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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Att skärpa straffet för den som återfallit i brott har en lång historisk förankring i svensk 

rätt och kan dateras tillbaka till Erik XIV:s hovordning av den 19 november 1560. 

Dåtidens straffskärpningar karakteriserades av att de endast gällde de brott som nu 

regleras i BrB kap 8, att de var mycket kraftiga samt obligatoriska.
1
 Detta kan illustreras 

genom 20:11 stycke 1-3 i 1864 års strafflag som ökade straffarbetstiden med två år för 

den som begick stöld för andra gången. Om samma person begick stöld tre gånger, 

ökades tiden för straffarbete med minst två och högst sex år utöver den ursprungliga 

strafftiden. Den som begick stöld för fjärde gången skulle slutligen tilldelas straffarbete 

från och med sex år till tio år eller på livstid.  

Den moderna svenska straffrätten medger tre olika möjligheter att beakta tidigare 

brottslighet. Den första är vid valet av påföljd enligt BrB 30:4 där tidigare brottslighet 

kan innebära att domstolen dömer ut ett fängelsestraff istället för en icke-

frihetsberövande påföljd. Den andra möjligheten är vid förverkandet av villkorligt 

medgiven frihet enligt BrB 34:5. Om dessa två möjligheter är uttömda finns ett tredje 

alternativ, nämligen att göra en återfallsskärpning enligt BrB 29:4. Det innebär att 

gärningspersonen ådöms ett strängare straff därför att denne har återfallit i brott och kan 

därför ses som dagens version av straffskärpningarna i 1864 års strafflag.  

Straffsystemet har på ett sätt utvecklats ojämnt, eftersom vissa delar (som 

återfallsskärpning) har behållits från historien, samtidigt som andra delar har 

reformerats. Fängelsestraffkommittén inledde 1989 års påföljdsreform och var starkt 

inspirerade av en idé om att straffsystemet kan delas in i olika nivåer.
2
 Straffsystemets 

nivåuppdelning och dess kritik kommer att diskuteras mer ingående i det andra kapitlet, 

här kommer jag bara kort att redogöra för de olika nivåerna i syfte att belysa den 

problematik som återfallsskärpningsregeln innebär. Den första nivån är 

kriminaliseringsnivån som aktualiserar situationen när lagstiftaren kriminaliserar en 

gärning. Denna nivå ska styras av allmänpreventionen. Den andra nivån är domsnivån, 

där domstolen utdömer det straff som den kriminaliserade gärningen föranleder, vilket 

ska styras av proportionalitetsprincipen. Den tredje nivån som är verkställighetsnivån, 

                                                        
1
 Träskman SvJT 1999 s 200.  

2
 SOU 1986:14 s 67 f.   
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där domen verkställs, ska styras av individualpreventionen. 
3
 Straffskärpning vid återfall 

företas på domsnivån och styrs således av proportionalitetsprincipens krav på att straffet 

ska motsvara den aktuella brottslighetens straffvärde. Tidigare brottslighet kan dock inte 

hänföras till den gärning som är upp till bedömning vid påföljdsbestämningen, vilket 

innebär att beaktandet av tidigare brottslighet i skärpande riktning inte kan förenas med 

proportionalitetsprincipen. Det är här som detta arbete tar vid. Syftet är att finna en 

förklaring till varför dessa två företeelser inte kan förenas. Hur och i vilken mån kan en 

återfallsskärpning motiveras teoretiskt?  

Jareborg menade emellertid redan för 25 år sedan att diskussioner rörande återfallets 

betydelse snart leder till att alla argument är uttömda och att enighet synes vara omöjlig 

att nå.
4
 Varför väljer jag att skriva ett helt examensarbete om detta till synes omöjliga 

ämne år 2017? Det har skett en intressant ideologisk utveckling där flera teorier som 

syftar till att förklara återfallets betydelse har presenterats, vilket innebär att fler 

argument har tillkommit i diskussionen. Dessa teorier och deras förhållande till svensk 

rätt har inte diskuterats i särskilt stor utsträckning, vilket jag ämnar göra. De teorier som 

kommer att analyseras är von Hirschs toleransteori, Julian V Roberts teori om 

återfallspremie
5
 och Youngjae Lees underlåtenhetsteori.

6
 I den svenska doktrinen har 

det också framförts uppfattningar om att en straffskärpning vid återfall egentligen 

grundar sig i preventionsteorierna, åtminstone vid ett beaktande av kriterierna i BrB 

29:4,
7
 vilket också kommer att lyftas fram och diskuteras.  

För att finna en lämplig straffteoretisk grund till BrB 29:4 måste det först undersökas 

hur möjligheten att skärpa ett straff vid återfall fungerar, tolkas och tillämpas i 

rättspraxis. Eftersom BrB 29:4 är ett undantag till proportionalitetsprincipen och ett 

annars konsekvent straffsystem blir det enklare att acceptera en straffskärpning vid 

återfall om undantaget tillämpas på ett begränsat sätt. En del av denna uppsats kommer 

därför ägnas åt att analysera i vilka situationer den aktuella bestämmelsen tillämpas och 

är avsedd att tillämpas för. BrB 29:4 har dessutom varit föremål för ett stort antal 

reformer.
8

 Syftet med den senaste reformen som företogs år 2010 var att 

                                                        
3
 Se Borgeke & Heidenborg 2016 s 37 f.  

4
 Jareborg 1992 s 109. 

5
 På engelska heter teorin ”a recidivist premium”. 

6
 Ursprungligen benämns teorin ”recidivism as omission”. 

7
 Jareborg & Zila 2014 s 128; Träskman SvJT 1999 s 214.  

8
 Återfallsskärpningsregeln avskaffades exempelvis under en tid på 70-talet, se prop. 

1975/78:42 s 28. Den infördes igen på 80-talet. För en bakgrund till återfallsskärpningsregelns 

utveckling, se Bäcklund SvJT 2015 s 397.   
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återfallsskärpningsregeln skulle få ett ökat genomslag i rättspraxis.
9
 Jag kommer att 

diskutera vad reformen resulterade i och innebar för tillämpningen av BrB 29:4, där 

analysen fokuserar på om återfallsskärpningsregeln tillämpas på ett så restriktivt sätt att 

ett undantag till proportionalitetsprincipen kan vara möjligt. Det finns således en del 

frågetecken kring straffbestämmelsen som måste klargöras innan någon straffteoretisk 

grund kan börja eftersökas. 

  

1.2 Syfte och frågeställning 

Som jag har framhållit i inledningen kan det vara svårt att förena BrB 29:4 med det 

övriga straffsystemets uppbyggnad och helhet. Det övergripande syftet med detta arbete 

är att klargöra återfallsskärpningens plats i straffsystemet, varför jag kommer att 

redogöra för hur BrB 29:4 har tolkats och tillämpats i rättspraxis. Detta utgör en viktig 

utgångspunkt för den följande delen av arbetet, där jag ämnar undersöka möjliga svar på 

frågan om varför en återfallsskärpning tilldelas och om svaret kan accepteras utifrån 

straffsystemet i dess helhet. Den frågeställning som uppsatsen syftar till att besvara är: 

- Hur och i vilken mån kan en återfallsskärpning motiveras straffteoretiskt?  

 

1.3 Metod och material 

Varför skärps straffet när en gärningsperson har återfallit i brott? Det är genom svaret 

på frågan som man kan hitta underliggande värden och syften som är eftersträvansvärda 

eller önskvärda. Principer kan sägas förklara eller systematisera en regel.
10

 Detta kan 

illustreras genom att straffsystemet indelas i de olika nivåer som Tuori har framställt 

inom finsk rättsteoretisk doktrin. Nivåtänkandet beskrivs av Ulväng i en artikel om 

straffrättens principer
11

 och innebär att straffsystemet kan delas in i ytnivån, den 

rättsliga kulturen och djupnivån.
12

 Ytnivån består av den gällande rätten och varje 

enskild språkhandling i form av exempelvis ett beslut, en slutsats, ett påstående eller ett 

ställningstagande av olika aktörer i ny lagstiftning, praxis eller litteratur. Det är just på 

denna nivå som kapitel tre i detta arbete tar sin utgångspunkt. Där analyseras förarbeten 

                                                        
9
 Prop. 2009/10:147 s 33.  

10
 Ulväng 2009 s 176. 

11
 Se Ulväng 2009 s 149 ff, som beskriver Tuori 2002 s 157f.  

12
 Ulväng 2009 s 179f.  
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och hur lagstiftaren har resonerat vid införandet av BrB 29:4. Det kommer också att 

diskuteras hur doktrinen tolkar återfallsskärpningsregeln, liksom hur den tillämpas i 

rättspraxis.   

De djupare nivåerna beskriver underliggande föreställningar och skäl som sedan 

formulerar begrepp. Dessa begrepp gör det möjligt att kunna prata om och förstå rätten 

på ytnivån. Den rättsliga kulturens uppgift är att sammanbinda vad som produceras på 

ytan med de olika föreställningarna som finns i djupnivån. Ulväng menar att det är 

rättsvetenskapens uppgift att länka samman eller förena ytan med grundläggande värden 

och skäl på djupstrukturen. Det är då som begrepp, läror, konstruktioner och system 

skapas vilket bidrar till att förklara och rättfärdiga eller kritisera och försöka styra det 

som sker på ytan.
13

 Detta är en tydlig beskrivning av den rättsteoretiska metoden som 

jag kommer att använda mig av vid besvarandet av frågeställningen. Arbetet avser att 

länka samman ytan med djupnivån och således försöka förklara den rättsdogmatiska 

regelns (BrB 29:4) grund i de straffrättsliga teorierna och principerna. Vissa av dessa 

teorier har etablerats av straffteoretiker som har sin bakgrund i den anglosaxiska 

straffrätten. Jag är därför särskilt noggrann med att utreda om deras lösning kan 

appliceras på den svenska återfallsskärpningsregeln.  

Jag avser också att behandla flera kriminologiska undersökningar och rapporter, men 

det innebär inte att uppsatsen kommer att anta ett kriminologiskt perspektiv eller 

inriktning. Det kriminologiska forskningsresultatet är en värdefull källa till kunskap om 

något som skulle kunna kallas för verkligheten eller testplatsen för de straffrättsliga 

påföljderna.
14

 Jag kommer exempelvis att använda mig av en BRÅ-rapport som 

analyserar hur BrB 29:4 har tillämpats av domstolarna. Ett annat exempel är en rapport 

från Kriminalvården som behandlar hur återfallsriskbedömningar påverkas av vem som 

utför dem. Även om dessa rapporter inte är traditionella rättskällor har jag ändå valt att 

använda rapporterna eftersom de bidrar till att de straffrättsliga frågor som tas upp också 

förankras i verkligheten.  

 

1.4 Avgränsning 

Straffskärpning vid återfall i brott aktualiserar många frågor. Det hade exempelvis varit 

intressant att analysera hur en återfallsskärpning kan förenas med andra delar av 

                                                        
13

 Ulväng 2009 s 185. 
14

 Sitte Durling 2005 s 18.  
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straffsystemet, exempelvis straffvärdebedömningen vid flerfaldig brottslighet. Som jag 

har visat på i introduktionen är återfallsskärpningens plats i straffsystemet särartad och 

det är mycket möjligt att BrB 29:4 är svårförenlig med andra faktorer vid 

påföljdsbestämningen. En sådan omfattande analys finns det emellertid inte utrymme 

för i denna uppsats. Istället för att fokusera på frågan om de olika rättsinstituten är 

förenliga med varandra och hur de möjligen skulle kunna förenas avser denna uppsats 

att utreda hur en återfallsskärpning kan motiveras teoretiskt. Man skulle kunna uttrycka 

det som att fokus istället ligger på vad som gör återfallsskärpning speciellt från andra 

rättsfrågor vid påföljdsbestämningen. Uppsatsen kommer således inte heller att mer än 

översiktligt behandla den övriga återfallsregleringen i BrB 30:4 och BrB 34:5. 

 

1.5 Disposition 

Inledningsvis redogör jag för straffsystemets uppbyggnad samt vilka teorier och idéer 

som finns bakom systemet. Därefter kommer jag i kapitel tre att redogöra för hur 

lagstiftaren har avsett att BrB 29:4 ska tillämpas och hur domstolarna har tillämpat 

bestämmelsen. Det är sedan i kapitel fyra som uppsatsens frågeställning kommer att 

börja besvaras, där analysen fokuserar på om någon av preventionsteorierna kan utgöra 

en möjlig straffteoretisk grund till BrB 29:4. I kapitel fem behandlas 

återfallsskärpningens förhållande till proportionalitetsprincipen och toleransteorin. 

Kapitel sex utreder betydelsen av det allmänna rättsmedvetandet och om detta kan 

motivera en återfallsskärpning. I kapitel sju diskuteras synen på straffet som en 

kommunikation till gärningspersonen och om det kan motivera en återfallsskärpning 

teoretiskt. I kapitel åtta kommer jag slutligen att diskutera återfallsskärpningsregelns 

plats i straffsystemet, besvara arbetets frågeställning och identifiera vissa utmaningar 

som finns kvar på rättstillämparens bord.   
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2 Teorier och idéer bakom påföljdssystemet 

2.1 Inledning 

För att kunna ringa in återfallsskärpningens plats i straffsystemet samt för att förstå hur 

och i vilken mån BrB 29:4 kan motiveras teoretiskt kommer följande del att fokusera på 

grundläggande teorier och idéer bakom påföljdssystemet.  

Det svenska påföljdssystemet har genomgått en förändring under den senare delen av 

1900-talet. Före 1989 års påföljdsreform gällde BrB 1:7 där det framgick att rätten vid 

val av påföljd, med iakttagande av vad som krävs för att upprätthålla allmän laglydnad, 

ska fästa särskilt avseende vid att påföljden ska vara ägnad åt att främja den dömdes 

anpassning i samhället. Bestämmelsen gav således ett tydligt uttryck för preventions-

teorierna. Det fick dock kritik i fängelsestraffkommitténs betänkande som menade att 

domstolen inte skulle tillskriva preventionsteorierna någon självständig betydelse i det 

enskilda fallet. Kommittén menade att lagstiftaren redan hade gjort preventiva 

överväganden vid utformningen av straffsystemets struktur.
15

 Svensk påföljdslära har på 

det här sättet blivit starkt influerad av den nivåstruktur som nämndes i uppsatsens 

inledning, det vill säga indelningen i kriminalitetsnivån, domsnivån och 

verkställighetsnivån. Men innan jag fördjupar mig i straffsystemets nivåindelning 

kommer jag först att redogöra för de olika straffteorierna som görs gällande på 

respektive nivå eftersom det ger en bra utgångspunkt för förståelsen av nivåernas 

samspel. 

 

2.2 Allmänprevention 

Allmänpreventionen tar sin utgångspunkt i medelbar avskräckning, det vill säga att det 

är straffhotet i lagen som påverkar människornas beteende, samt vetskapen om att straff 

kommer att ådömas om ett brott begås.
16

 Teorin kommer ursprungligen från Benthams 

tanke om att all bestraffning innebär obehag och därför bör undvikas. Han menade 

också att bestraffning kan rättfärdigas om fördelarna med det väger upp det obehag som 

den brottslige utsätts för och om dessa fördelar inte kan uppnås genom andra metoder. 

Påföljden ska därför beräknas utifrån vad som krävs för att avskräcka andra från att 

                                                        
15

 SOU 1986:14 s 75 f.  
16

 Jareborg & Zila 2014 s 74.  
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begå brott.
17

 Det bör dock påpekas att Bentham inte var en straffteoretiker i sig, utan 

snarare utilitarismens fader. Utilitarismen föreskriver att den rätta handlingen är den 

som maximerar nyttan, det vill säga maximerar utfallet av lycka och minimerar utfallet 

av lidande.
18

 

Utifrån ett allmänpreventivt perspektiv kan det hävdas att återfall i brott bör resultera 

i ett hårdare straff därför att den brottslige har visat en likgiltig attityd gentemot 

straffsystemet, och att denne bör straffas för att ge en signal till andra som kan återfalla i 

brott att det leder till ett hårdare straff.
19

 Men det kan ifrågasättas om straffsystemet har 

allmänpreventiva verkningar och undersökningar av detta begränsas av flera faktorer. 

Människor följer lagen av många olika skäl, och inte bara på grund av hot om straff. 

Faktorer som religiös eller moralisk övertygelse och informell social kontroll kan ha en 

avgörande betydelse.
20

 Det finns studier som tyder på att reaktionen från familj och 

vänner kan vara av relevans när en person överväger att begå ett brott.
21

 Risken för att 

bli upptäckt kan också ha ett stort inflytande. Enligt en brittisk undersökning av 

Robinson och Darley bedömde majoriteten av de som begått brott att upptäcktsrisken 

var mycket låg, alternativt att de inte reflekterat över den alls.
22

  Det är således svårt att 

dra empiriska slutsatser kring de allmänpreventiva verkningarna eftersom många 

faktorer riskerar att påverka slutsatserna. Sambandet mellan straffhot och kriminalitet 

bör således inte överdrivas. 

2.3 Individualprevention 

Straffets syfte enligt det individualpreventiva synsättet är att avhålla den som har begått 

ett brott från att begå fler brott. Det straffrättsliga ingripandet görs antingen för att 

uppnå individuell avskräckning eller för att förhindra ny brottslighet genom 

inkapacitering.
23

 Enligt allmänpreventionen är den brottslige rationell och kalkylerande, 

men individualpreventionen innebär en syn på människan som i behov av hjälp och 

stöd.
24

 Under 1900-talet fick behandlingstanken ett stort inflytande och innebär att om 
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en gärningsperson begår brott är det ett tecken på dennes felaktiga utveckling vilket kan 

avhjälpas genom rätt behandling.
25

  

Ur ett individualpreventivt synsätt skulle återfall i brott kunna indikera att den 

tidigare ådömda påföljden inte var tillräcklig samt att den brottslige måste få ökad vård 

eller behandling för att förbättra sitt framtida beteende.
26

 Sådana resonemang baseras på 

återfallsriskbedömningar, som kan vara problematiska. Det finns alltid en risk för att 

vissa bedöms återfalla i brott, trots att de inte gör det, så kallade falskt positiva. Även de 

som inte bedöms återfalla i brott kan göra det.
27

 Att motivera en återfallsskärpning 

genom både allmänpreventionen och individualpreventionen är därför problematiskt, 

vilket jag kommer att gå in på mer djupare i kapitel fyra.  

I Sverige har individualpreventionen fått ett stort inflytande. Ett tydligt exempel på 

detta var år 1975 när den dåvarande justitieministern Lennart Geijer uttalade i en 

intervju att det inte är mänskligt att beröva folk dess frihet, att fängelser sällan fyller 

någon funktion och att fängelsestraff i framtiden ska bli något mycket ovanligt i 

Sverige.
28

 Detta resulterade bland annat i att återfallsskärpningsregeln avskaffades en 

tid under 70-talet. Departementschefen menade att ändringen bör uppfattas som en 

ytterligare markering av den kriminalpolitiska inriktningen, nämligen att försöka 

minska användningen av frihetsberövande påföljder och i möjligaste mån avkorta 

längden av de frihetsberövanden som var oundvikliga.
29

 Individualpreventionen kom 

senare att bli starkt ifrågasatt i en BRÅ-rapport som publicerades år 1977. Rapporten 

varnade bland annat för att straffteorin skulle drabba de som var minst privilegierade i 

samhället och att det var svårt att bedöma behandlingens effekter.
30

 Det var inte bara i 

Sverige som denna debatt pågick, utan preventionsteorierna ifrågasattes också på ett 

internationellt plan. Martinson publicerade en studie som fick stora effekter inom 

kriminologin, där de flesta fick uppfattningen att ”nothing works”. Martinson hävdade 

att det bara med några få undantag fanns belägg för positiva effekter av 

behandlingsinsatser.
31
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2.4 Proportionalitetsprincipen 

Proportionalitetsprincipens grund är att den som har gjort sig skyldig till ett brott ska 

tilldelas det straff som står i proportion till brottslighetens allvar. Den straffrättsliga 

reaktionen ska således vara rättvis.
32

 Det var i och med påföljdsreformen som 

proportionalitetsprincipen fick en central betydelse i det svenska straffsystemet. 

Departementschefen menade att proportionaliteten har en sådan fast förankring att 

påföljdsbestämningen i första hand sker med utgångspunkt i den brottsliga gärningens 

allvar, vilket uttrycks genom brottets straffvärde.
33

  

von Hirsch är proportionalitetsteorins främste upphovsmakare. Han menar att teorin 

har två huvudelement. Det första är ett kriterium för att identifiera bestraffningars 

relativa stränghet, där straffet bör stå i proportion till hur allvarligt det förövade brottet 

är. Det andra kriteriet är att bestraffning bör gå ut på att förmedla klander och att 

tillrättavisa en person som bedöms vara moraliskt ansvarig för sitt handlande.
34

 Teorin 

ser den brottslige som en moralisk agent. Gärningspersonen har således möjlighet att 

förstå och ta till sig den kritik som uttrycks genom straffet.
35

  

Proportionaliteten delas in i två olika typer. Den första är relativ proportionalitet som 

rör brotts relativa svårhet inbördes. Det innebär att olika brottstyper måste vara 

jämförbara med varandra. Det är också viktigt att upprätthålla absolut proportionalitet 

som har att göra med relationen mellan en relativ gradering av brott och en skala av 

straff, där proportionaliteten kräver att straffet inte ska brista i proportion till brottets 

svårhet.
36

  

Det har dock ifrågasatts om en brottslig gärning medför att den mest lämpliga 

reaktionen mot gärningen är genom att tilldela ett straff.
37

 Proportionalitetsprincipen 

vilar trots allt på att gärningspersonen anses ha ett personligt ansvar för det brott som 

har begåtts och därmed rättfärdigas ett straff. På så sätt bortser principen från andra 

faktorer som kan ha påverkat gärningspersonen att begå brottet, exempelvis sociala 

motsättningar.
38

 Kritiken är berättigad, eftersom det bör erinras om att ett fängelsestraff 

inte innebär rehabilitering eller behandling. Om man anser att det är straffsystemets 

                                                        
32

 Borgeke & Heidenborg 2016 s 38. 
33
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34

 von Hirsch 2001 s 11.  
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uppgift att bekämpa social orättvisa blir det svårt att motivera proportionalitets-

principen. Det bör dock påpekas att det endast är strafflängden som bestäms utifrån 

proportionalitetsprincipen och inte valet av påföljd. Om gärningspersonen har ett behov 

av vård och denne samtycker finns det utrymme att tilldela denne en skyddstillsyn i 

förening med kontraktsvård. Faktorer som sociala motsättningar kan också beaktas av 

domstolen genom billighetsskälen i BrB 29:5. För vissa som har begått brott på grund 

av sociala faktorer kanske inte ett fängelsestraff är rätt väg att gå, men då finns det 

alternativ.  

 

2.5 Straffsystemets olika nivåer 

Inledningsvis redogjorde jag för att straffsystemet kan delas in i olika nivåer för att 

belysa återfallsskärpningens problematik och i det följande avser jag att utveckla detta.  

Straffsystemets nivåindelning kommer ursprungligen från H.L.A. Harts arbete
39

 och har 

sedan vidareutvecklats av Jareborg.
40

 Den första nivån är kriminaliseringsnivån och den 

styrs av allmänpreventionen. En kriminalisering kan svårligen rättfärdigas om den inte 

motiveras av ett allmänpreventivt syfte. Eftersom kriminaliseringen innebär ett hot om 

straff för den som handlar på det sätt som kriminaliseringen föreskriver, finns det ingen 

anledning att kriminalisera gärningen om man inte föreställde sig att straffhotet skulle 

ha någon effekt.
41

 Kriminaliseringens straffhot differentieras sedan utifrån vikten av det 

intresse som kriminaliseringen avser att skydda.
42

 

Den andra nivån kallas för domsnivån. När någon har begått en otillåten gärning och 

denne också anses vara personligt ansvarig ska brottsligheten resultera i ett straff.
43

 Det 

straffrättsliga ingripandet ska stå i proportion till den brottsliga gärningens straffvärde, 

vilket kommer till uttryck i BrB 29:1. Vid straffvärdebedömningen beaktas exempelvis 

den skada eller kränkning som gärningen inneburit, vad gärningspersonen insett samt 

dennes avsikter och motiv.  

På den tredje nivån verkställs straffet. Då är tanken att individualpreventionen ska 

styra verkställandet. Insatserna görs således i syfte att den dömde ska kunna leva ett 

                                                        
39

 Se Hart 2008 s 1. Roxin har också utvecklat ett nivåtänkande för den tyska straffrättens del, 

vilket han kallade för ”die dialektische Vereinigungstheorie, se Roxin 1973 s 28. 
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43

 Borgeke & Heidenborg 2016 s 37. 
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laglydigt liv. Teorin har betydelse just för att kunna upprätthålla ett humant 

straffsystem, för att återanpassa gärningspersonen till samhället samt för att förminska 

tröskeln mellan verkställigheten och dennes normala liv.
44

 

Men nivåtänkandet är inte helt utan kritik och det har framförts att indelningen av de 

olika nivåerna inte är konsekvent. Om ett visst skyddsintresse motiverar att en gärning 

är kriminaliserad och kränkningen av skyddsintresset motiverar ett visst straff, borde 

gärningspersonen också kunna hävda att denne har ådömts ett särskilt straff på grund av 

allmänpreventiva skäl.
45

 Det kan därför sägas att det finns en länk mellan 

kriminaliseringsnivån och domsnivån eftersom det är just kränkningen av 

skyddsintresset som gör gärningspersonen klandervärd. Det är också själva kränkningen 

eller skadan som är utgångspunkten för straffvärdet. Allmänpreventionen kan dock inte 

få genomslag på domsnivån. Det är svårt att hävda att en enskild dom har en 

allmänpreventiv effekt eftersom det meddelas oerhört många domar varje dag.
46

 Det 

skulle emellertid kunna hävdas att en dom kan få allmänpreventiv effekt om domslutet 

är medialt uppmärksammat, men domen kommer troligen att falla i glömska med tiden. 

Individualpreventionen kan inte heller styra domsnivån.  Det skulle innebära att straffet 

bara kan signalera att den brottsliga gärningen är klandervärd, men inte hur klandervärd 

eftersom individualpreventionen inte innehåller något krav på att straffet ska vara i 

proportion till brottslighetens svårhet.
 47

 Det är således nödvändigt att upprätthålla en 

särskild struktur i straffsystemet, däremot bör man nog inte utgå från att strukturen är 

konsekvent. Som nämndes i inledningen är återfallsskärpningen just ett sådant exempel 

som visar att straffsystemets nivåtänkande inte följer en klar och logisk struktur.  
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3 Straffskärpningsregeln i BrB 29:4 

3.1 Inledning 

Straffskärpningsregeln infördes under påföljdsreformen därför att det ansågs vara oklart 

i vilken utsträckning som domstolarna tog hänsyn till tidigare brottslighet vid straff-

mätningen.
48

 Problemet hade uppstått därför att det inte fanns klara riktlinjer för om 

återfallsskärpningen skulle åstadkommas genom förverkande av villkorligt medgiven 

frihet, genom straffmätning eller en kombination.
49

 Fängelsestraffkommittén avstyrkte 

att tidigare brottslighet skulle beaktas vid straffmätningen, men i den följande 

propositionen menade departementschefen att det var av väsentlig betydelse för tilltron 

till påföljdssystemet och detta resulterade i att BrB 29:4 infördes.
50

 Några mindre 

justeringar av bestämmelsens ordalydelse gjordes under 2010 års straffmätningsreform 

med syftet att öka återfallsskärpningens genomslag i rättspraxis och att få tillämpningen 

av BrB 29:4 mer jämn.
51

 Kapitlet kommer att utreda hur straffskärpningen i BrB 29:4 

har kommit att tillämpas i rättspraxis, vad 2010 års reform egentligen syftade till och 

om de mål som regeringen eftersträvat har förverkligats i rättstillämpningen. Syftet med 

kapitlet är således att undersöka vilken plats BrB 29:4 har i det svenska straffsystemet 

och lägga en grund för den principiella diskussion som sedan kommer att företas om hur 

och i vilken mån bestämmelsen kan förklaras teoretiskt.  

 

3.2 Bestämmelsens tillämpningsområde 

Vid påföljdsreformen angav departementschefen flera situationer när återfall i brott kan 

skärpa straffet. Den första kategorin avsåg situationen när tidigare straff inte medfört 

någon villkorlig frigivning, exempelvis bötesbrottslighet.
52

 Detta har även kommit att 

tillämpas i rättspraxis, exempelvis i NJA 1992 s 108, där det var fråga om två ringa 

narkotikabrott. Högsta domstolen bestämde påföljden till böter och menade att varken 

brottets straffvärde eller det faktum att den tilltalade tidigare dömts för innehav av 

narkotika utgjorde tillräckliga skäl för att döma till en annan påföljd. Vid beräkningen 

                                                        
48
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av antalet böter, tog de dock hänsyn till att det var fråga om återfall i narkotikabrott. I 

NJA 1981 s 308 uttalade HD att antalet böter även påverkas av återfall i rattonykterhet, 

liksom alkoholkoncentrationen i blodet. I ett straffsystem baserat på humanitets-

principen fyller återfallsskärpningen en viktig funktion på så sätt att ett fängelsestraff 

kan undvikas till följd av att antalet dagsböter höjs. I RH 2013:47 valde domstolen att 

döma ut ett högre bötesstraff istället för fängelse. Målet aktualiserade sexuellt ofredande 

där gärningspersonen blottat sig. Eftersom återfallsfrekvensen endast bestod av två 

återfall per år bedömde domstolen att det inte fanns skäl att tilldela en frihetsberövande 

påföljd.  

Den andra kategorin bestod av situationen när gärningspersonen visserligen hade 

frigivits villkorligt från ett fängelsestraff men ett förverkande av den villkorligt 

medgivna friheten likväl inte var möjligt. Som exempel angavs att ett nytt brott hade 

begåtts inom prövotidens slut, men förverkandet inte var möjligt därför att åtal inte 

väckts inom denna tid.
53

 Detta typfall har förlorat sin betydelse i och med 1999 års 

lagändring som resulterade i att åtal eller häktning inte längre måste ha skett under 

prövotiden. Numera går det bra att det sker ett år efter dess utgång.
54

 

Den tredje kategorin som omnämndes var fall när ett förverkande av villkorligt 

medgiven frihet kunde ske, men inte i sådan utsträckning att intresset av ett skärpt straff 

var tillgodosett. Det kan aktualiseras i situationer när förverkandet kan komma att 

omfatta en relativt kort tid, men även när någon har gjort sig skyldig till upprepade 

återfall av allvarlig karaktär som exempelvis grov misshandel och grov stöld. I 

propositionen menade departementschefen att det var naturligt att domstolarna genom 

straffmätningen markerade det allvar med vilket samhället ser på den likgiltighet inför 

grundläggande värden som gärningspersonen demonstrerat.
55

  

 

3.3 Kriterier för återfallsskärpning 

3.3.1 Inledning 

Hur ska sambandet mellan den nya och tidigare brottsligheten beaktas? Vid 

påföljdsreformen utarbetade man särskilda kriterier för att kunna bedöma i vilka 

situationer den tidigare brottsligheten ska vara relevant. Tiden och förhållandet mellan 
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brotten ansågs vara de två viktigaste faktorerna.
56

 Dessa faktorer kom sedan att 

återspeglas i de olika kriterierna för återfallsskärpning. 

 

3.3.2 Den tidigare brottslighetens omfattning 

Om gärningspersonen bara har blivit lagförd ett par enstaka gånger får den tidigare 

brottsligheten ingen relevans. Men det är inte möjligt att ange något specifikt antal för 

hur många återfall som kan anses föranleda en skärpning. Borgeke och Heidenborg 

menar att en möjlig riktpunkt kan vara åtminstone sju eller åtta lagföringar under den 

senaste fyraårsperioden om det endast är antalet brott som talar för en straffskärpning. 

Det ska med andra ord vara fråga om brottslighet som kan betraktas som vanemässig.
57

 

Det bör även påpekas att det finns en viss oklarhet i litteraturen om det är antalet 

lagföringar eller antalet brott som bedömningen ska utgå från.
58

 Ska domstolen alltså 

göra en skillnad när gärningspersonen vid ett tillfälle har dömts för sju stölder och när 

gärningspersonen har dömts direkt efter varje gärning, det vill säga vid sju tillfällen för 

sju stölder? Jag anser att det är rimligt att hantera fallen olika. Vad som skiljer ett 

återfall från flerfaldig brottslighet är att gärningspersonen är lagförd sedan tidigare.  

 

3.3.3 Tiden som förflutit mellan brotten 

Tidsfaktorn har också en särskild betydelse för om den nya brottsligheten kan föranleda 

en straffskärpning. Ett återfall förlorar sin betydelse efter ungefär tre till fyra år.
59

 När 

det är fråga om mycket likartad och särskilt allvarlig brottslighet får tiden som förflutit 

mellan brotten mindre betydelse. Ett exempel är Hovrätten för Nedre Norrlands dom 

den 25 oktober 2013 i mål nr B 1001-13 där det nästan förflutit mer än fyra år mellan 

brotten, men domstolen ändå skärpte straffet med hänsyn till de övriga kriterierna.  

Detta fall har även betydelse för bedömningen av om brottsligheten är likartad, därför 

kommer jag att redogöra för fallets omständigheter mer ingående i det kommande 

avsnittet. 

Tiden beräknas normalt sett från brottsdatumet enligt Borgeke och Heidenborg,
60

 

men Ulväng anser att tiden istället bör beräknas utifrån den tidigare domen.
61

 Det skulle 
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kunna tänkas att man väljer den utgångspunkt som är mest till förmån för den tilltalade, 

vilket blir brottsdatumet. Om man istället anser att en återfallsskärpning kan få en 

kommunikativ funktion, vilket kommer att diskuteras i kapitel sju, får den tidigare 

domen en avgörande betydelse vilket kan medföra att tiden istället bör beräknas efter 

den. Frigivningspunkten måste också beaktas och kan få relevans när den tilltalade 

avtjänat ett mer än fyra år långt fängelsestraff och sedan återfallit i brott, exempelvis ett 

år efter att denne försatts på ”fri fot”.
62

 Av NJA 1991 s 498 att döma har 

frigivningspunkten en avgörande betydelse, eftersom HD tog hänsyn till att 

gärningspersonen återfallit snabbt i brott och det bara några månader efter att denne 

frigivits.     

 

3.3.4 Brottsligheten är likartad 

Vid likartad brottslighet är skälen för att skärpa straffet starkare.
63

 Kraven på att 

brottsligheten ska anses likartad är inte särskilt högt ställda.
64

 Misshandel (BrB 3:5) 

utgör likartad brottslighet i förhållande till olaga tvång (BrB 4:4), olaga hot (BrB 4:5) 

och övriga fridskränkningsbrott i BrB kap fyra, liksom våld mot tjänsteman (BrB 17:1), 

förgripelse mot tjänsteman (BrB 17:2) och våldsamt motstånd (BrB 17:4).
65

 

Narkotikabrott och dopningsbrott utgör likartad brottslighet. Samtliga brott i TBL anses 

utgöra likartad brottslighet i förhållande till varandra, liksom vållande till annans död, 

vållande till kroppsskada eller sjukdom samt framkallande av fara för annan när brotten 

har begåtts i en trafiksituation.
66

  Det finns också exempel från praxis där domstolarna 

har tagit hänsyn till att gärningsmomenten i den nya brottsligheten har påmint om den 

tidigare brottsligheten. I Hovrätten för Nedre Norrlands dom den 25 oktober 2013 i mål 

nr B 1001-13 var det fråga om människorov och grov våldtäkt. Vid återfallsskärpningen 

beaktades att gärningspersonen tidigare dömts för liknande brott där samma 

gärningsmoment ingått, nämligen att binda fast kvinnor till mun, händer och fötter för 

att sedan utföra en våldtäkt.     

Det har även ställts upp vissa gränser för vilken brottslighet som inte kan betraktas 

som likartad. I NJA 1991 s 498 menade HD att olaga vapeninnehav och narkotikabrott 
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inte kunde anses vara likartad brottslighet. HD har också bedömt att stöld och bedrägeri 

var vinningsbrott i NJA 1995 s 35 och således likartad brottslighet.
67

 De menade sedan 

att eftersom stölden avsåg ett mindre värde hade gärningen utförts på impuls och var 

därför inte tillräcklig för att kunna länkas samman med de tidigare bedrägerierna som 

därför inte skulle påverka påföljdsbestämningen.  

 

3.3.5 Brottsligheten är särskilt allvarlig 

För att en återfallsskärpning ska anses vara befogad måste även brottslighetens allvar 

ges en viss betydelse. Om straffvärdet av både den tidigare och den nya brottsligheten 

uppgår till fängelse i minst ett år anses detta kriterium vara uppfyllt.
68

 Hovrätten har 

anfört i RH 2005:57 att narkotikabrott av normalgraden samt grovt narkotikabrott 

utgjorde särskilt allvarlig brottslighet. Det bör dock påpekas att synen på 

narkotikabrottslighet har förändrats i och med NJA 2011 s 357, vilket innebär att om 

senare rättspraxis är lindrigare bör även detta påverka bedömningen om det finns skäl 

att återfallsskärpa enligt BrB 29:4. Detta har exempelvis påverkat förutsättningarna att 

förverka villkorligt medgiven frihet vilket följer av NJA 2015 s 1129.  

 

3.4 Straffskärpningens storlek 

Varken förarbeten eller rättspraxis anger hur mycket straffet ska skärpas. Den 

straffrättsliga doktrinen verkar dock samstämmig om att det bör vara fråga om mindre 

straffskärpningar.
69

 De skäl som anges för detta är att redan restriktiviteten i 

tillämpningen av straffskärpningsregeln bör resultera i att straffet skärps försiktigt.
70

 Att 

regleringen är svårförenlig med de grundprinciper som i övrigt präglar påföljds-

bestämningen talar också för en mindre straffskärpning.
71

  

Ju högre brottslighetens straffvärde är, desto mindre borde straffskärpningen bli rent 

procentuellt sett. Ibland kan det vara befogat att straffskärpningen blir två månader 

istället för en. Ett exempel från praxis är Hovrätten över Skåne och Blekinges dom den 

13 januari 2014 i mål nr B 2639-13 där den tilltalade förekom i 113 avsnitt i 
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belastningsregistret och hade vid ett stort antal tillfällen dömts för grov olovlig körning. 

När den tidigare brottsligheten var mycket omfattande och gärningspersonen återfallit i 

brott kort efter en tidigare dom förelåg skäl att fördubbla strafftiden.  

 

3.5 2010 års reform 

3.5.1 Inledning 

Under straffmätningsreformen förändrades ordalydelsen av BrB 29:4 till viss del. Den 

ursprungliga lydelsen var:  

 

”Vid straffmätningen skall rätten, om förhållandet inte tillräckligt kan beaktas genom 

påföljdsvalet eller genom förverkande av villkorligt medgiven frihet, utöver brottets straffvärde, 

i skälig utsträckning ta hänsyn till om den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott.” 

 

Departementschefen ansåg att det var angeläget att återfallets betydelse vid 

straffmätningen ges ett tillräckligt genomslag i domstolarnas praxis.
72

 I propositionen 

refererade man till Åklagarmyndighetens kartläggning av domstolarnas påföljdspraxis 

vid vissa allvarliga våldsbrott som visade att återfall endast tillmättes en begränsad 

betydelse vid straffmätningen.
73

 När det gällde brott i allmänhet tycktes också 

straffskärpningsmöjligheten tillämpas i förhållandevis ringa utsträckning och på ett 

ojämnt sätt. Departementschefen ansåg därför att det fanns ett behov av att det tydligare 

kommer till uttryck att återfall beaktas i straffskärpande riktning. BrB 29:4 skulle därför 

förtydligas i syfte att öka användningen och dess enhetlighet i praxis. Bestämmelsens 

lydelse kom att förändras på följande sätt:  

 

”Vid straffmätningen ska rätten, utöver brottets straffvärde, i skärpande riktning ta hänsyn till 

om den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott, om inte förhållandet beaktas genom 

påföljdsvalet eller i tillräcklig utsträckning genom förverkande av villkorligt medgiven frihet.”  

 

Det ligger i sakens natur att slopandet av uttrycket i skälig utsträckning indikerar att 

bestämmelsens tillämpningsområde har utvidgats, men frågan är om de övriga 

förändringarna i lagtexten resulterar i någon varaktig förändring. Redan innan 

bestämmelsens ordalydelse ändrades var det tydligt att domstolen skulle ta hänsyn till 
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tidigare brottslighet i skärpande riktning. Införandet av uttrycket i skärpande riktning 

kommer därför inte medföra någon reell skillnad i domstolarnas tillämpning före och 

efter reformen.  Det kan dock vara annorlunda med ersättandet av uttrycket tillräckligt 

till i tillräcklig utsträckning. Det nya förbudet mot att låta tidigare brottslighet utgöra 

grund för straffskärpning om återfallet beaktas genom påföljdsvalet kan betraktas som 

en inskränkning i bestämmelsens tillämpningsområde jämfört med vad som gällde 

innan reformen.
74

 Forsberg menar att detta är olyckligt och anser att det finns situationer 

när återfallet bör beaktas både vid påföljdsval och straffmätning. Han exemplifierar 

detta genom situationen när återfallsbrottsligheten inte når upp till ett straffvärde om ett 

år och inte heller består av art. I en sådan situation går det inte att undvika att beakta 

återfallet redan vid påföljdsvalet om fängelse ska kunna användas som påföljd, vilket 

innebär att den nya lagstiftningen har medfört att det i detta fall inte är möjligt att 

utdöma ett strängare fängelsestraff vid upprepade återfall.
75

  

Forsbergs ståndpunkt är dock inte helt oproblematisk eftersom en annan lösning än 

den som lagstiftaren har valt skulle innebära att återfallet beaktas två gånger till den 

enskildes nackdel, vilket jag anser att man ska göra med stor försiktighet. Som exempel 

kan nämnas de försvårande omständigheterna i BrB 29:2-3 som även kan ha betydelse 

för bestämmandet av ett brotts svårighetgrad. Samma omständighet som beaktats vid 

brottets svårighetsgrad ska inte beaktas ytterligare en gång vid straffmätningen.
76

 Jag 

anser att detsamma bör gälla omständigheter som återfall för att kunna upprätthålla 

förbudet mot att beakta samma omständighet två gånger till gärningspersonens nackdel. 

Även om lagstiftaren kan sägas ha inskränkt tillämpningsområdet för återfallsskärpning 

genom reformen, anser jag i motsats till Forsberg att det inte är problematiskt eftersom 

en annan lösning skulle strida mot denna princip.   

 

3.5.2 NJA 2012 s 79, Rydaholmsfallet  

Frågan om hur en återfallsskärpning ska ske efter lagstiftningsreformen har fått ett 

begränsat utrymme i rättspraxis. Om man bortser från NJA 2009 s 586 I-III (som gällde 

tillämpningen av BrB 34:3 st 2) har HD aldrig skärpt straffet vid återfall. Frågan om 

                                                        
74

 Borgeke & Heidenborg 2016 s 210; Forsberg 2010 s 560; Ulväng, Brottsbalk 29:4, Lexino 

2016-04-10. 
75

 Forsberg 2010 s 561. 
76

 Prop. 1987/88:120 s 82.  



 25 

lagstiftningsreformens tillämpning diskuterades emellertid i NJA 2012 s 79, det så 

kallade Rydaholmsfallet.  

A ansågs vara skyldig till bland annat olovligt brukande, grovt rattfylleri, grov 

olovlig körning, grovt vållande till annans död samt ringa narkotikabrott. När fallet togs 

upp i HD var det främst påföljdsbestämningen som var av betydelse där de aktuella 

frågorna var bedömningen av brottslighetens straffvärde samt om straffmätningen bör 

påverkas i skärpande riktning på grund av tidigare brottslighet. Det var klarlagt att A 

hade lagförts flera gånger för liknande brottslighet. A hade bland annat godkänt ett 

strafföreläggande om 40 dagsböter år 2006 för rattfylleri av normalgraden. År 2008 

dömdes A för grov olovlig körning, ringa narkotikabrott vid fyra tillfällen samt 

rattfylleri av normalgraden. Påföljden resulterade i villkorlig dom och dagsböter. År 

2010 dömdes A även för grov olovlig körning vid två tillfällen, grovt rattfylleri vid två 

tillfällen och ringa narkotikabrott vid två tillfällen till fängelse i tre månader. A frigavs 

från det ådömda fängelsestraffet i oktober år 2010 med en återstående strafftid om en 

månad. Den aktuella brottsligheten som var upp till bedömning begicks under 

prövotiden.  

HD valde att inte skärpa straffet och menade att gärningspersonens tidigare 

brottslighet visserligen var långt ifrån obetydlig, men ändå inte kunde anses vara 

omfattande. De menade att vissa av de tidigare lagföringarna i och för sig låg relativt 

nära i tiden. Det förekom även en viss likhet mellan brotten därför att A hade lagförts 

några gånger för trafiknykterhetsbrott och narkotikabrott, men brottsligheten 

betraktades inte som allvarlig. Brotten enligt den sista domen år 2010 kunde inte heller 

betraktas som allvarliga. Eftersom det fanns en möjlighet att istället förverka den 

villkorligt medgivna friheten ansåg HD att så bör ske och att den tidigare brottsligheten 

på så sätt hade beaktats i tillräcklig utsträckning.  

Hur kommer det sig att HD inte valde att skärpa straffet trots att gärningspersonen 

återfallit i brott och den nya lagstiftningsreformen tycktes syfta till att öka 

användningen av BrB 29:4 i praxis? Innebar inte detta fall en klar möjlighet för dem att 

förtydliga hur den nya lydelsen i BrB 29:4 skulle tillämpas? HD menade att även om 

syftet med lagändringen var att förtydliga bestämmelsen för att öka användningen av 

straffskärpningsmöjligheten och enhetligheten i praxis, måste det förstås på så sätt att 

vad som uttalades i samband med 1989 års påföljdsreform i huvudsak fortfarande gäller. 

De menade att denna slutsats också vann stöd av det faktum att de olika kriterierna för 

återfallsskärpning stod kvar oförändrade efter reformen.  
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Det kan vid en första anblick tyckas vara anmärkningsvärt att HD inte tillämpar BrB 

29:4 när reformen tycks syfta till att öka dess tillämpning. HD har emellertid goda skäl 

för detta. Som tidigare diskuterats verkar det som att förändringarna i 

återfallskärpningsregelns lydelse snarare kan ha inneburit att bestämmelsens 

tillämpningsområde reducerats. Om reformen hade företagits mot bakgrund av att 

lagstiftaren såg mer allvarligt på återfall i brott än tidigare, borde det ha resulterat i en 

utvidgning av tillämpningsområdet och således även en förändring av bestämmelsens 

kriterier. Istället hänvisade departementschefen till Åklagarmyndighetens rapport om att 

bestämmelsen inte har fått tillräckligt genomslag i rättstillämpningen.
77

 Lagstiftarens 

syfte med 2010 års reform tycks därför ha varit att påminna domstolarna om 

möjligheten till återfallsskärpning för att åstadkomma ett ökat genomslag i de fall som 

redan är inom bestämmelsens tillämpningsområde. NJA 2012 s 79 bör därför inte 

uppfattas som att det föreligger en diskrepans mellan lagstiftarens avsikt med 2010 års 

reform och HD:s resonemang kring hur bestämmelsen ska tillämpas. HD:s avsikt var 

möjligen att markera att 2010 års reform inte ska leda till några generella 

straffskärpningar vid återfall i brott.  

 

3.5.3 Har lagstiftarens avsikter uppfyllts? 

Har lagstiftarens strävan efter en ökad tillämpning av BrB 29:4 förverkligats i 

rättspraxis? BRÅ:s granskning av straffskärpningsregelns tillämpning har visat att 

straffen generellt sett är cirka två månader längre om den dömde är lagförd sedan 

tidigare jämfört med de som begått brott för första gången. Det gällde både före och 

efter reformen.
78

 Det gjordes även en granskning av domar avseende fullbordad grov 

misshandel och försök till dödligt våld, vilket visade att det är väldigt ovanligt att 

betydelsen av tidigare brottslighet vid straffmätningen uttryckligen åberopades i 

domskälen.
79

 Det kan med andra ord inte uteslutas att domstolarna skärper straffet vid 

återfall, utan att uttryckligen hänvisa till BrB 29:4. Detta är problematiskt, eftersom 

återfallsskärpning ska tillämpas restriktivt och det är viktigt att de specifika kriterierna 

är uppfyllda. Sammanfattningsvis visade BRÅ-rapporten att det inte fanns något i de 

granskade domarna som indikerade att tidigare brottslighet har fått större betydelse för 

straffmätningen efter reformen.  
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Om lagstiftaren inte lyckats få bestämmelsen att tillämpas i större utsträckning, har man 

i alla fall lyckats få den tillämpning som förekommit av BrB 29:4 att bli mindre ojämn? 

Den begränsade mängden praxis innebär att det är svårt att kunna dra några långtgående 

slutsatser, men att döma av de rättsfall som finns tycks det råda vissa ojämnheter eller 

tveksamheter kring hur och när återfallsskärpningsregeln ska användas. Ett tydligt 

exempel på detta är Göta Hovrätts dom den 3 april 2014 i mål nr B3231-13, där återfall 

i brott beaktades både vid valet av påföljd och vid straffmätningen. Ett dubbelt 

beaktande förekom också i Hovrätten för Nedre Norrlands dom den 18 juni 2015 i mål 

nummer B 524-15. Detta är uppseendeväckande, eftersom lagstiftaren varit mycket 

tydlig med att det inte finns en möjlighet att beakta återfall vid straffmätningen om det 

tidigare beaktats vid påföljdsvalet. Det kan inte heller framgå mer tydligt av lagtextens 

ordalydelse efter reformen att en sådan tillämpning inte är möjlig. Det följer även av 

NJA 2012 s 79 att tidigare brottslighet inte kan beaktas två gånger på detta sätt.
80

 Det 

förekommer således tydliga ojämnheter i rättstillämpningen, även i frågor som bör vara 

klara för domstolarna. Ett annat exempel är Svea Hovrätts dom den 18 april 2013 i mål 

nr B 757-13 där man skärpte antalet timmar samhällstjänst på grund av tidigare 

brottslighet, trots att det bara är böter och fängelsestraff som kan återfallsskärpas enligt 

BrB 29:4. Det sammantagna intrycket är således att lagstiftarens avsikt med 2010 års 

reform inte har förverkligats. Återfallsskärpningsregeln har varken fått större genomslag 

i rättspraxis eller en mindre ojämn rättstillämpning.   

 

3.6 Problem i rättstillämpningen 

Slutsatsen av vad som har sagts i det här kapitlet är att tillämpningsområdet för BrB 

29:4 är mycket restriktivt, samt att återfallsskärpning endast ska ske under mycket 

speciella omständigheter och i sista hand. Den reform som företogs år 2010 har 

egentligen inte syftat till att utöka bestämmelsens tillämpningsområde, utan snarare att 

påminna domstolarna om bestämmelsens existens vilket också stämmer väl överens 

med HD:s resonemang i NJA 2012 s 79.  

Jag har emellertid gett exempel från rättspraxis där BrB 29:4 har tillämpats felaktigt 

och det är tydligt att det fortfarande råder en viss osäkerhet inför hur och när en 

återfallsskärpning bör vidtas. Det kan inte uteslutas att domstolarna skärper straffet med 
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någon månad utan att uttryckligen hänvisa till bestämmelsen. Om en återfallsskärpning 

tillämpas på detta sätt omöjliggörs en insyn och granskning av hur domstolarna beaktar 

tidigare brottslighet vid påföljdsbestämningen, vilket är särskilt olyckligt när det är 

uppenbart att ojämnheter i tillämpningen förekommer. Ojämnheten i rättstillämpningen 

hotar också det faktum att återfallsskärpningen ska tillämpas restriktivt och endast på de 

villkor som bestämmelsen anger. BrB 29:4 måste därför fortsätta att tillämpas restriktivt 

och den ojämna rättstillämpningen måste förbättras. Ett möjligt tillvägagångssätt kan 

vara att HD tar upp ett fall där man tillämpar BrB 29:4. Det skulle både påminna 

domstolarna om återfallsregleringens existens och vägleda deras rättstillämpning vilket 

lagstiftaren försökte åstadkomma redan genom 2010 års reform. Ett vägledande 

avgörande skulle troligen resultera i ett ökat genomslag för BrB 29:4 i 

rättstillämpningen.  

Eftersom BrB 29:4 tillämpas på ett restriktivt sätt kan det vara motiverat att göra ett 

undantag till proportionalitetsprincipen därför att undantaget är begränsat. Frågan som 

uppstår är dock: hur kan ett sådant undantag till proportionalitetsprincipen motiveras 

teoretiskt? Preventionsteoriernas roll för besvarandet av denna fråga kommer att 

analyseras i det följande kapitlet.  
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4 Återfallsskärpning i ett brottsförebyggande syfte 

4.1 Inledning 

Den första delen av arbetet har fokuserat på frågan om hur och när en återfallsskärpning 

tilldelas. Den resterande delen kommer att ägnas åt frågan om hur och i vilken 

utsträckning en straffskärpning kan motiveras teoretiskt. Lagstiftaren menar att en 

återfallsskärpning är en naturlig och rimlig lösning. Det är till och med av vikt för det 

allmännas förtroende för rättsväsendet.
81

 Jag betvivlar inte att det kan vara en rimlig 

eller naturlig lösning, för vissa kanske det kan kännas som en självklarhet. Den intuitiva 

känslan att skärpa straffet efter återfall skulle möjligen kunna baseras på analogier till 

föråldrad barnuppfostran. Det kan även ha sin förklaring i psykologin, exempelvis 

genom psykologen B.F. Skinners arbete om operant betingning som visar att beteenden 

kan öka eller minska i frekvens beroende på vilka konsekvenser som de följs av.
82

  

Det är dessvärre inte lätt att finna ett lämpligt svar på frågan inom den straffrättsliga 

teoribildningen. Påföljdsbestämningen styrs av proportionalitetsprincipen och således 

av den aktuella brottslighetens straffvärde enligt BrB 29:1. Som påpekades i 

inledningen kan inte tidigare brottslighet hänföras till den gärning som är upp till 

bedömning vid påföljdsbestämningen, vilket innebär att en tillämpning av 

proportionalitetsprincipen inte kan medföra en straffskärpning vid återfall. Den styrande 

straffteorin på området ger därför inte några svar. Vissa anser att svaret på frågan finns 

just hos preventionsteorierna, det vill säga i synen på straffets funktion som 

brottsförebyggande. Jareborg och Zila menar exempelvis att vissa av kriterierna i BrB 

29:4 är ett uttryck för preventionsteorier och manar till restriktivitet vid tillämpningen 

av bestämmelsen.
83

 Träskman anser också att återfallsskärpning kan förklaras utifrån en 

preventionsteoretisk grund och att kriterierna vid återfallsskärpning är kriminalpolitiskt 

irrelevanta.
84

 De två preventionsteorierna, allmänpreventionen och individual-

preventionen, kommer således att granskas för att avgöra om de kan användas som en 

straffteoretisk grund till BrB 29:4.   

                                                        
81

 Prop. 1987/88:120 s 52.  
82

 Skinner 1976 s 51 f.  
83

 Jareborg & Zila 2014 s 128.  
84

 Träskman SvJT 1999 s 214.  



 30 

4.2 Ett skärpt straff för att påverka andra 

Den som vid ett upprepat antal tillfällen misshandlar sin partner har tydligt visat en 

likgiltig attityd gentemot skyddsintressena liv och hälsa. Gärningspersonen bedöms som 

farlig på grund av attityden. Straffrättens uppgift enligt allmänpreventionen är att 

avhålla andra från att begå brott och från en sådan likgiltig attityd mot samhällets 

skyddsintressen.
85

 Om de som riskerar att återfalla i brott ser att den som begår ny 

brottslighet tilldelas ett högre fängelsestraff, finns det en möjlighet att de potentiella 

återfallsbrottslingarna avhåller sig från ytterligare brottslighet och från en sådan likgiltig 

attityd.
86

 Men resonemanget förutsätter att den enskilda domen har en allmänpreventiv 

effekt, det vill säga att den som annars skulle begå ett brott avstår från det på grund av 

risken att få ett skärpt straff. Det kan emellertid ifrågasättas om det verkligen är 

straffhotet som gör att människor avhåller sig från brottslighet. En viktig faktor som kan 

påverka den som överväger att begå ett nytt brott är exempelvis risken för att bli 

upptäckt. Det förutsätter att det finns en korrelation mellan individens egen 

uppskattning av risken för att bli upptäckt och den verkliga upptäcktsrisken. Robinson 

och Darleys studie visar att gemene mans uppskattning av upptäcktsrisken är högre än 

den verkliga risken, vilket gör att allmänpreventionens hot om lagföring fungerar.
87

 

Men den som återfaller i brott tycks ha en bättre uppskattning om den verkliga 

upptäcktsrisken, vilket innebär att de allmänpreventiva verkningarna har mindre effekt 

på återfallsbrottslingen jämfört med den medborgare som vanligtvis följer lagen.
88

 Det 

är således möjligt att allmänpreventionen har mindre effekt på den som återfaller i brott. 

Den som börjar köra bil utan körkort kan exempelvis göra sig skyldig till olovlig 

körning enligt 3 § i TBL. Om gärningspersonen gör detta några gånger och inser att 

risken för att bli upptäckt är väldigt liten är det således troligt att denne kommer att 

fortsätta att begå samma brott. Om upptäcktsrisken beräknas som låg får således 

straffhotet en begränsad verkan.  

Det finns många faktorer som påverkar laglydnaden. Jareborg och Zila menar att 

förändringar i straffsystemet på grund av allmänpreventiva skäl förmodligen spelar en 

ytterst marginell roll i jämförelse med informell social kontroll, socialgrupps-

tillhörighet, kön, religiös övertygelse, inställning till statsmakten, moralisk uppfostran, 
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propaganda, utbildning, vanor, tillfälle att begå brott, arbetsförhållanden, 

familjeförhållanden och så vidare. Det är vanskligt att skapa ett forskningsobjekt som 

kan hålla konstanta alla dessa olika faktorer som påverkar laglydnaden.
89

 Det bör 

påpekas att bara för att en teori svårligen kan bevisas på ett empiriskt sätt, behöver det 

inte automatiskt innebära att den ska lämnas utan avseende. Många ekonomiska, 

politiska eller sociala beslut är baserade på värderingar, ofullständig kunskap eller 

mindre grundade antaganden om dess resultat.
90

 Men i detta fall rör det sig om ett 

resultat som är oerhört ingripande för den enskilde individen, nämligen ett skärpt 

fängelsestraff. Det kan inte anses vara acceptabelt att skärpa ett straff på grund av en 

förväntad effekt, vars inträde inte kan vederläggas. Om en återfallsskärpning ska kunna 

rättfärdigas därför att straffskärpningen ska påverka den generella laglydnaden eller 

andra potentiella återfallsbrottslingar måste det således vara klarlagt att den förväntade 

effekten kommer att inträda.  

För att allmänpreventionen ska kunna få någon avgörande betydelse vid 

påföljdsbestämningen måste man utgå från antagandet att det är den enskilda domen 

som avhåller andra från att begå brott. En sådan situation skulle exempelvis kunna 

uppstå när en dom har meddelats i ett medialt uppmärksammat fall, det sannolika är 

dock att effekten successivt minskar med tiden. Jareborg menar att det snarare är en 

serie av domar som skulle kunna uppnå allmänpreventiva effekter.
91

 Här skulle 

paralleller kunna dras till de så kallade artbrotten, som utgör vissa typer av brott där 

domstolarna generellt ändrar påföljden på allmänpreventiv grund.
92

 När det kommer till 

artbrotten är det emellertid fråga om en serie av domar som innebär en ändrad påföljd 

för en särskild brottstyp. När det istället gäller en återfallsskärpning talar restriktiviteten 

i tillämpningen av BrB 29:4 för att det inte kommer bli fråga om en serie av domar där 

man systematiskt skärper straffet vid återfall. Även om det är möjligt att förklara en 

återfallsskärpning enligt BrB 29:4 utifrån allmänpreventionen som straffteoretisk grund, 

blir det sammantagna resultatet att en straffskärpning innebär alltför negativa 

konsekvenser för den enskilde. För att resonemang baserade på allmänpreventionen ska 

kunna godkännas måste dess resultat vara möjliga att vederläggas på ett empiriskt sätt, 

annars skärps straffet utan en rationell grund.  
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4.3 Ett skärpt straff som ett led i behandling eller inkapacitering 

En straffskärpning vid återfall skulle kunna motiveras med att det tidigare straffet inte 

var tillräckligt. Genom att återfalla i brott har gärningspersonen visat att denne inte 

kommer att avhålla sig från framtida brottslighet och ett skärpt straff hindrar 

gärningspersonen från att begå ny brottslighet. Det skärpta straffet ökar dosen av 

behandling eller oskadliggör gärningspersonen genom inkapacitering, vilket kan skydda 

framtida potentiella brottsoffer.
93

 De två första kriterierna i straffmätningsbestämmelsen 

talar således för att det är just med en individualpreventiv grund som straffet skärps. Att 

brottsligheten har varit likartad och att det har varit fråga om ett ”snabbt” återfall 

indikerar att straffet bör förlängas till förmån för en mer ingripande åtgärd eller vård.  

Även om behandlingsideologin i grund och botten har en optimistisk syn på 

människan eftersom den innebär att den felande utvecklingen genom brott kan avhjälpas 

genom behandling, kan det inte undgås att detta i princip leder till att den brottslige 

betraktas som sjuk och måste botas.
94

 Det personliga ansvaret träder således i 

bakgrunden. Trots att gärningspersonen måste samtycka till den behandlingsåtgärd som 

Kriminalvården föreslår, genomförs behandlingen inom ramen för den straffrättsliga 

påföljden. Det samstämmiga budskapet från den vetenskapliga forskningen är att 

tvångsbehandling inte är en framgångsrik metod. Det finns inget vetenskapligt belägg 

för att fängelsestraff skulle vara mer effektivt än kriminalvård i frihet.
95

 Det bör påpekas 

att fängelse inte är en form av rehabilitering.
96

 Fängelsestraffkommittén uttryckte detta 

på ett bra sätt när de menade att det inte finns någon rimlig möjlighet för en domstol att 

förutse att en längre anstaltsvistelse i ett enkelt fall skulle lämna utrymme för en 

framgångsrik behandling.
97

 Det finns således ingen grund för att skärpa straffet för den 

gärningsperson som behöver mer behandling, i så fall vore det bättre att beakta återfallet 

vid valet av påföljd och tilldela gärningspersonen en skyddstillsyn förenat med 

kontraktsvård.  

Eftersom en straffskärpning inte kan motiveras av behandlingstanken, ska det nu 

diskuteras om inkapacitering kan ge en möjlig förklaring till beaktningen av tidigare 
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brottslighet. Här handlar det just om att gärningspersonen ska tilldelas ett längre 

fängelsestraff för att förebygga ny brottslighet. Den tidigare brottsligheten används som 

bedömningsgrund och indikerar att gärningspersonen är farlig, varför potentiella offer 

måste skyddas. Problemet med sådana återfallsriskbedömningar är att de tenderar att 

förutse att långt fler kommer att återfalla i brott än vad som i själva verket sker, 

bedömningarna riskerar således att identifiera de så kallade ”falskt positiva”.
98

 Även de 

mest raffinerade metoder ger inte säkrare resultat än lekmannabedömningar och 

återfallsriskbedömningarnas säkerhetsgrad beräknas vara ungefär 60 procent.
99

 Det är 

särskilt svårt att förutse återfallsrisken vid mer allvarlig brottslighet, som exempelvis 

misshandel. Till skillnad från förmögenhetsbrottslighet sker misshandel mer 

slumpmässigt och baserat på tillfälle. Det blir således svårt att förutse våldsbrott när 

bedömningsfaktorerna är baserade på sambandet mellan gärningspersonens karakteristik 

och tidigare brottslighet.
100

  

Det är därför oerhört problematiskt att bedöma vem som kommer att återfalla i brott, 

och man får räkna med att långt många fler än som själva verket återfaller kommer att 

identifieras. Fängelsestraffkommittén menade exempelvis att det är helt otänkbart att 

inom ramen för straffmätningen öppna upp möjligheter för att ta hänsyn till intresset av 

inkapacitering i det enskilda fallet.
101

 Departementschefen anförde sedan i den 

påföljande propositionen att genom skärpta reaktioner mot återfall kommer 

inkapaciteringseffekter att erhållas utan att ingripandena i det enskilda fallet sker på 

sådana grunder.
102

 Att döma av förarbetsuttalandena tycks inkapacitering därför vara 

möjlig som metod, men inte lämplig som ideologisk grund, vilket också är en rimlig 

slutsats. När gärningspersoner identifieras som ”falskt positiva” innebär det att deras 

fängelsestraff skärps för brott som de ännu inte har begått och för brott som de i 

framtiden heller inte kommer att begå. Detta kan inte accepteras och är klart oförenligt 

med den starka oskuldspresumtionen.  

En annan anledning att vara kritisk till återfallsriskbedömningar är svårigheten att 

utforma dem på ett lämpligt sätt. Tonry ifrågasätter om valet av bedömningsgrunder kan 

motiveras utifrån etiska överväganden, särskilt sådana faktorer som personen inte kan 
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styra över själv, exempelvis etnicitet, kön, ålder eller intelligens.
103

 Risken är att 

användandet av dessa bedömningsgrunder resulterar i diskriminering som också kan 

komma att drabba de socialt svaga i samhället.
104

 Bedömningen av återfallsrisk tycks 

dessutom bero på vem som utför den. En rapport från Kriminalvården visar att det 

faktum att gärningspersonen har ett alkoholmissbruk resulterade i att återfallsrisken 

ansågs vara högre när frivårdsinspektören var en kvinna i jämförelse med när 

frivårdsinspektören var en man. En kvinnlig frivårdsinspektör, generellt sett, bedömer 

dessutom risken för återfall i brott signifikant högre än en manlig inspektör.
105

 Det är 

således inte bara svårt att utforma lämpliga bedömningsgrunder, resultatet påverkas 

också av vem som utför bedömningen. Återfallsriskbedömningar har därför inte någon 

stor tillförlitlighet och deras förmåga att förebygga framtida brottslighet kan 

ifrågasättas.  

 

4.4 Återfallskriterier och brottsprevention 

Kan återfall i brott beaktas vid straffmätningen i syfte att förebygga framtida 

brottslighet? Detta skulle kunna motiveras vid ett beaktande av straffskärpningsregelns 

kriterier där brottslighetens omfattning, tiden som förflutit mellan brotten, om de är 

likartade och särskilt allvarliga får betydelse för tillämpningen i det enskilda fallet. 

Jareborg och Zila anser att de två första kriterierna är ett tydligt uttryck för 

individualpreventionen, vilket innebär att BrB 29:4 måste tillämpas med restriktivitet.
106

 

Jag håller med om att kraven på att brottsligheten ska vara likartad och omfattande kan 

motiveras av ett preventionstänkande, men jag är inte övertygad om att kriterierna 

verkligen grundar sig i syftet att förebygga brott. Det är möjligt att motivera dem utifrån 

preventionsteorier, men den straffteoretiska grunden behöver inte nödvändigtvis framgå 

av återfallsskärpningsregelns kriterier. Syftet med att brottsligheten ska vara likartad 

och att gärningspersonen återfallit snabbt i brott behöver inte vara just att denne ska få 

ökad vård och behandling. Som tidigare nämnts har fängelse ingen rehabiliterande 

verkan. Istället kan kriterierna betraktas som en definition av återfall för att kunna 

identifiera vem som ska tilldelas ett skärpt straff. Kriterierna svarar därför inte 
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nödvändigtvis på frågan varför domstolen skärper straffet vid återfall. Min uppfattning 

är att kriterierna snarare svarar på frågan vem som ska få sitt straff skärpt, vilket är en 

väsentlig skillnad. Denna tolkning är också i linje med Fängelsestraffkommitténs 

slutsatser, som menade att individualpreventiva överväganden genom återfallsprognoser 

var problematiska för domstolarna. Därför hade de utvecklat sina egna kriterier i 

rättspraxis. Det var således naturligt att lagstiftaren gav domstolarna mer preciserade 

regler som kunde ge domstolen vägledning.
107

 Anledningen till att man införde 

kriterierna tycks således inte ha varit av just brottspreventiva skäl, utan snarare för att 

kodifiera den praxis som redan utvecklats. Den straffteoretiska grunden behöver således 

inte nödvändigtvis framgå av återfallsskärpningsregelns kriterier. 

Det är alltså inte genom preventionsteorierna som man kan förklara den tidigare 

brottslighetens straffskärpande verkan. Den intuitiva känslan att skärpa straffet för den 

som återfallit i brott kan förklaras med andra, möjligen mer rationella grunder. Man ska 

med andra ord inte nöja sig med svaret att en återfallsskärpning grundar sig i 

preventionsteorierna, utan söka vidare bland andra straffteorier efter en möjlig 

förklaring. Detta kapitel har visat vilka problem som uppstår när straffmätningen 

används för att bekämpa framtida brottslighet. Det följande kapitlet kommer att utreda 

återfallsskärpningens förhållande till proportionalitetsprincipen och toleransteorin.  
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5 Återfallsskärpning och proportionalitet 

5.1 Proportionalitet och ekvivalens 

Straffet ska styras av brottslighetens straffvärde och domens funktion är att uttrycka hur 

klandervärd gärningen är för att de olika brottstyperna sedan ska kunna delas in i och 

jämföras i en relativ proportionalitet.
108

 Problemet med att beakta återfall vid 

straffmätningen för att skärpa straffet är att den relativa proportionaliteten eftersätts. 

Den relativa proportionaliteten förutsätter att brottens inbördes svårhet kan jämföras 

med varandra. Men när en faktor som inte hänför sig till straffvärdet i BrB 29:1, det vill 

säga tidigare brottslighet, beaktas i straffskärpande riktning sätts funktionen att jämföra 

de olika brottstyperna ur spel. Det innebär också att kravet på ekvivalens och 

likabehandling eftersätts. Den gärningsperson som döms till ett strängare straff på grund 

av återfall i brott behandlas annorlunda än den som inte är dömd sedan tidigare, trots att 

den samlade brottsligheten kan ha samma straffvärde.  

Det är problematiskt att den ideologi som det svenska straffsystemet till stor del vilar 

på inte kan ge en förklaring till varför domstolen skärper straffet vid återfall i brott, 

särskilt eftersom straffskärpning är något som förekommit under lång tid i svensk rätt. 

Anledningen till det kan möjligtvis vara svårigheterna med att förklara återfallets 

betydelse. Det är svårt att sätta fingret på den intuitiva känslan som motiverar en 

återfallsskärpning. När ett resultat dessutom upplevs som naturligt och rimligt, såsom 

ett skärpt straff vid återfall tycks göra,
109

 finns det också av förklarliga skäl ett mindre 

intresse av att klarlägga dess grund. Det är ändå vissa som har försökt att teoretisera 

frågan om ett beaktande av tidigare brottslighet kan förklaras utifrån ett 

proportionalitetsperspektiv och ett sådant exempel är von Hirschs toleransteori. I den 

följande delen kommer teorin att analyseras för att avgöra om den kan användas som 

straffteoretisk grund till BrB 29:4.  
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5.2 Toleransteorin 

5.2.1 Inledning 

Talesättet ”en gång är ingen gång” utgör grunden för toleransteorin, vilket innebär att 

den vänder på perspektivet och utgår från att alla dömda vid det första 

lagföringstillfället privilegieras och får en lindrigare påföljd.
110

 En mindre ingripande 

sanktion vid det första brottet får funktionen att viss respekt visas för att 

gärningspersonen har utövat självkontroll tidigare och man visar sympati för den 

mänskliga svagheten som kan leda till att ett brott begås.
111

 Detta innebär också att den 

gärningsperson som har konfronterats med en tidigare dom förväntas reflektera över sitt 

felsteg och göra en insats för att avhålla sig från framtida brottslighet.
112

 Om 

gärningspersonen ändå fortsätter att begå fler brott kommer privilegieringen att 

successivt försvinna och efter fyra återfall har gärningspersonen nått ett tak där denne 

inte längre anses förtjäna en lindrigare påföljd. Samhällets tolerans till brottsligheten är 

därefter uttömd.
113

 Det är vid upprepad brottslighet som von Hirsch anser att det är 

mindre trovärdigt att det endast var fråga om ett tillfälligt felsteg, eftersom det visar allt 

tydligare att gärningspersonen inte har gjort en ansträngning att iaktta den självkontroll 

som utgör grunden för en privilegiering.
114

 

 

5.2.2 Den manifesta olydnaden och om alla förstagångsbrottslingar bör privilegieras 

Det kan emellertid diskuteras om toleransteorin ger uttryck för den manifesta 

olydnaden, med undantag från att den är omvänd.
115

 Träskman anser att när 

gärningspersonen återfaller i flera brott har denne förbrukat den tolerans som vi tidigare 

visat och när vi inte längre kan ursäkta denne kommer vi väldigt nära resonemanget 

med den manifesta olydnaden. Jag anser att även om tidigare brottslighets inverkan på 

påföljden möjligen grundar sig i en uppfattning om att gärningspersonen är mer 

straffvärdig, innebär toleransteorin en viktig fördel eftersom dess angreppssätt är mer 

sympatiskt och etiskt försvarbart. När synsättet vänds resulterar det i en mer sympatisk 

syn på gärningspersonen. Man respekterar det faktum att den tilltalade är en fri moralisk 

person som har rätt att ta intryck (eller att inte ta intryck) av den tidigare domens 
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klander. Straffsystemet får ingen uppfostrande eller moraliserande inverkan på 

gärningspersonen. 

Toleransteorin privilegierar alla förstagångsbrottslingar. Jesper Ryberg, professor i 

rättsfilosofi vid Roskilde Universitet, menar att det inte är lämpligt att privilegiera alla 

gärningspersoner som begår brott för första gången, i alla fall inte om det kan antas 

genom brottsstatistik att personen har begått brott tidigare men att det inte kommit till 

rättsväsendets kännedom.
116

 Problemet med en sådan argumentation är att det inte kan 

anses rättfärdigat att behandla någon annorlunda med grund i vissa antaganden baserade 

på statistik. Påföljden bör motsvara det personliga ansvaret, det vill säga det som man 

har funnits vara skyldig till i en rättsprocess. Lösa antaganden baserade på statistik hör 

inte hemma i påföljdsbestämningen, varför jag anser att denna kritik av toleransteorin 

inte är berättigad. En annan ordning skulle leda till en straffbestämning baserad på 

godtycklighet och gärningspersonens karaktär.  

Däremot anser jag att Ryberg har en poäng när han menar att alla som har begått 

brott för första gången inte bör privilegieras, exempelvis vid brottslighet som kräver ett 

långt detaljplanerande som ekonomisk brottslighet eller terroristbrott.
117

 Planeringen 

indikerar något om gärningspersonens inre ställningstagande till den brottsliga 

gärningen och kan vara vägledande för vilken typ av uppsåt som gärningspersonen har. 

En gärningsperson som har begått ett brott med avsiktsuppsåt kan givetvis fortfarande 

ha begått ett felsteg, men tidsaspekten bör dock ändå vara relevant. Ju längre tid man 

har planerat ett brott, desto svårare blir det att hävda att gärningspersonen har haft en 

tillfällig förlust av självkontroll. Det är exempelvis svårt att göra gällande att den som 

har detaljplanerat ett terroristbrott under ett års tid har haft bristande självkontroll och 

således gjort ett felsteg, även om gärningspersonen är tidigare ostraffad. Vid brottslighet 

som kräver ett detaljplanerande under en lång tidsrymd blir det svårt att applicera 

toleransteorins resonemang därför att idén om bristande självkontroll inte passar in.   

 

5.2.3 Tolerans och proportionalitet 

Fördelen med toleransteorin är att den har ett medmänskligt synsätt och tar hänsyn till 

att det kan vara svårt att förändra en kriminell livsstil. Det tar ett par försök innan man 

har hittat den rätta vägen. Den kriminologiska forskningen visar att för de som har en 
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brottslig karriär kan det vara svårt att bryta mönstret och komma tillbaka till ett normalt 

liv.
118

 I de här fallen handlar det just om bristande självkontroll, där den som återfaller i 

brott kan vara typexemplet på en sådan gärningsperson som teorin syftar till att 

appliceras på. Att straffet blir lindrigare är därför positivt, eftersom en längre strafftid 

kan försämra gärningspersonens möjlighet att integreras i samhället och bryta det 

kriminella beteendemönstret. För gärningspersonen innebär toleransteorin en sann chans 

att visa förbättring.  

Det bör dock förtydligas att toleransteorin inte är förenlig med proportionalitets-

principen i dess fulla mening, även om det är en proportionalitetsteori. Det hade varit i 

enlighet med proportionalitetsprincipen att tilldela gärningspersonen det straff som 

motiveras av brottslighetens straffvärde, men toleransteorin innebär ett lindrigare straff 

för den som har begått ett brott för första gången eller återfallit i brott upp till fyra 

gånger. Sedan är toleransens betydelse uttömd och straffet bestäms enligt straffvärdet. 

Teorin innebär därför ett teoretiskt problem eftersom det görs ett undantag från 

proportionalitetsprincipen för att visa medmänsklighet. Detta är dock inte ett praktiskt 

problem. Det finns snarare goda skäl (som anförts ovan) till att just visa tolerans inför 

de som begått brott för första gången eller återfallit i brott ett begränsat antal gånger. Att 

göra undantag i syfte att tilldela ett lindrigare straff kan ändå accepteras och är ett 

sympatiskt sätt att förklara betydelsen av ny brottslighets inverkan på påföljden.  

 

5.2.4 Tolerans och betydelsen av återfall vid straffmätningen 

Frågan är dock om toleransteorin kan utgöra en straffteoretisk grund för en 

återfallsskärpning enligt BrB 29:4. Toleransteorin resulterar i en privilegiering och en 

lindrigare påföljd i förhållande till straffvärdet. Men BrB 29:4 adderar en eller två 

månader till straffvärdet och resulterar således i en straffskärpning istället för en 

strafflindring. Toleransteorin och återfallsskärpningsregeln resulterar därför i motsatta 

verkningar och konsekvenser för straffet. Betydelsen av tidigare brottslighet vid 

straffmätningen kan således inte förklaras utifrån toleransteorin. Det har därför 

framförts en viss kritik mot återfallsskärpningsregeln. Betydelsen av återfall i BrB 30:4 

och BrB 34:5 skulle möjligen kunna baseras på toleransteorin
119

 och om 
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straffskärpningsregeln utmönstras skulle det innebära att den övriga återfallsregleringen 

får en välmotiverad och sammanhängande straffteoretisk grund. Ett viktigt argument 

som framförts i debatten är att en straffskärpning vid återfall inte kan kombineras med 

de rabatter som utges vid flerfaldig brottslighet. Det skulle innebära att den 

kronologiska strukturen i straffprocessen blir alltför viktig, exempelvis när det kommer 

till vilket brott som utreds i vilken ordning.
120

 Det är emellertid oundvikligt att den 

kronologiska ordningen har en stor betydelse. Utgången i en straffprocess och frågor om 

rättskraft påverkas av om ett brott har begåtts och i så fall när. Det allmänna 

rättsmedvetandet och straffets kommunikativa verkan skulle dessutom kunna rättfärdiga 

att det görs en väsentlig skillnad mellan straffvärdebedömningen vid flerfaldig 

brottslighet och betydelsen av tidigare brottslighet. Det finns därför en anledning att 

fortsätta söka efter en lämplig straffteori som kan förklara dess grund. I den följande 

delen kommer det allmänna rättsmedvetandets betydelse för BrB 29:4 att analyseras.   
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6 Det allmänna rättsmedvetandet 

6.1 Inledning 

I syfte att skärpa ett straff vid återfall brukar det ofta hänvisas till det allmänna 

rättsmedvetandet. I motiven till BrB 29:4 åberopades att en återfallsskärpning uppfattas 

som naturlig och rimlig av allmänheten, den anses även ha betydelse för allmänhetens 

förtroende för rättsskipningen.
121

 Vid straffmätningsreformen menade departements-

chefen att det är viktigt att samhället ska kunna visa att upprepad brottslighet är mer 

allvarliga än enstaka brott.
122

 Det allmänna rättsmedvetandet är därför en viktig 

anledning till varför återfall i brott beaktas vid straffmätningen. Denna del kommer 

därför att beskriva vad det allmänna rättsmedvetandet är, dess inställning till en 

återfallsskärpning och om det kan motivera tillämpningen av BrB 29:4.  

Victor har delat in det allmänna rättsmedvetandet i det reduktionistiska och det 

holistiska synsättet. Enligt det första synsättet innebär det allmänna rättsmedvetandet att 

ett tillräckligt stort antal enskilda individer inom ett valt kollektiv rent faktiskt har 

likartade uppfattningar i rättsliga frågor.  Begreppet kan med andra ord bestämmas på 

ett empiriskt sätt och möjliggör bearbetning med statistisk metod efter intervju- eller 

enkätundersökningar.
123

 Det reduktionistiska rättsmedvetandet får därför betydelse på så 

sätt att det rent empiriskt kan vederläggas att en tillräckligt stor del av medborgarna 

förespråkar ett skärpt straff vid ny brottslighet.   

Det holistiska synsättet har sin grund i uppfattningen att man inte kan undersöka det 

enskilda och sedan dra en slutsats om det allmänna. Det holistiska rättsmedvetandet kan 

inte studeras hos enskilda individer, utan genom undersökningar av den juridiska 

verksamhetens historia.
124

 Det holistiska rättsmedvetandet får också betydelse för 

diskussionen, eftersom en straffskärpning vid återfall har en lång historisk förankring i 

svensk rätt. 
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6.2 Det reduktionistiska rättsmedvetandet och återfall 

Axberger gjorde en undersökning av det reduktionistiska rättsmedvetandets inställning 

till återfall i brott under åren 1994 till 1996.
125

 Enkäten besvarades av 1273 personer 

och innehöll frågor i form av påståenden till vilka den medverkande fick instämma 

fullständigt, delvis eller inte alls. Ett av påståendena löd: ”återfallsbrottslingar bör 

bestraffas strängare än förstagångsbrottslingar.” Det visade sig att 83 procent av 

allmänheten instämde fullständigt, motsvarande siffra för domare var 85 procent och 

nämndemän 78 procent.
126

 I en annan del av undersökningen baserades frågorna på 

brottsvinjetter. Uppfattningen att tidigare brottslighet ska bestraffas särskilt framkom 

genomgående i undersökningen. För alla brottstyper flyttade sig enkätdeltagarna i snitt 

ett steg längre fram på straffskalan när det var fråga om någon som tidigare begått brott. 

I rapporten betonades därför att det tycks vara en genomgående konsistent uppfattning 

att tidigare brottsbelastning ska straffa sig.
127

 

Den senaste undersökningen är gjord av Jerre på Kriminologiska institutionen vid 

Stockholms Universitet och är baserad på 1057 postenkäter. 
128

 Deltagarna ombads att 

från en lista med nio olika påföljdstyper ange vad de ansåg vara lämpligt att döma ut vid 

sju olika brottstyper samt specificera hur omfattande dessa påföljder borde vara. 

Analysen av resultatet visade att skillnaderna i deltagarnas bedömningar av vad som 

utgör lämpliga påföljder var mycket små. Vid tre av fem brottstyper var det ingen 

skillnad i hur stor andel som angivit fängelse när gärningspersonen beskrivits som icke 

tidigare dömd respektive tidigare dömd. De brottstyper där tidigare brottslighet tycktes 

ha relevans var gatuvåld och relationsvåld. I fallet med relationsvåld angav 59 procent 

ett fängelsestraff när gärningspersonen inte varit dömd sedan tidigare, och 70 procent 

när gärningspersonen beskrivits som tidigare dömd. I gatuvåldsfallet var motsvarande 

siffra 63 procent för den som begått brott för första gången och 71 procent när det var 

fråga om ett återfall. Majoriteten ansåg också att endast någon månads straffskärpning 

var rimlig. Resultaten pekade alltså inte på att deltagare som fått bedöma en tidigare 

dömd gärningsperson systematiskt angett ett fängelsestraff i mycket högre grad än de 

som har fått bedöma en icke tidigare dömd person. Den slutsats som Jerre drog av 

studien var att om det finns ett tydligt stöd hos allmänheten för att det ska dömas ut 
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strängare straff, eller på något systematiskt sätt annorlunda straff, för en tidigare dömd 

gärningsperson än för en icke tidigare dömd, så fångade inte studien upp detta på ett 

övertygande sätt. 
129

 För förståelsen av hur allmänheten anser att påföljden bör anpassas 

till det faktum att gärningspersonen dömts tidigare, menade Jerre att studien bör 

kompletteras med frågor om varför vissa påföljder anses mer lämpliga än andra i olika 

fall.
130

  

Det kan därför ses som problematiskt att lagstiftaren har hänvisat till betydelsen av 

det reduktionistiska rättsmedvetandet vid införandet av BrB 29:4 utan att egentligen 

göra någon empirisk studie. Om en straffskärpning ska grunda sig på det 

reduktionistiska rättsmedvetandet, bör man trots allt undersöka det ingående och inte ta 

för givet att det finns stöd hos allmänheten. Det är inte säkert att vad en politiker eller 

lagstiftare anser vara politiskt korrekt också delas av folket. Hur tidigare brottslighet ska 

beaktas vid straffmätningen måste därför bli föremål för fler undersökningar, i alla fall 

om man kommer fram till slutsatsen att ett skärpt straff kan rättfärdigas med det 

reduktionistiska rättsmedvetandet som grund, vilket kommer att diskuteras i den 

följande delen.    

 

6.3   Teorin om återfallspremie 

Julian V Roberts, professor i kriminologi vid University of Oxford, menar att ett skärpt 

straff vid återfall kan rättfärdigas därför att straffet bör återspegla samhällets strängare 

syn på ny brottslighet. När straffet skärps tilldelar domstolen en ”recidivist premium”, 

vilket har översatts till återfallspremie.
131

 Roberts anser att gärningspersonen är mer 

klandervärd när denne återfaller i brott och använder det reduktionistiska 

rättsmedvetandet som stöd i sin argumentation.
132

Om det kan antas att 

gärningspersonen blir mer klandervärd när denne återfaller i brott, skulle teorin kunna 

vara en möjlig straffteoretisk grund till BrB 29:4. Den ökade klandervärdheten vid ny 

brottslighet motiveras inte bara genom det reduktionistiska rättsmedvetandet, utan också 

genom två analogier till liknande företeelser vid påföljdsbestämningen.
133
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Den första analogin består av jämförelsen mellan tidigare brottslighet och det faktum att 

gärningspersonen särskilt planerat brottsligheten. De två omständigheterna påverkar inte 

den skada som gärningen har inneburit. När straffet skärps på andra grunder än att 

gärningen inneburit skada antar Roberts att det är på grund av att gärningspersonen är 

mer klandervärd. Roberts anser också att de två företeelserna är lika eftersom båda 

säger något om gärningspersonens inre ställningstagande till brottet. När en 

gärningsperson återfaller i brott efter att ha blivit straffad gör denne det med den senaste 

domen i minnet, vilket enligt Roberts påverkar gärningspersonens mentala inställning 

till gärningen.
134

 Det kan dock ifrågasättas om denna analogi håller och om återfall i 

brott egentligen indikerar något om gärningspersonens inre ställningstagande. När ett 

brott är välplanerat tyder detta på att gärningspersonen handlat med avsiktsuppsåt, 

snarare än likgiltighetsuppsåt eller oaktsamhet som tidigare diskuterats i anslutning till 

toleransteorin. Ett återfall kan vara annorlunda på det sättet att det kanske inte har 

föregåtts av någon särskild tanke, det kan snarare vara ett infall som gärningspersonen 

har handlat på. Planeringen hänför sig också till den aktuella brottsligheten och ingår 

således i straffvärdet, vilket tidigare brottslighet inte gör. Jag menar att 

gärningspersonens klandervärdhet ökar vid planeringen av ett brott därför att det säger 

något om dennes uppsåt till den brottsliga gärningen, men det gör inte nödvändigtvis ett 

återfall. De två företeelserna kan således inte jämföras med varandra.  

Roberts gör en annan analogi till situationen när gärningspersonen är uppenbart 

ångerfull inför sin gärning,
135

 vilket beaktas vid straffmätningen och föranleder ett 

lindrigare straff.
136

 Att efter den utförda gärningen ångra vad man har gjort påverkar 

inte straffvärdebedömningen, men det påverkar straffmätningen likt tidigare 

brottslighet. Gärningspersonen kan därför inte betraktas som mer klandervärd i något av 

fallen, eftersom varken ånger eller tidigare brottslighet ingår i straffvärdet. I båda fallen 

gör domstolen alltså ett undantag till proportionalitetsprincipen. Men det är en sak att 

göra ett undantag för att döma ut ett lindrigare straff och en annan för att skärpa det. Ny 

brottslighet kan därför inte heller jämföras med den situation när gärningspersonen 

ångrar sin gärning. Det handlar om två helt skilda företeelser. Att åstadkomma en 

straffskärpning kan inte motiveras genom en analogi till strafflindring, eller annorlunda 
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uttryckt, bara för att domstolen ger en strafflindring under vissa omständigheter kan inte 

detta föranleda en straffskärpning under andra omständigheter.  

Roberts lyckas därför inte övertyga att gärningspersonen kan anses vara mer 

klandervärd när denne återfallit i brott. Det kan mycket väl vara på det sättet att det 

reduktionistiska rättsmedvetandet anser att gärningspersonens klandervärdhet påverkas 

av planering av ett brott eller ånger, men eftersom dessa företeelser inte kan 

analogiseras till ny brottslighet lämnar jag teorin om återfallspremie utan avseende. Den 

kan således inte heller användas som en straffteoretisk grund till BrB 29:4.  

6.4 Straffsystemet och undantag till proportionalitetsprincipen 

Om straffsystemet upprätthålls i sin helhet, innebär det att det reduktionistiska 

rättsmedvetandet åtminstone kan motivera ett begränsat undantag till 

proportionalitetsprincipen? Sitte Durling argumenterar för att det finns en sådan 

möjlighet när tidigare brottslighet har varit en viktig faktor vid straffmätningen under en 

lång tid och att det genomgående i lagen har beaktats som en försvårande 

omständighet.
137

 Det är med andra ord det holistiska rättsmedvetandet som enligt Sitte 

Durling kan motivera ett sådant undantag. Sitte Durling har en poäng med detta 

eftersom återfallsskärpningens historiska förankring också kan motivera varför det 

skiljer sig från andra rättsfrågor och på så sätt kan tillåtas påverkas av vad samhället 

anser. Men det kan inte vara det enda argumentet. Att endast motivera en 

återfallsskärpning med det holistiska rättsmedvetandet som grund är bakåtsträvande och 

innebär att anledningen till varför man tillåter ett undantag från ett annars konsekvent 

straffsystem finns i dåtiden.  Bara för att man under en lång tid har skärpt straffet vid 

återfall i brott, behöver inte det betyda att man ska fortsätta på samma bana. Därför 

krävs ytterligare argument.  

Ett sådant argument kan vara att en återfallsskärpning motiveras utifrån det 

reduktionistiska rättsmedvetandet om det leder till en rättvis och rationell 

kriminalpolitik, vilket Träskman anser. Ifall en kriminalpolitik är rättvis och rationell 

avgörs genom en granskning av vad de verkliga konsekvenserna som följer av det 

straffrättsliga ingripandet innebär för den enskilde och av den förhärskande 

straffteorin.
138

 Detta skulle kunna stå i motsats till lagstiftarens vilja som är att 

återfallsskärpningsregeln ska få ett ökat genomslag i rättstillämpningen. Ett ökat 
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genomslag i rättspraxis kommer dock inte att innebära oacceptabla konsekvenser för 

den enskilde. Tillämpningsområdet för BrB 29:4 är mycket begränsat. Straffet ska 

skärpas när kriterierna är uppfyllda, vilket är i mycket speciella situationer, men också i 

sista hand när återfallet inte har beaktats genom BrB 30:4 och BrB 34:5. Om det är en 

sådan specifik situation som kriterierna syftar på och domstolen väljer att skärpa straffet 

resulterar det endast i någon eller några månaders längre fängelsestraff. Det bör dock 

påpekas att de tillämpningsproblem som jag tidigare pekat på bör åtgärdas för att kunna 

säkerställa att BrB 29:4 fortsätter att tillämpas restriktivt i fortsättningen. 

6.5 Upprätthållandet av allmänhetens förtroende 

Departementschefen menade i påföljdsbestämningspropositionen att en straffskärpning 

vid återfall är av vikt för att upprätthålla det allmännas förtroende för rättsväsendet.
139

 

Åsikten får också stöd av Victor och Träskman som anser att, det ur en demokratisk 

synvinkel och för att systemet inte ska bli ineffektivt, är av stor betydelse att 

straffrättskipningen inte framstår som orättfärdigad eller obegriplig för folk i allmänhet. 

Det måste finnas en kontakt med det reduktionistiska rättsmedvetandet.
140

 Det ligger i 

sakens natur att om allmänheten inte känner förtroende för systemet, blir incitamentet 

att respektera det också mindre. Det betyder emellertid inte att rättsväsendet bör sträva 

efter att upprätthålla ett förtroende i alla typer av rättsfrågor. Det bör finnas en gräns för 

vilket inflytande det reduktionistiska rättsmedvetandet kan anses ha.  

von Hirsch jämför en återfallsskärpning med dubbelbestraffningsförbudet och anser 

att det inte är säkert att dubbelbestraffningsförbudet är förenligt med det 

reduktionistiska rättsmedvetandet, men det innebär inte att lagstiftaren bör ta hänsyn till 

det.
141

 Ett ytterligare exempel på en sådan rättsfråga kan vara gränsdragningen mellan 

uppsåt och oaktsamhet, vilket kan observeras genom kritiska kommentarer till domar 

avseende dödande och andra våldsbrott.
142

  Men detta är en helt annan typ av rättsfrågor 

än straffskärpning vid återfall i brott. Att inskränka dubbelbestraffningsförbudet eller 

utvidga uppsåtsläran med hänsyn till det reduktionistiska rättsmedvetandet skulle direkt 

strida mot grundläggande straffrättsliga principer. Vissa rättsfrågor, och kanske de allra 

flesta, bör inte påverkas eller motiveras av det reduktionistiska rättsmedvetandet. Skärpt 

straff vid återfall är emellertid en speciell rättsfråga eftersom det förekommer i många 
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andra rättsordningar och har en lång historisk förankring i svensk rätt. Att motivera en 

straffskärpning med hänsyn till det reduktionistiska rättsmedvetandet innebär inte man 

öppnar upp för att det allmänna rättsmedvetandet ska styra alla typer av rättsfrågor i 

kriminalpolitiken. Det handlar endast om att motivera ett begränsat undantag från 

proportionalitetsprincipen.  

Sammanfattningsvis kan det anföras att ett skärpt straff vid återfall bör kunna 

motiveras av det allmänna rättsmedvetandet. För det första kan det holistiska 

rättsmedvetandet svara på vilka rättsfrågor som kan påverkas av det reduktionistiska 

rättsmedvetandet. Straffskärpning vid återfall skiljer sig från andra rättsfrågor eftersom 

att det har en lång historisk förankring i den svenska rättstraditionen. BrB 29:4 är 

dessutom ett väl avgränsat undantag från ett annars enhetligt system. Den restriktiva 

tillämpningen av bestämmelsen innebär också att en återfallsskärpning inte resulterar i 

alltför ingripande konsekvenser för den enskilde, vilket innebär att straffbestämmelsen 

leder till en rationell och rättvis kriminalpolitik. Det reduktionistiska rättsmedvetandet 

bör samtidigt hörsammas, annars kan det resultera i ett minskat förtroende för 

rättsskipningen och ett förlorat incitament till att respektera rättssystemet.  

Men även om det allmänna rättsmedvetandet kan motivera en återfallsskärpning, 

kvarstår frågan hur BrB 29:4 kan förankras i de straffrättsliga teorierna. Det kommande 

kapitlet kommer att analysera huruvida synen på straffet som en kommunikation till 

gärningspersonen kan motivera en straffskärpning teoretiskt.  
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7 Straffets kommunikativa verkan 

7.1 Inledning 

En annan förklaring till varför straffet skärps vid återfall kan finnas i uppfattningen att 

straffet har en kommunikativ funktion. Underlåtenhetsteorin utgår från just detta 

argument och kapitlet kommer att analysera teorin för att avgöra om den kan användas 

som en möjlig straffteoretisk grund till BrB 29:4. Kapitlet kommer också att utreda om 

det finns andra synsätt med utgångspunkt i straffets kommunikativa verkan som kan 

motivera en återfallsskärpning. 

Straffets kommunikativa verkan innebär att det ska kommunicera klander till den 

som har begått ett brott genom att ingå en moralisk dialog med gärningspersonen och 

försöka få denne att förändra sig själv genom att reflektera över brottsligheten.
143

 

Straffet har således ett framåtblickande syfte eftersom det innehåller en moralisk vädjan 

till gärningspersonen att inte begå nya brott när straffet är avtjänat.
144

 Gärningspersonen 

blir således upplyst om att denne har gjort något som inte var rätt och bemöts med 

ogillande.
145

 Straffet innehåller också ett socialt moment. Det är samhället som 

kommunicerar med samtliga medborgare när någon tilldelas ett straff och 

gärningspersonen blir således informerad om samhällets syn på brottsligheten.
146

  

 

7.2 Underlåtenhetsteorin 

7.2.1 Inledning 

Youngjae Lee, professor i juridik vid University of Chicago, benämner sin teori 

”recidivism as omission”, men för enkelhetens skull har jag översatt namnet till 

underlåtenhetsteorin. Denna teori utgår från att det uppstår en relation mellan 

gärningspersonen och staten när ett brott har begåtts. Relationen resulterar i en 

skyldighet för gärningspersonen att ordna upp sitt liv för att förebygga framtida återfall i 

brott. Lee anser att relationen går i två riktningar och att staten har ett ansvar för de 

svårigheter som gärningspersonen kan möta när denne försöker att strukturera upp sitt 
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liv.
147

 I det följande kommer Lees teori att analyseras efter dessa två huvuddrag: 

gärningspersonens underlåtenhet att strukturera upp sitt liv och statens ansvar för detta.  

 

7.2.2 Gärningspersonens underlåtenhet att förebygga framtida brottslighet 

Teorin baseras på uppfattningen om att en serie omständigheter kan skapa ett ögonblick 

som resulterar i en brottslig gärning. Innan gärningspersonen rent faktiskt har begått 

brottet har denne haft en möjlighet att ordna upp sitt liv i syfte att minimera risken för 

att hamna i en sådan situation som resulterade i den otillåtna gärningen. Vad 

gärningspersonen gör först kan påverka vilka val denne kommer att företa senare.
 148

  

Detta exemplifieras genom att den som vet med sig att den är svag för grupptryck bör 

undvika att umgås med dem som denne kan bli påverkad av. Ett ytterligare exempel är 

att om ett drogberoende innebär att man söker snabba pengar genom att begå inbrott, 

uppstår det en skyldighet för personen att bekämpa drogberoendet.
149

 Lee menar att 

straffet ska leda till självreflektion hos gärningspersonen. Denne förväntas fundera över 

vad som har föranlett brottsligheten och vidta åtgärder för att förebygga framtida 

brottslighet.
150

 På så sätt innebär teorin en sympatisk syn på människan som moraliskt 

ansvarig för sina handlingar och kapabel att ta intryck av kritik.  

Teorins tekniska konstruktion tycks dock baseras på en analogi till 

underlåtenhetsbrott. Det kan ifrågasättas om det är rimligt i de fall när gärningspersonen 

återfaller i brott ett flertal gånger att samma underlåtenhet att förebygga framtida 

brottslighet läggs denne till last. Underlåtenheten tycks vara av perdurerande karaktär, 

vilket innebär att den endast kan läggas till last för gärningspersonen en gång. Annars 

bestraffas samma underlåtenhet två eller flera gånger. Detta beror på svårigheten att 

definiera vad det är som gärningspersonen underlåter att göra. Teorin anger inga tydliga 

åtgärder som gärningspersonen ska vidta för att undgå ansvar och vid 

underlåtenhetsbrott brukar det annars vara tydligt vad som förväntas. En ytterligare 

kritik som framförts av von Hirsch är att det inte finns något samband mellan den 

klandervärda underlåtenheten att förändra sin livssituation och gärningen som innebär 

ett ökat straff.
151

 Detta exemplifieras genom två olika kategorier av gärningspersoner. 

Den första kan få sitt straff skärpt, trots att denne har vidtagit varje möjlig åtgärd för att 
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förebygga framtida brottslighet, men ändå återfaller på grund av andra omständigheter. 

Den andra gärningspersonen anstränger sig inte alls för att förändra sin livsstil, men 

lyckas ändå avhålla sig från ny brottslighet. Underlåtenhetsteorin tar således inte hänsyn 

till att återfall i brott kan vara ett resultat av andra faktorer än sådana som kan 

förebyggas på ett framtida stadium, exempelvis ett infall som gärningspersonen fick just 

där och då när brottet begicks.  

 

7.2.3 Staten som ansvarig aktör 

Enligt Lee har staten ett medverkansansvar för underlåtenheten att förebygga framtida 

brottslighet, vilket resulterar i ett minskat ansvar för gärningspersonen. Statens ansvar 

består i att hjälpa denne att komma tillbaka till ett normalt liv som är fritt från 

brottslighet, eller att åtminstone inte motarbeta gärningspersonens försök att förändra 

sitt liv.
152

 Det är anmärkningsvärt att gärningspersonen har ett minskat ansvar därför att 

en annan part också anses delaktig. Det är en annorlunda straffrättslig konstruktion, 

vilket Lee också medger.
153

 Om staten anses ha ett medverkansansvar i den fortsatta 

brottsligheten, bör detta rimligen innebära en skyldighet för staten att undanröja de 

problem som gärningspersonen tycks möta vid ett försök att integrera sig själv i 

samhället. Det skulle således inte längre vara möjligt att exempelvis begära 

registerutdrag vid anställningar inom skolväsendet eller att återkalla körkortet för den 

som begått grovt rattfylleri. Det kan dessutom vara svårt att etablera ett direkt samband 

mellan det faktum att staten har motarbetat gärningspersonens försök att förändra sitt liv 

och den nya brottsligheten. Det avgörande kan vara faktorer som faller utanför statens 

ansvar, exempelvis om den som återfallit i brott har haft en närvarande familj eller 

vänner som kunnat stötta gärningspersonens försök att förändra sitt liv.  

 

7.2.4 Underlåtenhetsteorin och den svenska återfallsregleringen 

Skillnaden mellan den som begått brott för första gången jämfört med den som begått 

brott för andra gången baseras på det faktum att den som återfallit i brott är straffad 

sedan tidigare och har således etablerat en relation med staten.
154

 Även om dessa skäl 

inte stämmer överens med hur lagstiftaren har resonerat vid införandet av BrB 29:4 
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skulle resonemanget kunna motivera en straffskärpning. Det är således underlåtenheten 

att strukturera upp sitt liv som motiverar att straffet skärps med en eller två månader. 

Teorin bör dock inte användas som straffrättslig grund till återfallsskärpningsregeln. För 

det första är det förenat med stora praktiska konsekvenser om staten blir skyldig att 

undanröja de problem som gärningspersonen tycks möta vid ett försök att integrera sig 

själv i samhället. För det andra är analogin till underlåtenhetsbrott en väldigt 

problematisk konstruktion eftersom teorin inte definierar vad som förväntas av 

gärningspersonen. Det finns inte heller något samband mellan den klandervärda 

underlåtenheten att förändra sin livssituation och gärningen som innebär ett ökat straff. 

Slutligen tar inte teorin hänsyn till att återfallet kan bero på faktorer som är utanför 

statens ansvar.  

 

7.3 Kan straffets kommunikativa verkan rättfärdiga BrB 29:4? 

Men det finns en anledning till att inte helt överge betydelsen av straffets 

kommunikation till gärningspersonen som ett argument för återfallsskärpning. Idén får 

nämligen stöd i prop. 2015/16:151 som ligger till grund för den lagändring som skett i 

BrB 34:2. Den nya bestämmelsen innebär att det görs en väsentlig skillnad mellan ny 

brottslighet och nyupptäckt brottslighet. Anledningen är att genom en lagföring klargörs 

samhällets syn på brottsligheten och den dömde informeras om vad han eller hon har att 

förhålla sig till,
155

vilket bekräftar att straffets kommunikativa verkan kan få betydelse 

när gärningspersonen återfallit i brott. Om ett sådant argument används för att göra en 

väsentlig skillnad mellan ny och nyupptäckt brottslighet vilket leder till att domstolen 

kumulerar de två påföljderna för det fall som gärningspersonen återfallit i brott, bör 

samma argument kunna användas för att rättfärdiga ett skärpt straff vid återfall. Det 

säger något om varför ny brottslighet bör hanteras på ett speciellt sätt och varför det 

skiljer sig från andra faktorer vid påföljdsbestämningen.   

Ulväng anser att anledningen till att den kommunikativa funktionen besvarar frågan 

varför man tilldelar ett straff möjligen bottnar i tillfredsställandet av något 

grundläggande i allt mänskligt handlande, nämligen dels behovet att reagera på 

händelser (uttrycka gillande eller ogillande) vilket utgör en viktig del av vår moral, men 

också behovet av att kunna ange rationella skäl för vårt beteende.
156

 Detta är en god 
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poäng som möjligen också kan förklara varför det reduktionistiska rättsmedvetandet 

förespråkar ett skärpt straff vid återfall. När vi har uttryckt vår syn på en otillåten 

gärning, men den tilltalade ändå upprepar brottsligheten, kan det anses naturligt att 

människans behov av att reagera blir starkare. Därför grundar sig möjligen det skärpta 

straffet vid återfall i ett mänskligt behov av att uttrycka vår moral gentemot otillåtna 

gärningar. Detta är dock inte helt oproblematiskt. När straffet skärps därför att den 

tilltalade inte har tagit varning av den tidigare domens budskap och återfallit i brott 

innebär det att gärningspersonen bestraffas på grund av dennes olydnad, vilket 

påminner om en föråldrad barnuppfostran eller ett auktoritärt straffsystem. Argumentet 

kan inte heller förenas med synen på den tilltalade som en fri moralisk person som har 

rätt att välja om denne vill ta intryck (eller att inte ta intryck) av straffets kritik.  

Men att skärpa straffet med en eller två månader vid ny brottslighet skulle kunna 

förklaras på ett annat sätt. Återfallsskärpningen kan få en kommunikativ funktion 

genom att den ingår en moralisk dialog med gärningspersonen och ber denne att 

upphöra med den nya brottsligheten. Det sker i syfte att få gärningspersonen att 

reflektera över den nya brottsligheten samt möjliga tillvägagångssätt för att åstadkomma 

en varaktig förändring. Lagstiftaren har dock inte resonerat på detta sätt vid införandet 

av BrB 29:4. Bestämmelsen tycks istället motiveras av att en återfallsskärpning är 

rimlig, naturlig och av vikt för att upprätthålla allmänhetens förtroende.
157

 

Återfallsskärpningens kommunikativa verkan skulle således, de lege ferenda, kunna 

utgöra en möjlig straffteoretisk grund till BrB 29:4.  

Det skulle dock kunna ifrågasättas om detta synsätt ger en allt för idealistisk bild av 

straffsystemet. Den kritiske skulle möjligen hävda att det är naivt att förvänta sig att 

gärningspersonen kommer att ta till sig samhällets syn på brottsligheten och 

åstadkomma en förändring. Det har dock ingen betydelse om den tilltalade väljer att inte 

ta intryck av straffets budskap eftersom denne alltid bör behandlas som en moraliskt 

ansvarig person. Men en annan lösning skulle resultera i en syn på gärningspersonen 

som oförmögen att förändras och känna ånger inför vad denne har gjort. Vi får aldrig ge 

upp förhoppningen om att en gärningsperson kan förändras genom självreflektion. 

Denna straffteoretiska grund skulle också kunna förklara varför man tar hänsyn till 

det reduktionistiska rättsmedvetandet vid straffskärpningen. Att straffet har en 

kommunikativ funktion innebär att samhället kommunicerar med samtliga medborgare 
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när någon tilldelas ett straff och gärningspersonen blir informerad om samhällets syn på 

brottsligheten.
158

 Om det reduktionistiska rättsmedvetandet förespråkar ett skärpt straff 

vid återfall bör detta således återspeglas i straffmätningen. Anledningen till att man tar 

hänsyn till det reduktionistiska rättsmedvetandet vid en återfallsskärpning framstår 

därför som bättre straffteoretiskt motiverad. Vid en reform av BrB 29:4 skulle straffets 

kommunikativa verkan således kunna utgöra en straffteoretisk grund som motiverar 

varför tidigare brottslighet beaktas i straffskärpande riktning.  
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8 Avslutande diskussion 

8.1 Återfallsskärpningens plats i straffsystemet 

Detta arbete har eftersökt svaret på frågan om hur och i vilken mån en straffskärpning 

enligt BrB 29:4 kan motiveras teoretiskt. Jag började sökandet i preventionsteorierna. 

Att motivera en straffskärpning genom allmänpreventionen skulle innebära att man 

förlitar sig på den enskilda domens allmänpreventiva effekt, men problemet är att denna 

effekt inte kan vederläggas på ett empiriskt sätt. Individualpreventionen gav inte heller 

det eftersökta svaret. Ett fängelsestraff resulterar inte i att gärningspersonen 

rehabiliteras. Återfallsriskbedömningar är dessutom problematiska eftersom de inte är 

tillförlitliga när risken för att återfalla påverkas av vem som gör bedömningen. Det finns 

alltid en fara att vissa gärningspersoner identifieras som falskt positiva. Det innebär att 

straffet skärps för ett brott som de inte har begått och inte heller kommer att begå. Vid 

ett beaktande av kriterierna i BrB 29:4 skulle det dock kunna sägas att de ger uttryck för 

ett preventionstänkande och man skulle kunna anse att preventionsteorierna har fått ett 

större genomslag i straffsystemet än vad som uttryckligen framförts. Jag är emellertid 

inte övertygad om det. Kriterierna svarar inte nödvändigtvis på frågan om varför straffet 

skärps vid återfall, de syftar snarare till att svara på frågan om vem som ska få sitt straff 

skärpt. Den straffteoretiska grunden behöver således inte nödvändigtvis framgå av 

återfallsskärpningsregelns kriterier.  

Det är något som skaver. Att skärpa straffet vid återfall strider mot proportionalitets-

principens krav på att straffet ska motsvara den aktuella brottslighetens straffvärde.  Det 

stämmer inte heller överens med toleransteorin som möjligen kan förklara den övriga 

återfallsregleringen. Toleransteorin resulterar i ett lindrigare straff, i motsats till BrB 

29:4, som leder till att straffet skärps. Det har gjorts försök att förklara den tidigare 

brottslighetens betydelse genom andra teorier. Teorin om återfallspremie och 

underlåtenhetsteorin har byggt på analogier till andra straffrättsliga regleringar, men vid 

en granskning av teorierna har det visat sig att analogierna inte håller. En 

straffskärpning enligt BrB 29:4 tycks istället handla om något annat och kan inte 

förklaras utifrån någon straffteoretisk grund. Anledningen till att straffet skärps vid 

återfall i brott tycks istället motiveras genom en eftergift till det allmänna 

rättsmedvetandet och möjligen ett mänskligt behov av att uttrycka vår moral gentemot 

sådana oönskade gärningar som upprepad brottslighet.  
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8.2 Ett motiverat undantag till proportionalitetsprincipen 

Om det är viktigt att straffsystemets enhetlighet upprätthålls bör straffskärpningsregeln 

utmönstras. Det kan dock påpekas att BrB 29:4 är ett mycket begränsat undantag när 

bestämmelsen endast tillämpas om återfallet inte kan beaktas vid påföljdsvalet eller i 

tillräcklig utsträckning genom ett förverkande av den villkorligt medgivna friheten. De 

kriterier som framgår av BrB 29:4 säkerställer också att bestämmelsen tillämpas under 

mycket specifika omständigheter. Eftersom straffskärpningens storlek är någon eller 

några månader medför den inte heller alltför ingripande konsekvenser för den enskilde 

individen. Min analys av bestämmelsen har dock visat att återfallsskärpningsregeln 

tillämpas på ett ojämnt sätt. Jag har lyft fram rättsfall där man beaktat den tidigare 

brottsligheten både vid påföljdsvalet och straffmätningen
159

 samt där domstolen har 

skärpt antalet timmar samhällstjänst, trots att detta inte faller inom bestämmelsens 

tillämpningsområde.160 Detta strider direkt mot det faktum att återfallsskärpningsregeln 

ska tillämpas på ett restriktivt sätt. Om den ojämna tillämpningen av BrB 29:4 inte 

förbättras kan det innebära att bestämmelsen upphör att vara ett begränsat undantag till 

proportionalitetsprincipen. Ett sätt att åstadkomma en förändring kan vara genom att 

HD väljer att ta upp ett fall där man tillämpar BrB 29:4 och således ger ett vägledande 

avgörande till underrätterna. 

Jag anser att det finns goda skäl att vara pragmatisk och acceptera ett begränsat 

undantag från proportionalitetsprincipen därför att straffsystemet bör ta hänsyn till det 

allmänna rättsmedvetandet. Det holistiska rättsmedvetandet får betydelse eftersom en 

straffskärpning vid återfall har en lång historisk förankring i vår rättstradition och 

förklarar varför beaktandet av tidigare brottslighet skiljer sig från andra rättsfrågor. Att 

använda det holistiska rättsmedvetandet som det enda argumentet är emellertid 

bakåtsträvande. Bara för att lagstiftaren har gjort på ett visst sätt under en lång tid, 

behöver inte det betyda att det är den bästa lösningen. Det reduktionistiska 

rättsmedvetandet får således betydelse eftersom en återfallsskärpning är av vikt för 

upprätthållandet av medborgarnas förtroende för rättsskipningen. En utmönstring av 

regeln skulle kunna innebära ett minskat incitament till att följa systemet.  
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 Se Göta Hovrätts dom den 3 april 2014 i mål nr B3231-13 samt Hovrätten för Nedre 
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 Se Svea Hovrätts dom den 18 april 2013 i mål nr B 757-13. 
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8.3 Återfallsskärpning i ett kommunikativt syfte 

Det reduktionistiska rättsmedvetandets uppfattning om återfallsskärpning grundar sig 

möjligen i människans behov av att uttrycka ett gillande eller ogillande gentemot andras 

gärningar. Jag har diskuterat två möjligheter att motivera en återfallsskärpning genom 

synen på straffet som en kommunikation till gärningspersonen. Det första är att skärpa 

straffet därför att gärningspersonen inte har tagit varning av den tidigare domen, men 

detta påminner om en föråldrad barnuppfostran och ett auktoritärt straffsystem som 

bestraffar olydnad. Det är inte heller förenligt med synen på den tilltalade som en egen 

moralisk person med förmågan att välja om denne vill ta till sig (eller att inte ta till sig) 

straffets budskap.  

Ett mer sympatiskt sätt att argumentera för en återfallsskärpning är genom att låta det 

skärpta straffet få en kommunikativ funktion. Det innebär att återfallsskärpningen går in 

i en moralisk dialog med gärningspersonen genom att redogöra för samhällets syn på 

brottsligheten i syfte att få denne att reflektera över den nya brottsligheten och möjliga 

tillvägagångssätt för att åstadkomma en förändring. Eftersom straffet skärps för att 

kommunicera samhällets syn på den nya brottsligheten kan det allmänna rätts-

medvetandets inflytande på straffmätningen motiveras på ett teoretiskt sätt. 

Gärningspersonen bestraffas inte heller på grund av olydnad eftersom denne, i egenskap 

av en moraliskt ansvarig person, har all rätt att inte ta till sig straffets budskap.  

Sammanfattningsvis kan det anföras att anledningen till att straffet skärps vid återfall 

i brott tycks vara på grund av att man tar hänsyn till det allmänna rättsmedvetandet. 

Som BrB 29:4 är utformad idag tycks en återfallsskärpning därför inte kunna motiveras 

straffteoretiskt. Jag anser att detta kan accepteras eftersom det inte innebär att det 

allmänna rättsmedvetandet ska få betydelse för alla typer av rättsfrågor, det rör sig 

snarare om ett mycket begränsat undantag från proportionalitetsprincipen. Det är 

emellertid ett undantag från en mycket viktig princip som har en stor betydelse för hela 

straffsystemet, vilket också ställer krav på att en återfallsskärpning bör vara synnerligen 

välmotiverad. Synen på straffet som en kommunikation till gärningspersonen skulle 

kunna utgöra en möjlig straffteoretisk grund till BrB 29:4 de lege ferenda och således 

också förklara varför det reduktionistiska rättsmedvetandet återspeglas i 

straffmätningen. Vi får aldrig ge upp förhoppningen om att gärningspersonen tar till sig 

straffets budskap, reflekterar över sin brottslighet och lyckas finna nya vägar som leder 

till ett liv fritt från kriminalitet.  
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