ju 

återfallsskärpningen i första hand genom påföljdsvalet eller förverkande, och först i andra hand vid 

straffmätningen. Genom att hålla återfall undan asperationsprincipen vid straffmätning påverkas 

ju straffmätningen direkt, om än genom att undgå än förmån och inte genom att utsättas för 

skärpning. I NJA 2009 s. 485 II kallade HD kumulerade straffvärden, alltså straffmätning utan 

asperationsprincip, för "automatisk återfallsskärpning". Ulväng menar dock det inte kan vara fråga 

om återfallsskärpning endast genom att inte tillämpa principen om flerfaldig brottslighets 

avtagande betydelse.239 Genom att klart identifiera återfallsbrottsligheten blir det i vart fall sedan 

möjligt att i nästa steg tillämpa straffskärpande regler enligt 30 kap. 4 §, 34 kap. 5 § och 29 kap. 4 §. 

                                                      
236 Borgeke, Heidenborg s. 522, 546 not 20. 
237 Jfr. prop. 2015/16:151 s. 30, 33., Ulväng s. 489. 
238 Prop. 2015/16:151 s. 91.  
239 Ulväng s. 392. 
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I den mån reglerna i 34 kap. verkligen leder till straffskärpning måste dock beaktas att en 

omständighet som är till nackdel för den tilltalade - så som återfall - inte får beaktas flera gånger.240 

Lagstiftaren har också låtit återfall påverka själva konkurrensfrågan genom att ställa olika krav 

för tillämpningen av olika lösningsalternativ.  Lösningen av påföljdskonkurrens bör primärt sträva 

mot att understödja påföljdssystemet i stort och möjliggöra att påföljdsbestämning inom 

konkurrenssituationer så långt möjligt behandlas enligt samma principer som påföljdsbestämning 

utom konkurrenssituationer. Det följer av rättviseargumentet som grund för reglerna i 34 kap.241 

Lösningen på konkurrensen bör ge förutsättningar för att det i senare led ska vara möjligt att göra 

straffmätning och påföljdsval enligt de allmänna principer som gäller för påföljdsbestämningen. 

Förutsättningarna för repression ser olika ut vid de olika lösningsalternativen. En konsumtionsdom 

utesluter påföljd för det tillkommande brottet varför det inte ens blir fråga om påföljdsval eller 

straffmätning. Straffvärdet jämkas automatiskt till noll. I praktiken utesluter konsumtion 

återfallsskärpning.242 Det gäller särskilt sedan möjligheten avskaffats att bestämma om förstärkande 

inslag vid en konsumtionsdom. Att det vid ny brottslighet inte längre är möjligt att meddela 

konsumtionsdom överensstämmer därmed med syftena bakom reformen liksom med 

påföljdssystemet i stort.243 

Återfall bör tillmätas samma betydelse i iterativa tillämpningssituationer som i andra 

tillämpningssituationer.244 Med reformen kommer nya regler som ger medel för att behandla återfall 

strängt, eller åtminstone medel för att undvika att återfall behandlas milt. Det ska erinras om att 

många av dessa medel fanns även innan reformen. Motsvarande 2 § fanns i tidigare 3 och 7 §§ och 

praxis hade i hög utsträckning utvecklats mot att särskilja nyupptäckt och ny brottslighet, både som 

begrepp och i behandling.245 Ur ett legalitetsperspektiv och med hänsyn till likabehandling och att 

reglerna ska vara enkla att tillämpa är det desto bättre att principerna kommer till uttryck i lagen.246 

Reformen har gjort återfallsregleringen i iterativa tillämpningssituationer tydligare och 34 kap. 

garanterar nu bättre än tidigare att återfall inte behandlas enligt principen om flerfaldig brottslighets 

betydelse. Jag tror dock att undantagslösheten i vissa avseenden är för rigid och att situationer kan 

uppstå där den enda möjliga lösningen varken ger lämpliga resultat eller utdelning i form av 

återfallsskärpning, men mer om det i avsnitt 6.4.3.  

                                                      
240 Borgeke, Heidenborg s. 45, 181 f.  
241 SOU 2012:34 band 2 s. 302, Ulväng s. 489 ff.  
242 Prop. 2015/16:151 s. 38. 
243 Ulväng s. 545 f. 
244 Ulväng s. 350 
245 Se avsnitt 2.2.4. 
246 Ulväng s. 485. 
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6.3 Betydelsen av ny påföljd som huvudregel 
 

6.3.1 Påföljdens bestånd och kommunikativa funktion  
 
Genom att välja kumulation och döma till ny påföljd vill lagstiftaren att varje påföljd ska verkställas 

så som det var avsett när den utdömdes. En påföljd ska vara en tydlig konsekvens av brottet och 

en utdömd påföljd bör därför i första hand inte ändras. Det ska ha ett pedagogiskt såväl som 

principiellt värde.247 Jag uppfattar motivuttalandena som att lagstiftaren betonar straffets 

kommunikativa funktion, om än den inte använder det begreppet. Domens kommunikativa 

funktion bekräftas av domen som brytpunkt mellan nyupptäckt och ny brottslighet.248 När 

domstolen dömer för brott kommuniceras dels klander till gärningsmannen i fråga, dels 

kommuniceras till allmänheten att (de på kriminaliseringsnivån allmänpreventiva) straffhoten är 

verkliga.249 Att döma till ny påföljd har fördelen att domen blir tydligt i att kommunicera klander.250 

De andra lösningsalternativen gör budskapet i kommunikationen otydligt. Konsumtionsdomens 

budskap kan framstå som helt bakvänt. Domstolen konstaterar att en person har begått ett brott 

samtidigt som den säger att hen går fri från påföljd. Det är knappast det önskvärda budskapet att 

meddela vare sig gärningsmannen eller allmänheten. Kommunikationen vid undanröjande riskerar 

att bli otydligt i båda leden, själva undanröjandet och i den nya gemensamma påföljden. Det är 

viktigt för tilltron till straffsystemet att regler inte framstår som möjliga att kringgå och beslut som 

möjliga att manipulera.251 

Utgångspunkten måste vara att en utdömd påföljd ska verkställas så som den var tänkt utan att 

undanröjas och utan att omfatta tillkommen brottslighet genom en konsumtionsdom. 

Utgångspunkten att varje påföljd ska verkställs fullt ut gällde även innan reformen.252 Konsekvens 

och kommunikation fyller viktiga funktioner vid påföljdsbestämningen, men kan inte drivas för 

långt. Själva existensen av 34 kap. är ett bevis på att påföljdens rigiditet har ett pris. Kapitlet innebär 

de facto möjligheter att ändra den påföljden. Rättskraften avseende påföljder är betydligt mindre 

stark jämfört med rättskraften i fråga om skuld och straffrättsligt ansvar enligt 30 kap. 9 § RB.253 

Vilket är då priset som bekostas av rättskraft? Det är nödvändigt att backa till frågan varför reglerna 

                                                      
247 Prop. 2015/16:151 s. 35.  
248 Ulväng s. 510 f. 
249 Ulväng s. 89 f., 1jfr. SOU 1995:91 del II s. 55 f. 
250 Ulväng s. 541. 
251 Prop. 2015/16:151 s. 30 ff., SOU 1995:91 del II s. 58. 
252 Borgeke, Heidenborg s. 552 not 24.  
253 SOU 1995:91 s. 56 f., Perklev s. 1041, Ulväng s. 37 f. 
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i 34 kap. behövs. Intresset av rättskraft ställs mot intresset av rättvisan i att tillkommande 

brottslighet behandlas lika i iterativa tillämpningssituationer som i andra tillämpningssituationer. 

Utan regler skulle påföljdskonkurrensen leda till automatisk kumulation, vilket inte alltid är 

önskvärt. Påföljder skulle bestå, men vissa oönskade situationer skulle uppstå som inte vore möjliga 

att lösa. Exempelvis skulle en skyddstillsyn i praktiken absorberas av ett fängelsestraff som löpte 

parallellt, och en gärningsman som fått olika (flerfaldiga) brott prövade vid olika tillfällen skulle få 

ett strängare straff (ett totalt högre straffvärde) jämfört med vad hen skulle fått vid en samlad 

tillämpningssituation. Omständigheter kan förändras och förutsättningar för en påföljds 

fullföljande likaså. Bör systemet inte kunna anpassas därefter så behövs inget 34 kap. över huvud 

taget.254 En annan sak är hur man balanserar påföljdens bestånd mot anpassning. I och med den 

nya huvudregeln lägger lagstiftaren onekligen en tyngd i beståndets vågskål.255 

Ett annat argument för att domen ska bestå är att den domstol som bestämmer i ansvarsdelen 

som lämpligast också bestämmer påföljd.256  Argumenten lyder att det är den domstolen som har 

bäst förutsättningar att bestämma ett riktigt straffvärde och påföljd. Ulväng poängterar också 

intresset av att domstolen i den iterativa tillämpningssituationen inte ska behöva ta hänsyn till 

straffmätningen eller påföljdsvalet i den första domen.257 Det låter tilltalande och rimligt att 

domstolen som bedömer ansvar också är den mest lämpade att uppskatta straffvärdet. Lagstiftaren 

har dock gjort helt motsatt i fråga om lagens strängaste straff, livstidsstraffet. Livstidsstraffet är 

uppbyggt så att ett fängelsestraff på livstid döms ut av den domstol som dömer i ansvarsdelen. 

Fängelsestraffet är alltså obestämt i tid, men när den dömde verkställt tio år i fängelse har hen 

möjlighet att ansöka om omvandling till ett tidsbestämt straff enligt lagen (2006:45) om omvandling 

av fängelse på livstid 4 § 3 st. samt 26 kap. 1 § brottsbalken. I princip alla får så småningom sitt 

straff omvandlat till ett tidsbestämt straff, med tiden kan variera mellan 18 år som minst och hittills 

51 år som mest.258 Vilken längd fängelsestraffet i slutändan får är inte ett beslut som vilar hos den 

domstol som dömde ut livstidsstraffet, utan Örebro tingsrätt är specialforum för omvandlingar av 

livstidsstraff till tidsbestämda straff.259 I egenskap av lagens mest ingripande påföljd sätter 

livstidsstraffet gärna principiella resonemang på sin spets. Argumentet att påföljd lämpligast 

bestäms av den domstol som dömer i ansvarsdelen rimmar illa med hur systemet är uppbyggt för 

                                                      
254 Jfr. Ulväng s. 37. 
255 Prop. 2015/16:151 s. 35 f. 
256 Prop. 2015/16:151 s. 35.  
257 Ulväng s. 541. 
258  Örebro tingsrätts slutliga beslut 2013-06-10, mål B 4280-12. 
259 Lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid 6 §. 
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livstidsdömda där det på förhand är bestämt att en annan domstol, minst 10 år senare, bestämmer 

slutgiltig påföljd utifrån hur den uppfattar straffvärdet.260  

 

6.3.2 Det mest proportionerliga lösningsalternativet? 
 
Att döma till ny påföljd borde vara det lösningsalternativ som bäst stämmer överens med 

proportionalitetsprincipen.261 Domstolen får då bedöma straffvärdet hos den tillkommande 

brottsligheten och besluta om en proportionerlig påföljd. Sambandet mellan brott och straff är 

tydligt. Konsekvensen av kumulation blir två påföljder. Hur dessa påföljder ska verkställas är en 

fråga som visserligen går att hänskjuta till nivån för verkställighetskonkurrens, men för att göra en 

riktig bedömning av proportionaliteten menar jag att är det nödvändigt att veta vad påföljderna har 

för verkligt innehåll. Parallella verkställigheter bör kunna vara förenligt med 

proportionalitetsprincipen, men under förutsättning att de är tillräckligt ingripande, respektive inte 

för ingripande, jämfört med vad domstolen avsett. Om den ena verkställigheten i praktiken 

absorberar den andra är det inte förenligt med proportionalitetsprincipen.262 

Finner man principen om flerfaldig brottslighets avtagande betydelse förenlig med 

proportionalitetsprincipen bör man rimligtvis också acceptera konsumtionsdom i vissa fall. Om 

den tillkommande brottsligheten inte skulle ha haft någon inverkan vid en samlad 

tillämpningssituation bör den inte heller påverka vid en iterativ tillämpningssituation. Så kan vara 

fallet om den tillkommande brottsligheten avser nyupptäckt brottslighet som är av mycket ringa 

betydelse i förhållande till den tidigare brottsligheten. För övriga fall är lösningsalternativet 

konsumtion knappast förenligt med proportionalitetsprincipen. Konsumtionsdom innebär ju att 

den tillkommande brottslighetens absorberas av en tidigare påföljd. Ingen påföljd ådöms för den 

tillkommande brottsligheten vilket skapar missförhållande till gärningens straffvärde.263 

Undanröjande kan leda till svåra mätningsövningar och oklara följder. Att undanröja en påföljd 

i syfte att hitta en "lämplig påföljd" och "gemensam lösning" är inte förenligt med proportionalitet, 

särskilt eftersom man river upp en påföljd som en tidigare domstol bestämt vara proportionerlig. 

Sådana idéer hör individualprevention till och går inte att förena med proportionalitet. Då lär ofta 

kumulation och parallell verkställighet ofta vara att föredra. Där med inte sagt att undanröjande 

alltid är oförenligt med proportionalitetsprincipen. Tvärtom är det ibland en nödvändig lösning för 

                                                      
260 Borgeke, Heidenborg s. 535 not 12. 
261 Ulväng s. 378 f., 417 ff., 454 ff., 532 ff., 562. 
262 Prop. 2015/16:151 s. 45 f., Borgeke, Heidenborg s. 552, Ulväng s. 489. 
263 Ulväng s. 263 ff., 378. 
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att åstadkomma ett proportionerligt resultat, så som när kumulation i praktiken leder till att ena 

påföljden absorberas. Det kännbara straffet av parallella verkställigheter bestående i ett årslångt 

fängelsestraff jämte en skyddstillsyn med föreskrift blir i praktiken bara fängelsestraffen. Det mer 

proportionerliga bör vara att undanröja den tidigare utdömda skyddstillsynen och addera lämpligt 

antal månaders fängelse. Ulväng driver tesen att det finns för stor skepticism mot parallell 

verkställighet.264 Det må vara sant, men för att uppnå proportionerliga påföljder är det nödvändigt 

att fundera över vad en gärnings allvar ska stå i proportion till. Är lidande nödvändigt eller räcker 

det klander kommuniceras i tillräcklig grad?265 Om lidande krävs så kräver 

proportionalitetsprincipen också att uppmärksamhet kring vad påföljderna innebär i praktiken.  

Lagstiftaren anser att proportionalitetsprincipen bör vara utgångspunkt för 34 kap. liksom det 

är för påföljdssystemet generellt.266 Reformen har gjort att principen om proportionalitet får större 

genomslag genom att göra ny påföljd till huvudregel. Härigenom bidrar reformen också till ett mer 

ideologiskt sammanhängande system.267 

 

6.4 Problem och svagheter med reformen 
 

6.4.1 Principer och utgångspunkter - samspel, överskott och avsaknad 
 
En sak är hur syftena med reformen uppfylls, en annan sak är hur de eventuellt uppfyllda syftena 

samspelar med varandra och med andra principer och utgångspunkter i påföljdssystemet. Det 

svenska påföljdssystemet bygger på tanken att straffet ska vara en rättvis och proportionell 

reaktion på det klander som gärningsmannen förtjänar utifrån brottets svårhet, samt på att så 

långt som möjligt undvika fängelse.268 Samtidigt måste man konstatera att systemet inte är helt 

ideologiskt sammanhållet utan att även andra teorier och principer får verkan som skapar 

inkonsekvens och ibland motsägelser. Antagligen finns inte något straffsystem som präglas av en 

renodlad bestraffningsteori.269 Förklaringen kan ligga i att påföljdsbestämning är ett ämne som 

väcker känslor och skapar opinion hos såväl jurister, politiker och allmänheten vilket leder till att 

påföljdssystemet ofta förändras. Samtidigt är påföljdssystemet redan omfattande och 

                                                      
264 Ulväng s. 395 f., 454 ff. 479. 
265 Ulväng s. 100. 
266 Prop 2015/16:151. s. 33.  
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komplicerat.270 Olika teorier, principer och utgångspunkter likväl är tvungna att samspela i 

praktiken.271  

Lagstiftaren har ansträngt sig för att låta de nya reglerna i 34 kap. återspegla en sträng syn på 

återfall, liksom demonstreras i påföljdssystemet i övrigt.  Återfall som straffskärpande 

omständighet ryms svårligen inom proportionalitetsprincipen. Det gäller generellt inom 

påföljdssystemet och är inte säreget för 34 kap., men reformen blir något paradoxal med budskapet 

"återfallsskärpning, med utgångspunkt i proportionalitetsprincipen". Reformen ger med framgång 

genomslag åt tanken om återfall som straffskärpande omständighet, men i samma stund uppstår 

en konflikt med proportionalitetsprincipen. En sådan konflikt finns generellt mellan återfall som 

straffskärpande omständighet och proportionalitet, men reformen har i det avseendet motstridiga 

intressen.272 

Skillnaden mellan nytt brott och nyupptäckt brott består i en mellanliggande dom, vilken tillmäts 

en påfallande stor betydelse. Rimligheten i det kan diskuteras. Det är möjligt att kritisera att återfall 

behandlas som straffskärpande omständighet och det är möjligt att kritisera principen om flerfaldig 

brottslighets avtagande betydelse. Framförallt kan det tyckas märkligt att de två fenomenen båda 

gäller upprepad brottslighet, men ska behandlat vitt åtskilt.273 Skillnaden synes mer logisk tidigare, 

då brytpunkten för att tillämpa principen om flerfaldig brottslighets avtagande betydelse utgjordes 

av verkställighetens början. En sådan brytpunkt bygger på individualprevention. Med grund i 

behandlingstanken vore det oskäligt med straffskärpning innan behandlingen, vården eller 

rehabiliteringen av brottslingen börjat.274 I det avseenden reglerna från individualprevention i och 

med reformen vilket samspelar med påföljdssystemet i övrigt. Det gäller också för det minskade 

utrymmet för undanröjande i syfte att nå "en lämplig påföljd." Däremot är det möjligt att 

återfallsskärpningen vilar på just individualpreventiva tankar. Även diskussionen kring 

distinktionen mellan återfall och flerfaldig brottslighet gäller för påföljdsbestämning generellt och 

inte särskilt för iterativa tillämpningssituationer, men distinktionen blir påtaglig vid reformen.  Här 

ska de frågorna inte diskuteras vidare.  

Humanitetsprincipen är tillsammans med (eller nästa efter) proportionalitetsprincipen den 

kanske viktigaste principen för påföljdsbestämningen. Principen nämns över huvud taget inte i 

propositionen. Det konstateras att reformen kan innebära mer ingripande sanktioner och fler 

                                                      
270 SOU 1995:95 del II s. 55, Borgeke, Heidenborg s. 25 ff.; Jareborg, Zila s. 99 ff. 
271 Ulväng s. 73. 
272 Jfr. Jareborg, Zila s. 71, Ulväng s. 347. 
273 Jareborg s. 265. 
274 Ulväng s. 482. 
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lagföringar, men detta kommenteras utifrån ett resursperspektiv.275 Om lagstiftaren anser att 

reglerna inte kommer i konflikt med humanitetsprincipen bör man kanske åtminstone ha 

konstaterat det. Det är inte självklart att reglerna harmoniserar med humanitetsprincipen. 34 kap. 

reglerar inte utformningen av straff och har därför knappast möjlighet att skapa inhumana straff. 

Däremot kan omfattande kumulation vid påföljdskonkurrens leda till viss repressionsökning.276 I 

den mån eventuella repressionsökningar innebär mer eller längre fängelsestraff är detta något som 

humanitetsprincipen söker undvika. Presumtionen mot fängelse bör upprätthållas också i iterativa 

tillämpningssituationer.277 Så länge påföljdsbestämningen sker med tolerans mot mänskliga brister 

och inom ramen för proportionalitetsprincipen bör reglerna i 34 kap. dock inte vara oförenliga 

med humanitetsprincipen.   

 

6.4.2 Andra intressen 
 
Påföljdskonkurrensen i iterativa tillämpningssituationer löses numer enligt en ny huvudregel. 

Huvudregeln och rangordningen mellan lösningsalternativen gör att det inom ramen för 

konkurrensfrågan finns mindre utrymme än tidigare att ta hänsyn till andra omständigheter än 

själva brottet, så som den tilltalades person, praktiska eller humanitära skäl. Omständigheter som 

rör den tilltalades person kan fortfarande tillmätas samma betydelse som innan reformen vid den 

centrala påföljdsbestämningen; vid straffmätning och påföljdsval. I fråga om ny brottslighet ska i 

huvudsak inte den tilltalades person få ha någon betydelse för lösningen av påföljdskonkurrens i 

iterativa tillämpningssituationer. 278 Den hänsyn som kan tas vid straffmätning och påföljdsval ger 

andra resultat än möjligheten att undvika att två påföljder hamnar i konflikt. Konsumtionsdom 

omöjliggör ett lämpligt resultat för återfall och får därför inte meddelas för ny brottslighet. Jag 

menar dock att konsumtionsdom och undanröjande i vissa situationer kan vara nödvändigt för att 

nå en lämplig påföljdslösning med argument av individualpreventiv karaktär och hänvisning till den 

tilltalades person eller humanitära skäl. Om exempelvis en första utdömd påföljd som innefattar 

behandling fungera väl och leder till att den dömde utvecklas prosocialt, blir fri från missbruk eller 

liknande (motsvarande billighetsskälen i 30 kap. 9 § brottsbalken) vore det ju synd om påföljden 

skulle raseras eller i praktiken inte gå att verkställa för att personen blev tvungen att avtjäna ett 

kortare fängelsestraff. En konsumtionsdom skulle i ett sådant fall klart baseras på 
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276 Se avsnitt 2.2.2, Ulväng s. 548 f.  
277 Ulväng s. 496. 
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individualpreventiva argument, men man skulle kunna hävda att det inte är fråga om en lös prognos 

när den första delen av den första påföljden är möjlig att utvärdera och bevisligen ger resultat. 

Individualprevention har nu många gånger sagts vara oönskad i påföljdssystemet. Likväl finns spår 

av den kvar i exempelvis förutsättningarna för att döma till skyddstillsyn och villkorlig dom, liksom 

möjligtvis bakom återfallsinstitutet. Det är åtminstone klart att systemet innehåller ideologiska 

undantag och förmodligen aldrig kommer kunna bli helt koherent.279 I fråga om 34 kap. anser jag 

att det är synd att undantagen från ideologisk sammanhållenhet endast görs i skärpande syfte och 

men utesluts eller minimeras för hänsyn till personliga förhållanden och humanitära skäl. 
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7 Konklusion 
 

Jag menar att nya 34 kap. i viktiga delar uppfyller vad som åsyftats med reformen, men inte i alla 

avseenden och i vissa avseenden är förändringarna skenbara. Framför allt lyckas lagstiftaren tillse 

att återfall får samma behandling i iterativa tillämpningssituationer som i andra 

tillämpningssituationer. De nya reglerna är dock inte direkt återfallsskärpande utan skärpningen är 

indirekt skärpande genom att de fastslår att förmånliga undantag inte ska tillämpas. I praxis 

tillämpades i hög utsträckning den ordningen redan innan reformen.280  De nya reglerna är ägnade 

att utgå från proportionalitetsprincipen, men i det avseendet är reformen inte fullständigt 

övertygande. Ju starkare återfallsskärpning betonas desto mindre upprätthålls proportionaliteten. 

Det är inte heller givet att ny påföljd alltid ger en verkligt proportionerlig lösning. Huvudregeln ger 

alla förutsättningar för att kommunicera proportionerligt mycket klander, men huruvida nivån av 

repressionen eller lidande är proportionerlig beror på innehållet i verkställigheten.  

Samma principer och teorier måste ligga till grund för de iterativa tillämpningssituationerna vid 

påföljdskonkurrens som vid andra situationer när påföljdsbestämmelser ska tillämpas. Alternativt 

är det nödvändigt att motivera varför det är av betydelse huruvida påföljdsfrågan prövas vid olika 

eller vid ett samlat tillfälle. Syftet med konkurrensreglerna måste vara att understödja 

påföljdssystemet, inte att skapa ett parallellt system med andra ändamål. När påföljdskonkurrens 

oundvikligen dyker upp i iterativa tillämpningssituationer så ska domstolen hitta lösningar som är 

ideologiskt ändamålsenliga med systemet i stort och praktiskt gångbara. I den mån reglerna för 

påföljdskonkurrens i iterativa tillämpningssituationer korresponderar med påföljdssystemet och 

principerna bakom, men anser man att reglerna ger för milda eller för stränga resultat ligger 

problemet i reglerna för den centrala påföljdsbestämningen, inte i 34 kap. Syftet med 34 kap. är 

inte att skärpa eller mildra effekterna av påföljdssystemet.281 

34 kap. har vilat på gamla bestraffningsideologiska grunder, grunder som gällde för 

påföljdssystemet så som det var vid brottsbalkens tillkomst. Kapitlet har varit uppbyggt utifrån 

tankar om individualprevention, tankar som i dag anses förlegade. Tillämpningen må ha varit mer 

i linje med vad som gäller för systemet i övrigt, men det är ett också problem om tillämpningen 

styrs av andra principer, ändamål och tankar än vad reglerna ger uttryck för. En reform av 34 kap. 

var därför på sin plats.282 Utrymmet för tanken om "en lämplig påföljd" har minskats i och med att 
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undanröjande och konsumtion har gjorts till undantagslösningar. Bestraffningens 

individualpreventiva funktion tar därigenom ett systemenligt steg tillbaka. Återfallsskärpning är 

dock i stället ett avsteg från proportionalitet lika mycket som individualprevention är.283 I stället för 

att rikta huvudsakligt fokus på återfall hade det varit önskvärt om det primära syftet med reformen 

hade varit att samstämma med påföljdssystemet i stort. Återfallsskärpning är visserligen en viktig 

utgångspunkt i påföljdssystemet, men det kan inte vara en för bestraffning självständigt drivande 

kraft. Resultatet av reformen blir likväl ett nytt 34 kap. som samstämmer bättre med 

påföljdssystemet än tidigare. Även i den mån systemet innehåller inre motsättningar och 

svårförenliga utgångspunkter och principer.  

Ett inneboende problem är att påföljdskonkurrensen i iterativa tillämpningssituationer i sig 

självt är svår. Grundfallet i 1 § går inte att beskriva korrekt på ett enkelt sätt. Reglerna blir därför 

tekniskt komplicerade. Det är möjligt att tekniskt utforma reglera på olika sätt, med olika 

systematik, i syfte att nå samma resultat.284 I princip samma resultat som tidigare uppnåddes med 

konsumtionsdom och förstärkande inslag genom tilläggssanktioner kan nu uppnås genom att den 

tidigare påföljden består och att en ny påföljd utdöms. Komplicerade regler riskerar att göra det 

svårt att utläsa reglernas ändamål och således att ändamålsenligt tillämpa reglerna utanför 

huvudfallet. Med obligatoriska regler utan undantag kan det även bli svårt att finns lämpliga 

lösningar. Det är problematiskt om lösningar som är bestraffningsideologisk systemenliga får ge 

vika för att över huvud taget finna en teknisk lösning. Reglerna i 34 kap. har blivit enklare i och 

med reformen. Många och krångliga paragrafer har blivit färre och tre alternativa lösningsalternativ 

har blivit en huvudregel och två undantagsregler. När grundfallet enligt 1 § föreligger bör 

tillämpningen vara enklare än tidigare vilket bidrar till likabehandling och förutsebarhet. För mer 

komplicerade fall är det dock inte säkert att reglerna blivit mer lättillämpade utan tvärtom har nya 

frågetecken uppstått som verkar svåra att lösa.285 

Lagstiftaren har även önskat att en påföljd ska verkställas så som det var tänkt när den dömdes 

ut. Det var en utgångspunkt även innan reformen,286 men efter reformen bör det gälla i högre 

utsträckning i och med den nya huvudregeln. Att lagstiftaren betonar domens betydelse menar jag 

visar på att lagstiftaren anser att bestraffning har en viktig kommunikativa funktioner. Mer än att 

verkligen verka straffskärpande och mer än att lägga grund för verkligt proportionerliga straff så 

kommuniceras återfallsskärpning och proportionalitet både på kriminaliseringsnivå och domsnivå. 
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Domen som brytpunkt mellan nyupptäckt- och ny brottslighet är också ett tecken på domens 

kommunikativa funktion. Förenklade regler bidrar också till att budskapet blir tydligt. Någon 

kommunikativ funktion nämns inte i motiven, men kanske behöver den kommunikativa 

funktionens vara outtalad för att fungera. Budskapet "den som begår ett hemskt brott ska dömas 

till ett strängt straff", blir knappast starkare med tillägget "i syfte att kommunicera klander". Även 

om syftet är just att kommunicera klander gör det kanske mer framgångsrikt genom motiveringen 

"i syfte att skipa rättvisa".  

Det är i sammanhanget intressant att påminna om vad som sades inledningsvis om den politiska 

bakgrunden för reformen. Reformen av 34 kap. är en liten del av de ursprungligen föreslagna 

mycket stora och systemövergripande reformen. Det är osannolikt en slump vilka lagändringar som 

genomförs i ett politiskt svårt läge. Utan att dra för långtgående slutsatsen kan det öppet konstateras 

att reformen av 34 kap. innehåller budskapen: tydlig och proportionerlig bestraffning, återfall ska 

behandlas strängt, få eller inga undantag. Borgeke menar också propositionen är ovanligt ohjälpsam 

för jurister och att propositionen inte är skriven för domstolar.287 Kanske är reformen i hög grad 

politisk. En kommunikativ funktion på kriminaliseringsnivå talar för det, och likaså att de nya 

reglerna kanske trots allt inte kommer att bidra till allt för stora förändringar i rättstillämpningen 

slutresultat.  

 

 

 

  

                                                      
287 Borgeke, Heidenborg s. 521 not 1. 
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