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1 INTRODUKTION 

 

1.1 Inledning 

 

Påföljdssystemet bygger i grunden på principer om proportionalitet, ekvivalens 

och humanitet. Påföljder ska dömas ut i enlighet med brottslighetens straffvärde 

och fängelse ska väljas endast i sista hand. Påföljdssystemet karaktäriseras 

därmed av en presumtion mot fängelse.
1
    Artbrottskonstruktionen medför 

emellertid en omvänd presumtion för fängelse. Konstruktionen innebär att 

domstolar, vid vissa typer av brott, dömer ut ett fängelsestraff trots att varken 

brottslighetens straffvärde eller tidigare brottslighet föranleder det.
2
  

 Artbrottskonstruktionen definieras varken i lagtext eller i förarbeten. Inte 

heller anges specifikt vilka kriterier eller omständigheter som ska verka 

avgörande vid artbrottsbedömningen. Artbrottskonstruktionen är därmed 

odefinierad och har under lång tid varit föremål för omfattande kritik.
3
                  

I maj 2012 kom Påföljdsutredningen med ett reformförslag där 

artbrottskonstruktionen föreslås utmönstras ur påföljdssystemet. I föreliggande 

uppsats kommer det uppmärksammas huruvida ett sådant avskaffande är 

eftersträvansvärt.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med den här uppsatsen är att redogöra för artbrottskonstruktionen och dess 

tillämpning i dagens påföljdssystem. Framställningen kommer särskilt att 

koncentreras till att försöka bringa klarhet kring varför vi har en 

artbrottskonstruktion i påföljdssystemet samt vad detta innebär för 

påföljdsbestämningsprocessen. I syftet ingår även att redogöra för och analysera 

Påföljdsutredningens reformförslag innefattande ett avskaffande av 

artbrottskonstruktionen. Eftersom särskilda brottstyper tillmäts olika artvärde 

                                                 
1
 Borgeke, M., Att bestämma påföljd för brott, s. 244 f.  

2
 Berg, U., m.fl., Brottsbalken – En kommentar, kap. 25 – 38 om påföljder (pärm III), s. 30.  

3
 Se avsnitt. 4.   
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kommer jag i föreliggande uppsats vidare att analysera konsekvenserna av 

Påföljdsutredningens reformförslag utifrån brottstypen mened: en brottstyp som 

idag tillmäts högst artvärde i påföljdssystemet. Utifrån angivna förutsättningar 

kan följande frågeställningar formuleras:  

 

 Varför har vi en artbrottskonstruktion? 

 Vad innebär artbrottskonstruktionen? 

 Bör artbrottskonstruktionen avskaffas? 

 Vilka övergripande effekter skulle ett avskaffande av 

artbrottskonstruktionen medföra? 

 Vilka konsekvenser skulle ett avskaffande av artbrottskonstruktionen 

specifikt medföra för brottstypen mened?  

 
 

1.3 Metod och material  
 

I uppsatsen tillämpas traditionell rättsdogmatisk metod. Jag har i min rättsliga 

analys utgått från sedvanliga rättskällor så som lagtext, förarbeten, rättspraxis 

och doktrin. Med tanke på att uppsatsen till stor del syftar till att utreda 

konsekvenserna av Påföljdsutredningens reformförslag kommer en stor del av 

materialet att utgöras av huvudbetänkandet Nya Påföljder
4
. Vidare kommer 

tidigare förarbeten att ge vägledning kring varför det existerar en 

artbrottskonstruktion i dagens påföljdssystem.   

 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Artbrottskonstruktionen har sin huvudsakliga betydelse vid valet av påföljd. 

Konstruktionen kommer därför inte att belysas på annat sätt än vid 

påföljdsbestämningsprocessen. Uppsatsen kommer med andra ord inte att 

närmare behandla artbrottskonstruktionens inverkan vid domstolars 

                                                 
4
 SOU 2012:34.  
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straffmätning. Vidare kommer endast påföljder för vuxna lagöverträdare att 

uppmärksammas; ungdomspåföljder berörs inte. Till sist kommer 

konsekvenserna av ett avskaffande av artbrottskonstruktionen att analyseras 

enbart i relation till brottstyper vilka anses hota grundläggande 

samhällsfunktioner och rättssystemet, och då främst brottstypen mened. 

 

 

1.5 Disposition 

 

I kapitel 2 beskrivs påföljdssystemets framväxt och grund i de relativa 

straffteorierna. Kapitlet syftar till att ge läsaren förståelse för påföljdssystemets 

uppkomst och straffteoretiska grund. Kapitel 3 beskriver artbrottskonstruktionens 

uppkomst, grund och uppbyggnad. Kapitlet avser att ge läsaren en närmare insikt 

i varför det förekommer en artbrottskonstruktion i dagens påföljdssystem, samt 

vad konstruktionen innebär och hur den tillämpas i praktiken. Kapitel 4 berör 

artbrottsproblematiken och avser att ge läsaren insikt över konstruktionens 

problem och brister. Kapitel 5 behandlar Påföljdsutredningens reformförslag med 

tyngdpunkt på den del som avser ett avskaffande av artbrottskonstruktionen. I 

avsnittet behandlas reformförslagets stora delar översiktligt, varefter 

förutsättningarna för ett avskaffande av artbrottskonstruktionen närmare 

beskrivs, samt vilka konsekvenser ett avskaffande skulle få. Jag kommer även att 

analysera huruvida reformförslaget bör omfatta brottstypen mened. Kapitel 6 

innehåller till sist en avslutande diskussion, där jag analyserar huruvida ett 

avskaffande av artbrottskonstruktionen är lämpligt.    
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1.6 Terminologi  

 

Begreppen påföljd och straff kommer i föreliggande uppsats fortsättningsvis 

tillämpas som synonymer.
5
  Vidare kommer begreppen artbrott och artvärde 

löpande att blandas i uppsatsen, trots att det uppmärksammats i doktrin att 

terminologin artbrott kan verka missledande.
6
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Ett straff är, enligt 1 kap. 3 § BrB, böter eller fängelse. Inom ramen för BrB framkommer även 

begreppet påföljd. Begreppet omfattar då dels straff, dvs. böter och fängelse, dels påföljder som inte utgör 

straff så som villkorlig dom, 27 kap. BrB, skyddstillsyn, 28 kap. BrB och överlämnande till särskild vård, 

31 och 32 kap. BrB. Se vidare Asp, P., Ulväng, M., Jareborg, N., Kriminalrättens grunder, s. 16.  
6
 Termen artbrott kan enligt Martin Borgeke missuppfattas och leda människor till tron att det föreligger 

brott där fängelse alltid döms ut, något som inte är fallet.  Han menar därför att terminologin artvärde är 

mer lämplig vid diskussion av artbrottskonstruktionen. Se Att bestämma påföljd för brott, s. 259. 
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2 HISTORISK TILLBAKABLICK & STRAFFTEORI 

 

 

2.1 Inledning 
 

Så länge det har funnits regler för människors samlevnad har det funnits 

sanktionsmedel för dem som bryter mot reglerna. Påföljdssystemets 

sanktionsmedel har genom historien baserats på flertalet olika straffteorier, vilka 

syftar till att ge en förklaring till varför samhället straffar dem som överträder de 

normer som finns. Olika straffteorier har haft olika inflytanden under 

påföljdssystemet framväxt och sanktionsmedlens berättigande och syften har 

därför varierat med tiden. Artbrottskonstruktionen torde ha sin grund i den 

allmänpreventiva straffteorin, även ifall en särbehandling av artbrott idag främst 

sker på basis av en överlappning eller sammanblandning av såväl 

allmänpreventiva som individualpreventiva tankegångar.
7
  

I det här kapitlet ges en historisk tillbakablick över påföljdssystemets framväxt 

och straffteoretiska bakgrund. Även de allmänpreventiva och 

individualpreventiva straffteoriernas innebörd och plats i dagens påföljdssystem 

kommer att behandlas, som ett led i strävan efter att skapa en ökad förståelse för 

artbrottskonstruktionens grund och uppkomst.   

 

 

2.2 Påföljdssystemets framväxt  
 

Under medeltiden byggde den svenska strafflagstiftningen på 

avskräckningsteorin och vedergällningstanken. Straffet avsåg att avskräcka 

människor från att begå brott, och för att uppnå detta syfte var det av stor vikt att 

med skärpa markera vilka allvarliga konsekvenser brotten fick för den dömde. 

De viktigaste straffen under högmedeltiden var därför hårda straff så som 

fredlöshet, dödsstraff, kroppsstraff, skamstraff eller böter.
8
  Fängelsestraff i form 

av frihetsstraff var i princip okänt. Straffet förekom inte på annat sätt än vid 

arbete på fästning och fängelse vid vatten och bröd. Vidare fanns det inte några 

                                                 
7
 Thunberg, M., På vilka grunder särbehandlas artbrott i dagens rättspraxis? SvJT 1999, s. 261 f.  

8
 Aspelin, E., Straffets grunder – historisk bakgrund, SvJT 1999, s. 110.  
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straffskalor i lagen, utan det var helt upp till den enskilde domaren att bestämma 

straffets längd.
9
  

Under 1500-talet fick frihetsstraffen en ökad betydelse och tillämpning i 

påföljdssystemet. Vid 1600-talet var påföljden så utbredd i tillämpning att den 

betraktades som den viktigaste påföljden. Frihetsstraffet byggde dock inte på 

någon tanke om att straffen avsåg att rehabilitera den dömde brottslingen. 

Avskräckningstanken utgjorde med andra ord fortfarande utgångspunkten i 

påföljdssystemet.
10

  

 

 

2.3 Den klassiska straffrättsskolan  

 

När upplysningstiden under 1700-talet bröt ut i Europa ändrades synen på straff 

radikalt. Istället för vedergällningstanken tog den klassiska straffrättsskolan plats, 

vilken lade stor vikt vid proportionalitet och legalitet. Straffen skulle nu vara 

lagligt grundade, stå i proportion till brottets svårhet samt vara förutsebara. 

Straffen ansågs fortfarande vara motiverade av allmänpreventiva skäl, genom att 

bestraffningen av de dömda avsåg att verka avskräckande för andra.
11

 

Upplysningstidens tankesätt fördes även till Sverige och medförde att 1734 års 

strafflag utsattes för omfattande kritik, eftersom den ansågs baserad på ett 

föråldrat tankesätt. Det dröjde dock nästan ett sekel innan Lagkommittén 

tillsattes 1811 för att lämna ett förslag till ett reformerat straffrättssystem. År 

1832 lade utredningen fram ett förslag till allmän kriminallag. Förslaget byggde i 

stora delar på preventionstanken och straffen menades ha två syften. Dels avsåg 

straffen att avskräcka allmänheten från att begå brott, dels skulle de förbättra den 

enskilde gärningsmannen genom att denne skulle ta straffet på allvar och i 

framtiden leva ett laglydigt liv. Lagkommitténs förslag låg till grund för 1864 års 

strafflag som till stor del kom att bygga på den klassiska straffrättsskolan.
12

 

                                                 
9
 SOU 2012:34, band 2, s. 19.  

10
 Anners, E., Svensk straffrättshistoria, del 1, s. 27.  

11
 Aspelin, E., Straffets grunder – historisk bakgrund, SvJT 1999, s. 112.  

12
 Aspelin, E., Straffets grunder – historisk bakgrund, SvJT 1999, s. 113 ff.  
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2.4 Den sociologiska straffrättsskolan  

 

Under 1800-talets senare del fick den sociologiska skolan allt större fäste inom 

straffrättsystemet. Istället för vedergällningstanken präglades den sociologiska 

skolan av behandlingstanken. Straff skulle enligt behandlingstanken utmätas och 

anpassas efter gärningsmannens individuella förhållanden, och inte enbart efter 

brottets art och omfattning. Det ansågs att straffen skulle vara motiverade av 

individualpreventiva skäl och stor vikt lades vid tanken att rehabilitera 

gärningsmannen. Genom rehabilitering avsåg man att förmå gärningsmannen att 

ändra sitt levnadssätt och inte fortsätta sin brottsliga verksamhet.
13

 

Omständigheter som gärningsmannens sociala situation, tidigare kriminalitet, 

brottsbenägenhet och samhällsfarlighet var avgörande faktorer vid valet av 

påföljd. Behandlingstanken fick stor genomslagskraft i Sverige och de första 

stegen mot ett mer behandlingsinriktat påföljdssystem togs 1906 när villkorlig 

straffdom infördes i påföljdssystemet. Vidare tog dåvarande justitieminister Karl 

Schylter år 1934 ytterligare ett steg mot ett mer behandlingsinriktat 

påföljdssystem, genom att utforma ett reformprogram med avsikten att avskilja 

så många grupper lagöverträdare som möjligt från verkställighet i fängelse. 

Istället skulle lagöverträdarna erbjudas vård i frihet eller behandling på olika 

sjukhus och vårdanstalter. De som ändock dömdes till fängelse skulle även de 

undergå behandling som ett led i verkställigheten av straffet.
14

 

Mot bakgrund av reformprogrammet tillsattes 1938 års Strafflagberedning, 

vilken i sitt huvudbetänkande Skyddslag
15

 lämnade förslag till ett nytt 

påföljdssystem. Förslaget präglades av idéer om att vård och behandling borde 

användas istället för straff.
16

 Avsikten med förslaget var att de allmänpreventiva 

inslagen i påföljdssystemet borde avvecklas till företräde för 

individualpreventiva hänsynstaganden. 

 

                                                 
13

 SOU 1984:14, s. 26.   
14

 SOU 1986:14, s. 26 f.  
15

 SOU 1956:55. 
16

 SOU 1986:14, s. 27.  
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2.5 Brottsbalkens tillkomst  

 

Vid brottsbalkens införande år 1965 influerades den både av den klassiska 

straffrättsskolans tankar om proportionalitet och rättvisa samt av den 

sociologiska skolans tankar om vård och behandling.
17

  Resultatet blev en 

brottsbalk med både allmänpreventiva och individualpreventiva inslag.  

Uppfattningen vid brottsbalkens införande var fortfarande att den dömdes 

behov av behandling skulle verka styrande vid påföljdsvalet. Åren närmast före 

och efter brottsbalkens tillkomst präglades därför av en stor 

behandlingsoptimism. Nya vårdresurser troddes kunna bryta en negativ 

utveckling och återanpassa den dömde gärningsmannen till samhället. Bland de 

behandlingsinriktade påföljderna fanns bland annat skyddstillsyn och 

överlämnande till särskild vård. Även fängelse ansågs vara en 

behandlingsinriktad påföljd, eftersom den dömde under verkställigheten av 

fängelsestraffet skulle genomgå åtgärder som syftade till rehabilitering.
18

 

 

 

2.6 1989 års påföljdsreform  

 

Runt mitten av 1900-talet började behandlingstanken ifrågasättas. Tanken ansågs 

höja riskerna för en ojämn och orättvis praxis.
19

 Ett straffsystem med 

behandlingstanken som grund ansågs vidare inte uppfylla de eftersträvade 

effekterna av ett straffsystem. Kriminalpolitisk forskning ansågs visa att de nya 

behandlingsformerna inte gav så goda resultat som man hade hoppats på. 

Kriminalvård i anstalt ledde bland annat till dålig rehabilitering och forskning 

visade att effekterna av behandling, mätt i återfall i brott, blev allt mindre ju mer 

ingripande vård- och behandlingspåföljderna var. Vilken typ av anstaltsvård eller 

behandlingsform det rörde sig om verkade inte ha någon vidare betydelse.
20

  

En arbetsgrupp inom Brottsförebyggande rådet lämnade i samband med 

debatten om behandlingstanken år 1977 en rapport där stark kritik riktades mot 

                                                 
17

 SOU 2012:34, band 2, s. 22.  
18

 Aspelin, E., Straffets grunder – historisk bakgrund, SvJT 1999, s. 123.  
19

 SOU 2012:34, band 2, s. 23.  
20

 SOU 1986:14, s. 29 f.   
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tanken. Arbetsgruppen hävdade att principen om rättvisa och proportionalitet 

mellan brott och straff skulle vara ensamt avgörande vid straffmätning och 

påföljdsval. Inga sidoblickar av gärningsmannens individuella behov av 

behandling skulle vidtas vid påföljdsbestämningen.
21

 Rapporten blev 

upprinnelsen till att två parlamentariska kommittéer tillsattes för att utreda 

påföljdssystemets struktur och uppbyggnad. Frivårdskommittén fick i uppdrag att 

lägga fram förslag till förändringar av vilka alternativ som skulle finnas till 

fängelse, medan Fängelsestraffkommittén fick i uppdrag att överväga frågor om 

fängelsestraffet och dess tillämpning.
22

  

År 1986 lämnade Fängelsestraffkommittén sitt huvudbetänkande Påföljd för 

brott.
23

 Utredningen framlade att allmänpreventiva hänsyn var av grundläggande 

vikt för beslut om kriminalisering. Kommittén menade dock att all form av 

preventionshänsyn, både individualpreventiv och allmänpreventiv, borde sakna 

betydelse för utformandet av straffskalor och vid påföljdsbestämning i det 

enskilda fallet. Brottets svårhet och förkastlighet skulle istället vara de avgörande 

faktorerna vid påföljdsvalet, och principerna om ekvivalens och proportionalitet 

skulle tillmätas stor betydelse.
24

 

Utredningens förslag innebar att brottets eller brottslighetens straffvärde skulle 

vara det viktigaste kriteriet vid val av påföljd. De icke frihetsberövande 

påföljderna skulle tillmätas allt större betydelse, och fängelse skulle i många fall 

ersättas av villkorlig dom och skyddstillsyn. I de fall där straffvärdet var 

tillräckligt högt skulle dock ingen annan påföljd än fängelse dömas ut. Den undre 

gränsen för fängelsestraffet angavs i förarbetena utgöra ett år, och vid tidspannet 

under ettårsgränsen skulle påföljderna villkorlig dom och skyddstillsyn ha 

företräde.
25

  

Ovanstående förslag medförde konsekvenser för de brott som tidigare föranlett 

ett kortare fängelsestraff med hänsyn till allmänpreventiva skäl. Utifrån 

föreslaget påföljdssystem skulle alternativ till fängelse istället dömas ut vid 

                                                 
21

 Brå-rapport 1977:7, s. 178 ff.  
22

 SOU 2012:34, band 2, s. 24.  
23

 SOU 1986:13–15. 
24

 SOU 1986:13, s. 15.  
25

 Prop. 1987/88:120, s. 100.  
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straffvärden understigande ett år. Även fortsättningsvis behövdes dock, för vissa 

typer av brott, en möjlighet att döma ut fängelsestraff vid straffvärden 

understigande ett år. Lagstiftaren införde i anledning av detta begreppet 

”brottslighetens art” i lagtexten. Begreppet gav domstolar fortsatt möjlighet att 

vid straffvärden understigande ett år, vid brott av särskild art, döma ut kortare 

fängelsestraff.
26

  

 

 

 

2.7 Straffteorier 

 

Straff är det mest ingripande sanktionsmedlet en människa kan utsättas för. I de 

fall staten går in och tillfogar människor denna form av lidande är det därför av 

stor vikt att straffen vilar på en straffteoretiskt legitim grund. Distinktionen 

mellan absoluta och relativa straffteorier är gammal. Absoluta straffteorier 

kännetecknas av att straff används utan något syfte, medan de relativa 

straffteorierna kännetecknas av att straff används för ett specifikt syfte, 

exempelvis för att förebygga brott. Medan vedergällning och försoning brukar 

klassificeras som absoluta straffteorier klassificeras individualprevention och 

allmänprevention istället som relativa teorier.
27

 Som ovan uppmärksammats har 

påföljdssystemets framväxt och utveckling främst vilat på de relativa 

straffteorierna. 

 

 

2.7.1  Allmänprevention  

 

Med allmänprevention menas den inverkan ett straffsystem har på medborgare i 

allmänhet genom att inprägla normer och respekt för allmän laglydnad eller 

genom att med straffhot avskräcka från brott. Syftet med allmänprevention är 

därmed att avhålla medborgare från att begå brott antingen genom avskräckning 

                                                 
26

 Prop. 1987/88:120, s. 100. 
27

 Jareborg, N., Zila, J., Straffrättens påföljdslära, s. 63.  
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eller genom moralbildning.
28

 Allmänprevention verkar således inte på en person 

genom att denne blir föremål för någon åtgärd utan allmänprevention verkar 

istället genom att personen förmodar att han skulle kunna bli föremål för en 

åtgärd. Allmänprevention antas med andra ord verka på individer redan innan de 

begår brott.
29

 

Avskräckning kan ha två former, omedelbar eller medelbar avskräckning. 

Omedelbar avskräckning har motiverat grymma straff som verkar genom att 

väcka avsky och skräck för myndigheterna. Avskräckningen syftar i huvudsak till 

att avskräcka allmänheten genom själva verkställigheten av straffen. Medelbar 

avskräckning i sin tur avser att avskräcka medborgare från att begå brott genom 

det allmänna straffhot som föreligger vid kriminalisering. Den medelbara 

avskräckningen förekommer med andra ord enbart på grund av förekomsten av 

straffhot. I dagens påföljdssystem förekommer inte offentliga bestraffningar, och 

i nuvarande påföljdssystem torde därför enbart medelbar avskräckning existera.
30

 

Den andra formen av allmänprevention, moralbildning, avser att påverka 

normbildningen hos människor genom att en gärning förses med ett särskilt straff 

vilket visar gärningens förkastlighet. Det är lagen som fastställer vad som är 

riktigt och ingriper mot de företeelser som inte kan tolereras. Tanken är 

därigenom att människors moral och värderingar på längre sikt förändras, vilket 

leder till att de avstår från att begå brott.
31

 Moralbildning syftar med andra ord till 

att, genom kriminalisering, förmå människor att inte begå brott.  

Allmänpreventiva hänsyn har i förarbeten ansetts ha sin största, och kanske 

enda, inverkan på kriminaliseringsnivån i straffsystemet. I 

Fängelsestraffkommitténs huvudbetänkande argumenterades för att alla former 

av preventionshänsyn borde sakna betydelse för påföljdsbestämningen i det 

enskilda fallet. Allmänprevention borde istället verka genom lagens straffhot och 

en i anslutning därtill konsekvent och upprätthållen praxis.
32

 Även Jareborg har 

                                                 
28

 Prop. 1987/88:120, s. 32.  
29

 Grevholm, E., & Andersson, J., Vilka preventiva vinster kan straffrätten och påföljdssystemet ge?       

SvJT 2010, s. 465.  
30

 Jareborg, N., Zila, J., Straffrättens påföljdslära, s. 74.  
31

 SOU 1986:14, s. 26.  
32

 SOU 1986:13, s. 15.  
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uppmärksammat att allmänprevention hör hemma på kriminaliseringsnivån; 

själva poängen med att hota med straff vore förlorad om det inte förutsattes att 

hotet hade någon form av verkan. Allmänpreventionen är därför oupplösligt 

förbunden med allvarligt menad kriminalisering. Allvarligt menad 

kriminalisering, i sin tur, bygger på att det är av stor vikt att det meddelade 

straffhotet realiseras vid begångna brott. Allmänprevention kan därför även anses 

ha inverkan på verkställighetsnivån i straffsystemet.
33

 

En vanligt förekommande åsikt är dock att allmänprevention inte har någon 

plats på domsnivån i straffsystemet. Allmänpreventiva överväganden bör därmed 

inte beaktas vid påföljdsvalet. Trots att domar ska bidra till att lagens straffhot 

inte är tomt, riskerar varje dom att drunkna i mängden av tusentals andra domar. 

Den enskilda domen torde därför, åtminstone enligt Jareborg, inte ha någon 

allmänpreventiv effekt och borde istället vara allmänpreventivt ointressant.
34

    

 
 

 

2.7.2 Individualprevention  

 

Individualprevention strävar efter att förebygga att den specifika gärningsmannen 

fortsätter sin brottsliga verksamhet. Gärningsmannen ska påverkas av det 

utdömda straffet på sådant sätt att han fortsättningsvis inte begår fler brott. 

Teorin kan verka genom olika former såsom inkapacitering/oskadliggörande eller 

genom individuell påverkan.
35

 

Med inkapacitering menas ett ingripande vilket temporärt eller permanent 

hindrar gärningsmannen från att begå ytterligare brottslig verksamhet.
36

 Ett 

typexempel av denna form av individualprevention går att finna i dagens 

påföljdssystem, där fängelsestraffet kan sägas utgöra en form av oskadliggörande 

av gärningsmannen. Så länge gärningsmannen är inlåst är han fysiskt förhindrad 

(åtminstone i teorin) från att fortsätta begå brott.  

                                                 
33

 Jareborg, N., Straffrättsideologiska fragment, s. 137 f.  
34

 Jareborg, N., Straffrättsideologiska fragment, s. 138.  
35

 Prop. 1987/88:120, s. 32.  
36

 SOU 1986:14, s. 26.  
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Den andra formen av individualprevention, individuell påverkan, syftar till att 

förändra gärningsmannen och hans miljö och på så vis även undanröja orsakerna 

till varför han begår brott. Syftet med tankesättet är att gärningsmannen ska 

rehabiliteras.
37

 Den här formen av individualprevention förekommer också i 

dagens påföljdssystem; som exempel kan nämnas påföljden skyddstillsyn med 

kontraktsvård. 

Individualpreventiva hänsyn förutsätter att gärningsmannen är identifierad, 

vilket varken kan eller får ske innan ett brott är förövat. Individualpreventiva 

hänsyn hänför sig därmed inte till kriminaliseringsnivån i straffsystemet. 

Eftersom straff ska bidra till att gärningsmannen inte begår brott på nytt är det 

rimligt att dra slutsatsen att individualpreventiva hänsyn istället kan hänföras till 

domsnivån i straffsystemet. Eftersom utdömandet av straff kan motiveras av 

vedergällningstanken är det dock inte nödvändigt att döma ut ett straff utifrån ett 

syfte som anknyter till gärningsmannens person och situation.
38

  

Individualprevention kan anses ha sin största betydelse på verkställighetsnivån 

i straffsystemet. Straffen kan med hjälp av individualpreventiva hänsyn utformas 

för att på bästa sätt förmå den dömde att inte återgå till brottslig verksamhet. 

Uppmärksammas ska ändock att det även på verkställighetsnivån finns utrymme 

för andra överväganden än de individualpreventiva.
39

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37

 SOU 1986:14, s. 26.  
38

 Jareborg, N., Straffrättsideologiska fragment, s. 139 f.  
39
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3 ARTBROTTSKONSTRUKTIONENS GRUND OCH UPPBYGGNAD 

 

3.1 Inledning 

 

Dagens påföljdssystem kännetecknas främst av den i lag stadgade presumtionen 

mot fängelse. Systemet är därmed präglat av en stark humanitetsprincip där 

fängelse ska användas som påföljd för brott endast i de fall inga andra 

påföljdsalternativ är möjliga.
40

Artbrottskonstruktionen utgör ett undantag från 

presumtionen mot fängelse och medför istället en omvänd presumtion för 

fängelse. Konstruktionen har haft sin plats i dagens påföljdssystem sedan       

1989 års påföljdsreform, och den innebär en särbehandling för vissa brott, av 

särskild art, där fängelse som utgångspunkt ska dömas ut.
41

 Vad som omfattas av 

artbrottskonstruktionen, vilka brott som bedöms som artbrott och hur 

konstruktionen påverkar påföljdsbestämningen utgör dock några av de mest 

debatterade frågorna inom hela påföljdsbestämningsläran. I det här kapitlet 

redogörelse därför för artbrottskonstruktionens grund, uppbyggnad och plats i 

dagens påföljdssystem. Förhoppningen är att kapitlet ska medföra en ökad 

förståelse för varför det förekommer en artbrottskonstruktion i dagens 

påföljdssystem samt hur konstruktionen påverkar påföljdsbestämningsprocessen.  

 

 

3.2 Varför har vi en artbrottskonstruktion?  
 

Domstolen ska vid val av påföljd, enligt 30 kap. 4 § första stycket BrB, fästa 

särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än 

fängelse. Fängelse ska därför, enligt andra stycket, enbart väljas som påföljd ifall 

brottslighetens straffvärde, tidigare brottslighet eller brottslighetens art talar för 

det. Uppräkningen av skälen är uttömmande och domstolen får inte meddela 

                                                 
40

 Borgeke, M., Att bestämma påföljd för brott, s. 244 f.  
41

 Prop. 1987/88:120, s. 100.  
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några andra skäl för fängelse än de tre angivna.
42

 Artbrottskonstruktionen utgör 

därmed en av de i lag stadgade grunderna för fängelse.  

Konstruktionen introducerades genom 1989 års påföljdsreform men har i 

praktiken tillämpats långt tidigare än så. I den tidigare gällande BrB stadgades i  

1 kap. 7 § att rätten vid val av påföljd, med iakttagande av vad som krävs för att 

upprätthålla allmän laglydnad, skulle fästa särskilt avseende vid att påföljden var 

särskild ägnad att främja den dömdes anpassning till samhället. Med 

utgångspunkt i allmänpreventiva och individualpreventiva överväganden skulle 

domstolen bestämma den mest lämpliga påföljden, och inte sällan dömdes 

fängelse ut med hänsyn till intresset av ”allmän laglydnad”.
43

 Införandet av 

artbrottskonstruktionen i lag kan därför ses som en kodifiering av tidigare praxis, 

där domstolar dömt ut fängelse av allmänpreventiva skäl.  

I samband med 1989 års påföljdsreform upphävdes dåvarande 1 kap. 7 § BrB, 

eftersom lagstiftaren ansåg att varken allmänpreventiva eller 

individualpreventiva hänsyn var lämpliga som självständiga grunder vid 

påföljdsbestämningen i det enskilda fallet. Istället skulle straffvärdet vara 

avgörande vid valet av påföljd.
44

 Utredningen ansåg dock att även om 

allmänpreventiva hänsyn inte borde utgöra grunden för påföljdsbestämningen var 

det ändå av vikt att visst beaktande av allmänpreventiva skäl även 

fortsättningsvis skulle kunna vidtas vid påföljdsbestämningen. Utredningen 

införde därför begreppet brottslighetens art i lagstiftningen.
45

  

Motiveringen till införandet av en artbrottskonstruktion var att en strängare 

påföljd i särskilda fall var mer effektiv ur allmänpreventiv synpunkt. Lagstiftaren 

gav i och med införandet av artbrottskonstruktionen därför domstolar fortsatt 

möjlighet att döma ut korta fängelsestraff för brott där varken brottslighetens 

straffvärde eller tidigare brottslighet motiverade det.
46

 Artbrottskonstruktionen 

kan i enlighet med detta anses vila på en allmänpreventiv grund, där tanken har 

                                                 
42

 Borgeke, M., Att bestämma påföljd för brott, s. 249. 
43

 Prop. 1987/88:120, s. 32.  
44

 SOU 1986:14, s. 74.  
45

 SOU 1986:13, s. 79 och SOU 1986:14, s. 74 f.   
46
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varit att konstruktionen ska utgöra en undantagsbestämmelse i ett påföljdssystem 

där straffvärdet istället ska vara grunden för påföljdsvalet.   

Uppmärksammas ska att artbrottskonstruktionens uppkomst även har ansetts 

motiverad med hänsyn till det allmänna rättsmedvetandet. Enligt Jareborg och 

Zila har lagstiftaren genom artbrottskonstruktionen velat framkalla markeringar 

från samhällets sida för brott som av det allmänna rättsmedvetandet anses särskilt 

förkastliga, och som framkallar stor avsky hos allmänheten.
47

 Det kan därför inte 

uteslutas att artbrottskonstruktionen även vilar på en kriminalpolitisk grund.  

 

 

3.3 Artbrottskonstruktionens plats i dagens påföljdssystem 

 

För att närmare förstå artbrottskonstruktionens struktur och uppbyggnad är det av 

vikt att först förstå påföljdssystemets systematik samt vart 

artbrottskonstruktionen återfinns i denna systematik. Inledningsvis kan därför 

uppmärksammas att domstolens påföljdsbestämningsprocess kan delas upp i tre 

kronologiska led; bestämmandet av straffvärde, straffmätning och påföljdsval. 

Inledningsvis ankommer det på domstolen att avgöra vilket straff som bör 

dömas ut som påföljd.  Enligt 29 kap. 1 § första stycket BrB ska straff, med 

beaktande av intresset av en enhetlig rättstillämpning, bestämmas inom ramen för 

den tillämpliga straffskalan efter brottets eller den samlade brottslighetens 

straffvärde. Den första uppgiften för domstolen blir därför att utröna vilken 

straffskala som är tillämplig. Utgångspunkten är den straffskala som anges i den 

aktuella straffbestämmelsen eller, vid flerfaldig brottslighet, de olika brottens 

straffskalor.
48

 Inom ramen för den tillämpliga straffskalan ska domstolen sedan 

bestämma brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde. Straffvärdet 

utgör alltid grunden för själva påföljdsbestämningen och är en funktion av 

                                                 
47

 Jareborg, N., & Zila, J., Straffrättens påföljdslära, s. 78 ff.  
48

 Borgeke, M., Att bestämma påföljd för brott, s. 36 f.  
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gärningens skadlighet eller farlighet samt gärningsmannens skuld.
49

 Med 

straffvärdet avses vidare brottets svårhet i förhållande till andra brott.
50

 

Utöver brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde ska domstolen i 

nästa steg, vid straffmätningen, i skälig omfattning beakta ett antal 

omständigheter som inte är hänförliga till den brottsliga gärningen. 

Omständigheter som påverkar straffmätningen utgörs främst av faktorer stadgade 

i 29 kap. 5 och 7 §§ BrB, vilka behandlar billighetsskäl och beaktande av den 

tilltalades ungdom.
51

 Tidigare brottslighet ska även i skärpande riktning beaktas, 

enligt 29 kap. 4 § BrB, ifall återfallet inte i tillräcklig utsträckning beaktas vid 

påföljdsvalet eller genom förverkande av villkorligt medgiven frihet.
52

 Det värde 

som framkommer efter att hänsyn tagits till ovanstående omständigheter brukar i 

doktrin och praxis benämnas straffmätningsvärde.
53

 Värdet behöver inte 

motsvara det i början fastställda straffvärdet utan straffmätningsvärdet syftar 

istället till att motsvara det konkreta straff domstolen till sist dömer ut.
54

 

När straffmätningsvärdet fastställts återstår det för domstolen att välja påföljd 

för brottet eller den samlade brottsligheten. Valet av påföljd görs med 

utgångspunkt i 30 kap. 4 § BrB och domstolen ska fästa särskilt avseende vid 

omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Fängelse ska 

därför alltid användas i sista hand, och innan påföljden väljs ska domstolen pröva 

om inte villkorlig dom eller skyddstillsyn utgör tillräcklig påföljd.
55

 Endast om 

det föreligger skäl för fängelse ska fängelse väljas som påföljd.  

Ifall domstolen bedömer att det föreligger skäl för fängelse, i enlighet med     

30 kap. 4 § andra stycket BrB, fortsätter domstolen sin prövning och prövar 

                                                 
49

 Jareborg, N., & Zila, J., Straffrättens påföljdslära, s. 103 och Borgeke, M., Att bestämma påföljd för 

brott, s. 38. 
50

 SOU 1986:14, s. 131.  
51

 Billighetsskälen kan även beaktas inom påföljdsvalet. Uppmärksammas ska att HD i NJA 2008 s. 359 

anförde att det inte generellt går att svara på ifall billighetsskälen har störst inverkan på straffmätningen 

eller påföljdsvalet. Domstolen uttalade även att förutsättningarna för att billighetsskälen ska få genomslag 

på påföljdsvalet minskar ju högre straffvärdet är för den begångna brottsligheten. Vilket genomslag som 

billighetsskälen bör få växlar även beroende på vilken typ av omständighet som är aktuell i det enskilda 

fallet.  
52

 Borgeke, M., Att bestämma påföljd för brott, s. 174.  
53

 För debatt gällande benämningen straffmätningsvärde, se Borgeke, M., Att bestämma påföljd för brott, 
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54

 Jareborg, N., & Zila, J., Straffrättens påföljdslära, s. 104.  
55
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huruvida det föreligger särskilda skäl för att likväl låta påföljden vara någon 

annat än fängelse.
56

 Humanitetsprincipen har därmed stor genomslagskraft i 

påföljdssystemet på det sättet att fängelse endast i absolut sista hand ska väljas 

som påföljd.  

Konstateras kan till sist att artbrottskonstruktionens plats och tillämpning inom 

påföljdssystemet gör att konstruktionen får verkan först vid påföljdsvalet. 

Konstruktionen utgör där ett grundläggande kriterium för att bryta den i lag 

stadgade presumtionen mot fängelse. Artbrottskonstruktionen medför med andra 

ord en omvänd presumtion för fängelse, där fängelsestraff som utgångspunkt bör 

ådömas för brottstyper av särskild art.  

 

 

3.4 Vad innebär artbrottskonstruktionen? 

 

3.4.1 Avsaknad av definition   
 

Trots att begreppet ”brottslighetens art” funnits i påföljdssystemet i över tjugo år 

har det aldrig förelegat någon lagdefinition av begreppet eller 

artbrottskonstruktionen. I förarbeten har endast fastslagits att artbrott utgör brott 

som anses förskylla fängelsestraff trots att brottets straffvärde eller tidigare 

brottslighet inte talar för det.
57

 Vilka brott som ska utgöra artbrott har lämnats 

öppet för tolkning och avsaknaden av en legal definition har medfört flertalet 

frågeställningar. 

Ifrågasättas kan exempelvis huruvida prövningen av om ett brott utgör ett 

artbrott, ska göras i förhållande till generella brottstyper eller i förhållande till 

den brottsliga gärning som företagits i det specifika fallet. Är det generella 

straffstadganden eller specifika gärningsomständigheter som ska verka 

avgörande vid artbrottsbedömningen?  

Vid tolkning av förarbeten konstaterar Borgeke att artbrottsbedömningen 

rimligtvis bör avgöras utifrån just det specifika brott åtalet avser. Således ska det 
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vara specifika gärningsomständigheter som ska verka avgörande för 

bedömningen. Den här konstruktionen är enligt Borgeke naturlig eftersom 

straffstadganden inte sällan straffbelägger mer än en typ av gärningar, samt att de 

skäl som talar för fängelse väsentligt kan skiljas åt beträffande ett och samma 

brottsliga förfarande.
58

  

Ifall man tolkar förarbetena på sådant sätt som Borgeke gör blir dock 

konsekvensen att den allmänpreventiva grunden, som artbrottskonstruktionen 

anses vila på, faller. Om strängare påföljdsval ska ådömas specifika gärningar 

istället för generella brottstyper, är det svårt att argumentera för att det 

förekommer särskilda brott som, på grund av allmänpreventiva skäl, bör ådömas 

ett fängelsestraff. Hur ska allmänheten avskräckas från att begå särskilda brott 

ifall det inte med säkerhet döms ut ett skärpt påföljdsval för brottstypen?  

 

 

3.4.2 Vilka brott är artbrott? 

 

Vilka brott som utgör artbrott har inte fastslagits i lag.
59

  

Fängelsestraffkommittén föreslog i sitt betänkande att lagstiftaren vid ny 

lagstiftning, genom motivuttalanden, skulle avgöra om ytterligare brott, utöver 

fastslagen praxis, borde utgöra artbrott. Detsamma skulle gälla om lagstiftaren 

inte längre ansåg att en viss brottstyp skulle utgöra artbrott.
60

 Kommitténs förslag 

genomfördes dock aldrig, och i dagsläget har varje domstol möjlighet att utvidga 

artbrottskonstruktionens tillämpning till att omfatta nya brott.  

Vilka brott som utgör artbrott har främst fastslagits genom HD:s praxis och 

har bekräftats av lagstiftaren genom olika uttalanden i förarbeten.
61

 Det kan inte 

heller uteslutas att även underrätter utvecklat en praxis kring vilka brott som 

torde utgöra artbrott. I enlighet med detta är det därför något problematiskt att 

uttömmande redogöra för vilka brott som klassificeras som artbrott i dagens 

påföljdssystem. Viss ledning kan ändå hittas i både förarbeten och praxis.  
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I 1989 års påföljdsreform angavs inledningsvis att grovt rattfylleri, vissa brott 

mot vapen- och jaktlagstiftningen, olovlig vistelse i riket, vissa former av 

misshandel, våld mot tjänsteman samt vissa typer av skattebrott utgjorde 

artbrott.
62

 Diskussionen fortsatte sedan i ett senare skede, och 

Departementschefen återkom i en senare utredning med uttalandet att 

narkotikabrott, vissa bokföringsbrott, mened samt övergrepp i rättssak också 

utgjorde brott av sådan art att ett kortare fängelsestraff var motiverat som 

påföljd.
63

 Utöver dessa uttalanden har artbrottskonstruktionen, som faktor vid 

påföljdsvalet, även tagits upp i förarbeten för särskilda brottstyper. Exempelvis 

har vissa miljöbrott ansetts utgöra sådana gärningar som idag bör anses vara av 

så allvarlig art att det finns skäl att bedöma dem som artbrott.
64

 

Genom påföljdspraxis har artbrottskonstruktionen utvidgats än mer, vilket 

medfört att artbrotten ökat lavinartat i antal, något som utgör direkt motsats till 

vad som var tanken vid införandet av en artbrottskonstruktion.
65

  Exempel på 

brott som i praxis har bedömts vara artbrott är, olaga hot, brukande av falsk 

urkund, grov vårdslöshet i trafik, dopningsbrott, grovt barnpornografibrott, 

sexuellt utnyttjande, sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt ofredande, sexuellt 

tvång, våldsamt upplopp, brott mot borgenär samt brott mot alkohollagen.
66

 

Vidare kan det inte uteslutas att det även förekommer brottstyper som i särskilda 

fall har bedömts vara artbrott trots att det inte uppmärksammats i varken doktrin, 

refererad påföljdspraxis eller förarbeten. 

Artbrottskonstruktionen har med andra ord kommit att omfatta en mängd olika 

brottstyper. Det föreligger dock svårigheter kring att finna något konkret 

samband mellan de olika brottstyperna. Artbrott kan enligt praxis och uttalanden 

i förarbeten vara allt från förmögenhetsbrott till sexuella våldsbrott till miljöbrott. 
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 Prop.1987/88:120, s. 100 och SOU 1986:14, s. 457.  
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 Prop.1997/98:96, s. 116 f.  
64
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 Sterzel, G., Studier rörande påföljdspraxis m.m. och Borgeke, M., Att bestämma påföljd för brott,        

s. 272 ff.  
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Det är därmed av intresse att vidare diskutera vilka omständigheter som verkar 

avgörande vid artbrottsbedömningen.  

 

 

3.5 Artvärdekriterier 

 

Trots att domstolar i vissa fall fastställt vilka brottstyper som anses vara artbrott, 

har utpekanden av brottstyperna inte skett utifrån generella riktlinjer. En 

fullständig uppräkning av vilka omständigheter och skäl som kan föranleda att en 

viss brottstyp klassificeras som artbrott är därför svår att åstadkomma. Utifrån en 

analys av förarbeten och praxis kan det ändock urskiljas särskilda 

omständigheter, utöver allmänpreventiva hänsyn, som kan verka vägledande vid 

artbrottsbedömningen.  

 
 

3.5.1 Brottsligheten har fått en större utbredning 
 

Omständigheten att en viss typ av brottslighet fått en större utbredning kan, enligt 

förarbeten till 1989 års påföljdsutredning, utgöra skäl för ett strängare 

påföljdsval.
67

 En frekvensökning av en viss brottstyp kan alltså utgöra ett skäl för 

fängelse med hänvisning till att brottstypen kan klassificeras som ett artbrott. 

Kriteriet har ingen motsvarighet i varken 29 kap. 1 eller 2 §§ BrB och kan 

därmed inte anses ha någon inverkan vid straffvärdebedömningen.  

Artvärdekriteriets grund och förekomst torde bottna i ett resonemang om att 

ett strängare påföljdsval kommer att minska förekomsten av brottstypen i fråga. 

Resonemanget är dock bristfälligt, då det starkt kan ifrågasättas om ett strängare 

påföljdsval bidrar till att en potentiell gärningsman avstår från att begå det 

aktuella brottet. För att ett sådant resonemang skulle vara hållbart har det i 

juridisk doktrin uppmärksammats att det i första hand krävs att gärningsmannen 

agerar rationellt, att han beaktar risken av att bli upptäckt samt att han har 
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 Prop. 1987/88:120, s. 100.   
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vetskap om att en strängare påföljd kommer att ådömas honom.
68

 

Artvärdekriteriet har vidare ansetts vanskligt eftersom kriteriet inte 

nödvändigtvis tillämpas enhetligt av domstolar vid varje form av utbredning av 

brottstyper.
69

  

Enligt min mening kan det även starkt ifrågasättas huruvida 

påföljdsbestämningen vilar på en legitim grund ifall gärningsmannens ådöms en 

strängare påföljd enbart på grund av omständigheter bortom hans kontroll. Det 

kan argumenteras för att gärningsmannen i sådana fall ådöms ett skärpt 

påföljdsval på grund av att andra personer begått samma typ av brottslighet. 

Detta utgör omständigheter som, enligt min mening, inte bör beaktas vid 

påföljdsvalet. Gärningsmannen ska klandras för sin brottsliga gärning och 

därmed ådömas en påföljd för denna. Han ska dock inte klandras för 

omständigheter som allmänt förekommer i samhället och som ligger bortom hans 

kontroll. Ett rättvist påföljdssystem karaktäriseras av ett samband mellan det 

klander som en kriminell handling förtjänar och den ådömda påföljden. Det 

faktum att en brottslighet har blivit mer förekommande medför inte att den 

kriminella handlingen i sig blivit mer klandervärd. Gärningsmannen bör därför 

inte ådömas ett skärpt påföljdsval utifrån den omständigheten.  

 

 

3.5.2 Brottsligheten har blivit mer elakartad 

 

Omständigheten att en viss brottslighet blivit mer elakartad utgör enligt 

Fängelsestraffkommittén ett kriterium som kan beaktas vid 

artbrottsbedömningen.
70

 Artvärdekriteriet har fått kritik av 

Straffsystemkommittén, enligt vilken kriteriet inte bör påverka påföljdsvalet. 
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 Asp, P., ”Brottslighetens art” – kommentar till Dag Victors och Andrew von Hirschs uppsatser,     
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Omständigheter utgör, enligt kommittén, istället ett kriterium som inverkar på 

gärningens straffvärde.
71

 

Straffsystemkommitténs resonemang framstår som logiskt, då det kan 

konstateras att ju allvarligare en gärning är, desto högre är straffvärdet. Ett högre 

straffvärde föranleder i sin tur automatiskt en strängare påföljdsbestämning.
72

 

Artvärdekriteriet kan därmed även klassificeras som en straffvärdeomständighet.  

 

 

 

3.5.3 Brottsligheten är svår att förebygga och upptäcka  

 

En ytterligare omständighet som enligt förarbeten och praxis ska beaktas vid 

artbrottsbedömningen är om brottsligheten i fråga är svår att förebygga eller 

upptäcka.
73

 Omständigheten har ingen motsvarighet som straffvärdeomständighet 

och den förekommer därmed inte på flera nivåer inom påföljdssystemet. 

Artvärdekriteriet härstammar från ett allmänpreventivt resonemang. För att 

utgöra ett försvarbart kriterium för artbrottsbedömningen krävs därmed stöd för 

att ett skärpt påföljdsval har allmänpreventiva effekter.
74

 Enligt min mening är 

artvärdekriteriet vanskligt. Gärningsmän söker, i den mån de agerar rationellt, 

undgå att bli upptäckta. Att låta upptäcktsrisken vara ett kriterium för 

bestämmande av när en gärning ska straffas med en strängare påföljd är därmed 

svårmotiverat. Det är även svårt att förstå hur ett brott med liten upptäcktsrisk 

ska förhindras med hjälp av allmänpreventiva strategier. Det vore snarare så att 

den gärningsman som vet att risken för upptäckt är liten har mindre anledning att 

oroa sig över ett framtida straff än de gärningsmän som begår brott som är 

lättupptäckta.
75

 Forskning visar vidare att det är osannolikt att potentiella 
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 SOU 1995:91, del 2, s. 135.  
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 Borgeke, M., Att bestämma påföljd för brott, s. 261.  
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 Se bl.a. prop. 1997:98, s. 96, SOU 1995:91, del 2, s. 139 och NJA 1992 s. 190.  
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gärningsmän avhåller sig från att begå brott ifall en straffskärpning kommer till 

stånd men sannolikheten för att bli upptäckt i själva verket är låg.
76

  

Det skulle kunna argumenteras för att ovanstående resonemang endast är 

aktuellt upp till en viss nivå av straffskärpning. Ifall brottslighet förläggs med 

riktigt hårda straff, oavsett brottslighetens straffvärde, skulle straffen eventuellt 

verka avskräckande trots att upptäcktsrisken är låg. Ett drastiskt exempel skulle 

vara ifall viss brottslighet straffades med livstids utvisning ur Sverige. Ett sådant 

straff skulle förmodligen kunna verka avskräckande för potentiella gärningsmän, 

trots att upptäcktsrisken för brottsligheten är låg. Det ska därför inte uteslutas att 

liten upptäcktsrisk i vissa fall skulle kunna kompenseras av ett skärpt påföljdsval. 

Den straffskärpning som vidtas med hänsyn till artbrottskonstruktionen torde 

dock, enligt min mening, inte utgöra en sådan nivå av straffskärpning som 

medför att potentiella gärningsmän avstår från att begå brottet enbart på grund av 

risken för en skärpt påföljd. Artvärdekriteriet är därför vanskligt och 

svårmotiverat.  

 

 

3.5.4 Brott som innebär angrepp på den personliga integriteten  

 

En ytterligare omständighet som ska vara av betydelse för bedömningen av 

huruvida skärpt påföljdsval är påkallat, med hänvisning till 

artbrottskonstruktionen, är om brottsligheten ifråga utgör angrepp på den 

personliga integriteten. Enligt Straffsystemkommittén gäller kriteriet både brott 

som direkt riktar sig mot den angripnes kroppsliga integritet och hälsa samt brott 

som riktar sig mot den angripnes psykiska hälsa. Misshandelsbrott, olaga hot och 

vissa former av stöldbrott har i enlighet med utredningens uttalande ansetts 

utgöra brottstyper som under särskilda omständigheter kan utgöra brott mot den 

personliga integriteten.
77
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I sista meningen andra stycket 29 kap. 1 § BrB stadgas att vid 

straffvärdebedömningen ska särskilt beaktas om gärningen inneburit ett allvarligt 

angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet till person. Meningen infördes den     

1 juli 2010 och lagstiftarens tanke var att markera att det finns anledning att 

tillmäta allvarliga våldsbrott ett högre straffvärde än vad domstolar hade gjort 

före reformen.
78

 I enlighet med 29 kap. 1 § BrB kan det därför numera 

konstateras att samma omständighet, angrepp på någons hälsa, kan beaktas både 

vid straffvärdebedömningen och vid artbrottsbedömningen. Det kan dock 

ifrågasättas vem eller vad som ska fastställa att ett brott innebär angrepp på den 

personliga integriteten. Ska vissa brott per automatik innebära angrepp mot den 

personliga integriteten eller fordras det att det aktuella brottsoffret upplever 

gärningen som integritetskränkande?  

 

 

3.5.5 Brottslighet som innebär åsidosättande av respekten för rättsväsendet 

 

En annan kategori av brott som i dagsläget i enlighet med praxis anses ha mycket 

högt artvärde är brott som innefattar ett åsidosättande av respekten för 

rättsväsendet och dess företrädare, och som påverkar möjligheten att upprätthålla 

ett straffsystems effektivitet. Mened, övergrepp i rättssak och våld mot 

tjänsteman utgör exempel på brottstyper som med hänsyn till detta kriterium 

brukar klassificeras som artbrott.
79

  

Det kan dock ifrågasättas om inte alla överträdelser av samhällets normer 

innebär ett åsidosättande av respekten för rättsväsendet och dess företrädare. 

Avsaknad av ett förtydligande av kriteriet medför därför, enligt min mening, att 

artvärdekriteriet framstår som otydligt. Utifrån nuvarande lydelse kan kriteriet i 

praktiken komma att omfatta alla brottstyper i straffsystemet. 
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3.5.6 Försvårande omständigheter enligt 29 kap. 2 § BrB 

 

Utöver ovan nämnda omständigheter har det i doktrin diskuterats huruvida 

vägledning vid artbrottsbedömningen kan hämtas med hjälp av de försvårande 

straffvärdeomständigheterna stadgade i 29 kap. 2 § BrB. Omständigheter som att 

gärningsmannen utnyttjat någons skyddslösa ställning eller missbrukat ett särskilt 

förtroende skulle exempelvis, i de fall omständigheterna inte beaktats tillräckligt 

vid straffvärdebedömningen, kunna utgöra omständigheter som kan beaktas vid 

artbrottsbedömningen.
80

  

HD diskuterade ovanstående resonemang i NJA 2006 s. 339, och fastslog att 

även ifall det aktuella brottet i sig i allmänhet inte utgör ett sådant brott som 

motiverar fängelse med hänsyn till straffvärdet, kan brottet ändock föranleda ett 

fängelsestraff i de fall brottet anses utgöra ett artbrott. En omständighet som 

skulle kunna beaktas vid bedömningen var i sådana fall om någon av de 

försvårande omständigheterna i 29 kap. 2 § BrB förelegat, och omständigheten i 

sig inte medfört att straffvärdet blivit så högt att fängelsestraff var motiverat.  

Detta kriterium bör dock beaktas med försiktighet eftersom HD:s uttalande 

varken kommenterats eller kritiserats i förarbeten. Ifall HD:s uttalande innebär att 

29 kap. 2 § BrB ska användas som vägledning vid artbrottsbedömningen innebär 

detta att skillnaden mellan straffvärdebedömningen och artbrottsbedömningen 

suddats ut.  

 

 

 

3.6 Brottets art väger olika tungt för olika brott 
 

Artbrottskonstruktionen kan sägas utgöra ett medel att för vissa brottstyper oftare 

än andra döma ut en strängare påföljd.
81

 Skälen för ett strängare påföljdsval kan 

variera i styrka vid olika typer av brott. Vid vissa brott är skälen för fängelse, 

med hänsyn till artbrottskonstruktionen, mycket starka, medan de vid andra brott 

anses föreligga men inte alls med samma styrka. Olika brottstyper behandlas 
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därmed olika vid påföljdsvalet, och artvärdekriterierna väger olika tungt vid olika 

typer av brott.
82

 Ett brott med mycket högt straffvärde kan exempelvis behöva 

endast väldigt lite ”art” för att ådömas ett fängelsestraff medan brottslighet med 

lågt straffvärde kan ådömas fängelse ifall mycket ”art” föreligger. 

HD har i NJA 1999 s. 561 vidare uttalat att i vilken utsträckning 

artbrottskonstruktionen talar för fängelse ska avgöras utifrån individuella 

bedömningar. Styrkan för presumtionen för fängelse kan enligt domstolen variera 

beroende på brottslighetens karaktär i det enskilda fallet och omständigheterna 

kring brottet. Brottslighet som vanligtvis bedöms som artbrott kan med hänsyn 

till ovanstående förhållanden därför bedömas inte vara av den art att starka skäl 

för fängelse föreligger. Omvänt kan även ett visst brott som vanligtvis inte 

bedöms som artbrott, med hänsyn till brottslighetens karaktär och omständigheter 

kring brottet, bedömas som artbrott.
 83

  

Även ifall artbrottsbedömningen bör utgå från individuella bedömningar kan 

brottstyper ändå fungera som vägledning för vilka brott som vanligtvis 

klassificeras som artbrott. Borgeke har, utifrån beaktande av kriminalstatistik, 

försökt skapa en artvärdeskala som anger ungefär hur domstolar tillämpar 

artbrottskonstruktionen vid olika brottstyper. Artvärdeskalan syftar till att visa 

vilka brott som tillmäts högt artvärde medan annan brottslighet enbart tillmäts 

lågt artvärde. Artvärdeskalan kan därmed ge en uppfattning över vilka brott som 

ådöms fängelsestraff oftare än andra. Det ska dock uppmärksammas att 

förekomsten av en artvärdeskala inte nödvändigtvis bidrar till en rättvisande bild 

av verkligheten. Kriminalstatistik kan påverkas av flertalet olika faktorer. 

Exempelvis redovisas i statistiken endast huvudbrottet och huvudpåföljden och 

då framkommer inte om beaktande av tidigare brottslighet eller den dömdes 

ungdom utgjort faktorer som påverkat påföljdsvalet.
84

 En artvärdeskala ska med 

andra ord beaktas med viss försiktighet, trots att den kan ge en fingervisning 

kring artbrottens karaktär i dagens påföljdssystem.
85
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 Borgeke, M., Att bestämma påföljd för brott, s. 257 f.  
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 Se även NJA 2008 s. 653. 
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 Borgeke, M., Att bestämma påföljd för brott, s. 267.  
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4 ARTBROTTSPROBLEMATIKEN  

 

 

4.1 Inledning 
 

Artbrottskonstruktionen har under många år varit föremål för omfattande kritik. 

Konstruktionen har ansetts vara förenad med en rad oklarheter och mycket kritik 

har grundat sig på att artbrottskonstruktionen gör det möjligt för domstolar att ta 

allmänpreventiva hänsyn vid påföljdsbestämningen: hänsyn som egentligen bör 

beaktas på lagstiftningsnivån. Oklarheter kring enskilda domars 

allmänpreventiva effekter har även medfört att konstruktionen inte ansetts vila på 

varken en legitim eller empirisk grund. Debatten rörande artbrottskonstruktionen 

har i doktrin därför varit omfattande. För att på ett överskådligt sätt beröra 

konstruktionens oklarheter och nackdelar redogörs det i kapitlet för den främsta 

kritik som riktats mot konstruktionen sedan dess formella införande i lag.    

 

 

4.2 Kritik 
 

4.2.1 Avsaknad av teoretisk grund  
 

Den främsta kritiken mot artbrottskonstruktionen torde vara att konstruktionen 

inte anses baserad på varken en teoretisk eller empirisk grund.
86

 

Artbrottskonstruktionen är endast knapphändigt behandlad i förarbeten, och det 

är uppenbart att det i dessa inte föreligger någon utförlig redogörelse för vilka 

kriterier som bör vara uppfyllda för att en tillämpning av konstruktionen ska vara 

försvarbar. Inte heller föreligger det en klar definition eller en uttömmande 

uppräkning av i vilka fall och på vilka sätt artbrottskonstruktionen ska tillmätas 

betydelse vid påföljdsvalet. Avsaknaden av uttalade kriterier har medfört att 
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 Se Victor, D., ”Artbrotten och de korta fängelsestraffen” och Asp, P., ”Brottslighetens art ”– 

kommentar till Dag Victors och Andrew von Hirschs uppsatser,, och von Hirsch, A., ”Reducing of the 

short inprisonment and ”artbrotten”, SvJT 2003. Samt Grevholm, E., och Andersson, J., Vilka preventiva 

effekter kan förändringar av straffrätten och påföljdssystemet ge? SvJT, 2010.  



34 

 

konstruktionen stundom fått en slags intuitiv karaktär, där den enskilde domaren 

förväntas ”känna” när ett brott ska klassificeras som artbrott.
87

  

Motiveringar till att artbrottskonstruktionen inte underordnats definitioner 

eller principer för vägledning har varit att konstruktionen är ett alldeles för 

svårgripbart fenomen för att några definitioner ska kunna utformas. Avsaknaden 

av tydliga kriterier har hävdats inte utgöra något problem, eftersom erfarna 

domare kan utveckla en intuitiv känsla för när det är lämpligt att klassificera ett 

brott som artbrott.
88

 Uppfattningen kan dock ifrågasättas ur ett flertal perspektiv. 

Att med stöd av ett odefinierat institut ådöma människor strängare påföljd, på 

grunder som endast knapphändigt kan redovisas måste, enligt min mening, anses 

strida mot kraven på förutsebarhet och rättssäkerhet. Vidare medför en avsaknad 

av tydliga och klara kriterier en risk för att allt fler brott ges artbrottsstämpel; 

något som även har kommit att ske i praktiken.
89

Avsaknaden av uttalade 

restriktiva kriterier kan därför leda till en markant ökning av fångpopulationen 

vilket går klart emot syftet med 1989 års påföljdsreform.
90

  

Vidare medför artbrottskonstruktionen svårigheter, för både jurister och 

lekmän, att förstå sig på påföljdssystemets uppbyggnad och tillämpning. Det har i 

doktrin uppmärksammats att påföljdssystemets uppbyggnad exempelvis kan 

medföra svårigheter för den tilltalade att argumentera i påföljdsfrågan.
91

  

Idag kan argument som talar för särbehandling av brottstyper med hänsyn till 

artbrottskonstruktionen återfinnas vid prövning av huvuddelen av brottstyperna i 

BrB, samt inom specialstraffrätten. Det har framförts att avsaknaden av en tydlig 

avgränsning av vilka brott som utgöra artbrott, tillsammans med att det inte är 

förbehållet varken lagstiftaren eller domstolar att föreskriva vilka brott som ska 

särbehandlas, är omständigheter som möjliggjort denna utveckling.
92

 

Avsaknaden av uttalade kriterier för artbrottskonstruktionens tillämpning har 
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därför även medfört att konstruktionen riskerar att utvecklas till 

påföljdssystemets huvudregel.   

 

 

4.2.2 Konstruktionen vilar på en allmänpreventiv grund 

 

Annan vanligt förekommande kritik mot artbrottskonstruktionens förekomst är 

att konstruktionen vilar på en allmänpreventiv grund. Ett rättvist påföljdssystem 

ska, som tidigare uppmärksammats, karaktäriseras av ett samband mellan det 

klander en kriminell handling förtjänar och den påföljd som ådöms 

gärningsmannen. De gärningsmän som döms till en strängare påföljd med 

hänvisning till artbrottskonstruktionen tilläggs omständigheter som många 

gånger ligger utanför deras kontroll. Dessa omständigheter är inte hänförliga till 

gärningens klander och gärningsmannen straffas hårdare enbart för att gemene 

man ska avskräckas och avhålla sig från att begå liknande brottslighet. Det kan 

med andra ord beskrivas som att domstolen ”statuerar exempel” vid den enskilda 

påföljdsbestämningen, varvid gärningsmannen används som medel för att 

påverka andras beteende. Artbrottskonstruktionen kan i och med detta anses 

utgöra ett avsteg från en rättvis behandling, och starka skäl måste föreligga för att 

ett användande av konstruktionen ska kunna rättfärdigas.
93

  

I debatten angående den allmänpreventiva grunden har det i många 

sammanhang konstaterats att det inte finns några, eller i vart fall enbart ringa, 

belägg för att valet av strängare påföljd har någon mätbar betydelse för 

avskräckning eller normbildning. Det kan istället på goda grunder antas att 

upptäcktsrisken och den efterföljande offentliga processen i kombination med ett 

utdömt straff, utgör faktorer som i första hand har allmänpreventiv effekt.
94

 Ett 

annat argument mot att ett strängare påföljdsval skulle ha allmänpreventiva 

effekter är att en enskild dom riskerar att drunkna i tusentals andra.
95

 De 

allmänpreventiva effekterna av en domstols påföljdsbestämning i det enskilda 

                                                 
93

 von Hirsch, A., & Påle, K., Artbrott, SvJT 1999, s. 244 f.  
94

 SOU 2012:34, band 2, s. 122.  
95

 Jareborg, N., Straffrättsideologiska fragment, s. 138.  



36 

 

fallet måste därför betraktas som osäkra. Spekulationer kring enskilda domars 

preventiva effekt kan därför, enligt min mening, inte utgöra godtagbara grunder 

för tillämpning av artbrottskonstruktionen. Konsekvensen av att artvärdekriterier 

väger olika tungt vid olika brott medför vidare till att jag anser att en tillämpning 

av artbrottskonstruktionen strider mot kravet på rättslig likabehandling. 

Artbrottskonstruktionen medför att lika allvarliga brott möts med olika 

ingripande påföljder.  

I doktrin har det även uppmärksammats att artbrottskonstruktionen kan 

medföra att påföljdssystemet får svårartade proportionalitetsproblem. På lika 

goda grunder som det kan förväntas ”positiva” allmänpreventiva effekter kan det 

även förväntas ”negativa” sådana. Människor kan tappa förtroendet för 

påföljdssystemet ifall exempelvis narkotikamissbrukare, värnpliktsvägrare och 

personer som begått jaktbrott ådöms fängelsestraff, medan personer som begår 

grova förmögenhetsbrott enbart ådöms villkorlig dom.
96

 Artbrottskonstruktionen 

blir härigenom svårmotiverad när brottslighet med straffvärde uppemot elva 

månader kan resultera i villkorlig dom, medan annan brottslighet med straffvärde 

på endast ett par månader istället resulterar i fängelse.  

 

 

4.2.3 Art- eller straffvärdeomständigheter? 

 

Trots att grunden för artbrottskonstruktionen är allmänpreventiva överväganden 

föreligger gott om praxis där straffvärdeomständigheter, vilka istället bygger på 

tankar kring proportionalitet och klander, förts fram som stöd för att fängelse ska 

väljas som påföljd på grund av artbrottskonstruktionen.
97

 Det kan ifrågasättas 
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varför två institut som vilar på helt skilda principiella grunder kommit att omfatta 

omständigheter av samma slag.  

Victor har i en artikel i Svensk juristtidning uppmärksammat att det är 

självklart att bedömningsgrunderna för straffvärde och art är avsedda att vara 

principiellt olika. Han skriver dock att det är svårt att finna en hållbar grund för 

en uppdelning mellan art och straffvärdeomständigheter.
98

 Det är oklart vad han 

menar med detta ställningstagande. Enligt min mening är det tydligt att 

artbrottsbedömningen vilar på allmänpreventiva grunder medan straffvärdet 

istället kännetecknas av överväganden kring proportionalitet och klander. Att de 

två instituten vilar på principiellt skilda grunder torde därmed vara uppenbart. 

Detta utgör vidare, enligt min mening, en tillräckligt hållbar grund för en 

åtskillnad mellan artbrottsbedömningen och straffvärdebedömningen. Möjligtvis 

menar Victor att det i enlighet med dagens utveckling, där 

straffvärdeomständigheter kommit att även utgöra artbrottsomständigheter, inte 

längre föreligger någon hållbar grund för åtskillnad mellan de två instituten, 

eftersom det i praktiken kommit att ske en sammanblandning av dessa.  

Att samma omständigheter förekommer på två skilda nivåer inom 

påföljdssystemet kan medföra att systemet framstår som mer koherent. Att 

samma omständigheter i princip kan aktualiseras på flera ställen inom ett 

påföljdssystem behöver därför nödvändigtvis inte vara principiellt felaktigt. 

Istället kan påföljdssystemet uppfattas som mer enhetligt ifall liknande 

bedömningsgrunder återkommer på olika nivåer i systemet. Viktigt i dessa fall är 

dock att se till att något dubbelbeaktande av samma omständigheter inte 

förekommer vid påföljdsbestämningen.  Dubbelbeaktande av samma 

omständigheter skulle nämligen kunna leda till omotiverade repressionsökningar.  

Enligt Påföljdsutredningen torde detta inte vara något problem. Utredningen 

menar att det är långt ifrån säkert att artbrottsomständigheter dubbelräknas vid 

både straffvärdebedömningen och artbrottsbedömningen och istället menar de att 

det föreligger risk för att straffvärdet bedöms som lägre på grund av förekomsten 
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av en artbrottskonstruktion.
99

 Att samma omständigheter förekommer på skilda 

nivåer inom påföljdssystemet behöver därför inte vara direkt felaktigt.  

Dock ska uppmärksammas att en sammanblandning av artbrotts- och 

straffvärdeomständigheter får konsekvensen att påföljdssystemet blir mer 

svårförklarat eftersom det, i många fall, inte går att avgöra hur domstolen har 

resonerat. Det kan föreligga fall där det inte klart går att urskilja huruvida 

domstolen resonerat utifrån allmänpreventiva överväganden eller överväganden 

hänförliga till brottets och gärningsmannens klander. Detta medför att 

påföljdsvalet kan framstå som oförutsebart och svårförklarat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
99

 SOU 2012:34, band 2, s. 719.  



39 

 

5 PÅFÖLJDSUTREDNINGEN  

 

5.1 Inledning 

 

Den 25 juni 2009 tillsatte regeringen en särskild utredare, hovrättspresidenten 

Fredrik Wersäll, med uppdrag att göra en översyn av påföljdssystemet för vuxna 

och unga lagöverträdare.
100

 Utredningen antog namnet Påföljdsutredningen och 

de lade fram sitt huvudbetänkande Nya Påföljder 31 maj år 2012.
101

  

Utredningen har identifierat ett antal problem och brister i dagens 

påföljdssystem. Systemet har ansetts vara komplext och svåröverskådligt genom 

att det innefattar ett för stort antal påföljdsalternativ utan tydlig rangordning i 

stränghetshänseende. Vidare har kritik riktats mot den utvidgade tillämpningen 

av artbrottskonstruktionen. Utredningen menar att rättstillämpningen i denna del 

saknar tydliga riktlinjer och principer, vilket medför att påföljdssystemet 

uppfattas som inkonsekvent och godtyckligt.
102

 En avgörande förändring som 

Påföljdsutredningen föreslår är därför att avskaffa artbrottskonstruktionen och 

istället låta grunderna för fängelse enbart baseras på brottslighetens straffvärde 

och återfall. Villkorligt fängelse bör enligt utredningen vidare införas som en ny 

påföljd, vilket skulle öka förutsättningarna för ett avskaffande av 

artbrottskonstruktionen.
103

 

I det här kapitlet redogörs kort för påföljdsutredningens huvudsakliga 

reformförslag varefter en mer omfattande redogörelse för förslaget att avskaffa 

artbrottskonstruktionen vidtas. Vidare kommer det att belysas vilka konsekvenser 

ett avskaffande av artbrottskonstruktionen riskerar att medföra för brottstypen 

mened. Eftersom mened utgör den brottstyp där artvärdekriterier väger tyngst är 

det av stort intresse att uppmärksamma vilka konsekvenser ett avskaffande av 

artbrottskonstruktionen skulle medföra för brottstypen.  
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5.2 Reformförslaget i stora drag  

 

Det huvudsakliga förslaget utredningen lägger fram är att villkorligt fängelse, 

som en ny komponent, bör införas i påföljdssystemet. Villkorlig dom och 

skyddstillsyn bör ersättas av villkorligt fängelse, och påföljdssystemet ska 

innehålla endast två påföljder: böter och fängelse. Under vissa förutsättningar ska 

fängelsestraffet vara villkorligt, och innebörden av påföljden ska vara att den 

dömde inte behöver verkställa fängelsestraffet i kriminalvårdsanstalt. Villkoren 

för villkorligt fängelse ska bestå i att den dömde under en prövotid avhåller sig 

från fortsatt brottslig verksamhet samt fullgör den tilläggssanktion som det 

villkorliga fängelsestraffet förenas med. Prövotiden ska som huvudregel vara två 

år.
104

 

Istället för nuvarande presumtion mot fängelse
105

 ska det enligt utredningens 

förslag föreligga en presumtion för att fängelsestraff som är kortare än ett år 

döms ut villkorligt. Även fängelsestraff som uppgår till ett år eller mer ska kunna 

dömas ut villkorligt, om det är förenat med tillräckligt ingripande 

tilläggssanktioner eller om ovillkorligt fängelse på grund av den dömdes 

personliga förhållanden eller andra tungt vägande skäl framstår som uppenbart 

oskäligt.
106

 Humanitetsprincipen ska därmed fortsättningsvis vara tungt vägande i 

föreslaget påföljdssystem.  

Enligt utredningens förslag är det inte tillräckligt att den dömde avhåller sig 

från fortsatt brottslighet vid utdömandet av villkorligt fängelse. Påföljden ska 

därför alltid förenas med en tilläggssanktion. Valet av tilläggssanktion ska göras 

med utgångspunkt i fängelsestraffets längd, vilket innebär att ett längre villkorligt 

fängelsestraff ska förenas med en mer ingripande tilläggssanktion än ett kortare 

villkorligt fängelsestraff. I de fall där det inte finns tillräckligt ingripande 

tilläggssanktioner ska till sist ett ovillkorligt fängelsestraff dömas ut.
107

 

Tilläggssanktionerna ska enligt utredningens förslag i stora drag vara de 

sanktioner som redan idag förekommer i påföljdssystemet, även om de i vissa fall 
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och i viss mån skulle ändra verkställighetsinnehåll. Böter, samhällstjänst, 

övervaknings- och kontrollsanktioner samt vårdsanktioner skulle således 

fortfarande utgöra tilläggssanktioner i det föreslagna påföljdssystemet.
108

  

Möjligheten att verkställa fängelsestraff genom intensivövervakning med 

elektronisk kontroll (s.k. elektronisk fotboja
109

) bör enligt utredningen utmönstras 

ur påföljdssystemet. I stället skulle det finnas möjlighet att förena ett villkorligt 

fängelsestraff med ett förbud för den dömde att lämna bostaden, så kallad 

hemarrest. Förbudet skulle kunna kontrolleras genom elektronisk övervakning. 

Hemarrest skulle dock endast användas som tilläggssanktion i fall där den dömde 

tidigare gjort sig skyldig till brott på sådant sätt eller i sådan utsträckning att det 

annars inte hade funnits förutsättningar att besluta om villkorligt fängelsestraff.
110

 

Tillämpningen av elektronisk fotboja skulle enligt utredningens förslag med 

andra ord förutsätta att den dömde återfallit i brottslig verksamhet.  

För att öka förutsebarheten i påföljdssystemet skulle tilläggssanktionerna vara 

organiserade i stränghetshänseende. Riktlinjerna för tilläggssanktionerna är enligt 

utredningens förslag att villkorligt fängelse förenas med dagsböter vid 

straffvärden uppemot tre månader och med samhällstjänst vid straffvärden 

mellan fyra till elva månader. Övervaknings- och kontrollsanktioner ska 

tillämpas vid straffvärden mellan tre till tolv månader, när samhällstjänst inte är 

tillämpligt. Hemarrest ska tillämpas enbart ifall den tilltalade återfallit i brottslig 

verksamhet och vård och påverkanssanktioner ska tillämpas enbart i de fall där 

den tilltalade är i behov av vård eller behandling.
111

 Påföljdssystemet skulle 

härigenom bli organiserat i form av en tydlig påföljdstrappa där 

tilläggssanktionen skulle bli mer ingripande ju högre straffvärde brottsligheten 

hade. 

Utredningen menar att föreslaget påföljdssystem skulle bidra till att de icke 

frihetsberövande påföljderna får ett tydligare och mer ingripande innehåll 

                                                 
108

 SOU 2012:34, band 1, s. 20 f.  
109

 Ett fängelsestraff kan i dagens påföljdssystem verkställas enligt lagen (1994:451) om 

intensivövervakning med elektronisk kontroll. En sådan verkställighet innebär att den dömde inte avtjänar 

straffet i kriminalvårdsanstalt. En ansökan kan beviljas av Kriminalvården om verkställigheten avser ett 

fängelsestraff på högst sex månader.  
110

 SOU 2012:34, band 1, s. 20.  
111

 Se Staffan Levéns föreläsning 9 november 2012 under Advokatdagarna, och SOU 2012:34. 



42 

 

eftersom att ett villkorligt fängelsestraff alltid skulle straffmätas och verkställas 

med hjälp av någon tilläggssanktion.
112

 Utredningen menar också att mer 

ingripande alternativ till ovillkorligt fängelse medför bättre förutsättningar för ett 

avskaffande av artbrottskonstruktionen.
113

   

 
 

 

5.3 Avskaffande av artbrottskonstruktionen   

 

Ett utmärkande drag i Påföljdsutredningens förslag är att artbrottskonstruktionen 

bör avskaffas i påföljdssystemet. Valet mellan en frihetsberövande påföljd och en 

icke frihetsberövande påföljd bör enligt utredningen istället avgöras uteslutande 

av brottslighetens straffvärde och omständigheter relevanta för straffmätningen, 

den tilltalades tidigare brottslighet samt humanitetsaspekter hänförliga till den 

tilltalades person.
114

 

Utredningen menar att en ytterligare parameter utöver straffvärde och återfall 

skulle bidra till att det föreslagna påföljdssystemet blir mer svårbegripligt och 

komplext. Själva avsikten med reformen är att göra påföljdssystemet mer 

begripligt och ett kvarhållande av artbrottskonstruktionen skulle verka i direkt 

motsättning till detta syfte. Den kommunikativa effekten av att ett brott tillmäts 

ett visst straffvärde, varefter sanktioner mäts ut på basis av straffvärdet skulle 

minska ifall artbrottskonstruktionen tillämpades vid påföljdsbestämningen.
115

 

Vidare menar utredningen att artbrottskonstruktionens stora och därtill 

växande betydelse hänger samman med att domstolarna, och i vissa fall 

lagstiftaren, uppfattar att det finns ett behov av en strängare påföljd än vad som 

följer av brottslighetens straffvärde eller tidigare brottslighet. Resonemangen 

bygger på allmänpreventiva överväganden, som att den allmänpreventiva 

effekten antingen anses vara särskilt stor vid vissa brottstyper eller att 

brottsligheten som sådan framstår som särskilt angelägen att bekämpa med de 
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kraftigaste allmänpreventiva instrumenten. Särbehandling vid påföljdsvalet kan 

även anses ge uttryck för att det finns mindre tolerans för vissa brottstyper. Att 

fängelse i de fallen väljs kan då bero på att dagens icke frihetsberövande 

påföljder inte uppfattas som, och förmodligen inte är, tillräckligt ingripande och 

tydliga för att allmänpreventiva och normbildande effekter ska uppnås.
116

 Det 

behov som ansetts föreligga för att uppnå allmänpreventiva effekter har därmed 

inte kunnat tillgodoses på annat sätt än genom att fängelse valts som påföljd.
117

 

Utredningen menar därmed att särbehandling av vissa brottstyper i 

påföljdshänseende uppstått på grund av att de icke frihetsberövande påföljderna 

inte anses duga till. Påföljderna anses varken duga till för att verka avskräckande, 

normbildande eller för att ge uttryck för den bristande tolerans som finns för 

vissa brottstyper. Enligt utredningen är det därför knappast möjligt att utmönstra 

artbrottskonstruktionen utan att först reformera påföljdssystemet på sådant sätt att  

de icke frihetsberövande påföljderna blir mer ingripande och i större utsträckning 

bestäms med hänsyn till brottets allvar.
118

  

I dagens påföljdssystem kan både villkorlig dom och skyddstillsyn väljas som 

alternativ till fängelse, utan att påföljderna i huvudsak grundar sig på 

brottslighetens allvar. Istället grundar sig påföljderna på prognostiska kriterier 

kopplade till den dömdes person samt risken för att denne återfaller i brott. Detta 

har lett till svårigheter att rangordna påföljderna i ingripandegrad samt att förutse 

vilken påföljd ett visst brott kommer att leda till. Eftersom det även finns 

begränsade möjligheter att straffmäta påföljderna villkorlig dom och 

skyddstillsyn upplevs påföljderna inte alltid som proportionella till 

brottslighetens allvar.
119

 Påföljdsutredningen menar att dessa konsekvenser kan 

frångås genom det föreslagna påföljdssystemet. De icke frihetsberövande 

påföljderna skulle, vid införande av villkorligt fängelse, bli mer ingripande än 

nuvarande icke frihetsberövande påföljder eftersom påföljderna alltid skulle 

innefatta någon form av verkställighet. Påföljderna skulle även alltid straffmätas 
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och därmed dömas ut med hänsyn till brottslighetens allvar. Kommuniceringen 

av klander för brottsligheten skulle härigenom bli tydligare, genom att ett 

fängelsestraff i enlighet med straffvärdet alltid skulle dömas ut. Även alternativ 

till ovillkorligt fängelse skulle således, enligt utredningen, verka normbildande 

samt ge uttryck för allvaret i regelöverträdelsen och den bristande toleransen för 

den aktuella brottsligheten.
120

 Allmänpreventiva och normbildande effekter 

skulle därmed kunna uppnås utan att det döms ut ett ovillkorligt fängelsestraff, 

och det skulle inte föreligga något behov av att döma ut särskilt stränga påföljder 

för artbrott. Utredningen menar således att artbrottskonstruktionen bör 

avskaffas.
121

 

 

 

5.4 Effekter av ett avskaffande av artbrottskonstruktionen 

 

Ett avskaffande av artbrottskonstruktionen bör enligt utredningen leda till att 

omständigheter som tidigare påverkat artbrottsbedömningen istället skulle 

påverka straffvärdet i skärpande riktning. Utredningen menar att i nuvarande 

påföljdssystem kan brottets karaktär som artbrott finnas med vid 

straffvärdebedömningen. Förekomsten av en artbrottskonstruktion kan därmed 

leda till att vetskapen om att ett särskilt brott är ett artbrott verkar i mildrande 

riktning vid straffvärdebedömningen. Ett avskaffande av artbrottskonstruktionen 

skulle medföra att domstolar vid straffmätningen automatiskt skulle beakta 

omständigheter som tidigare använts för att bestämma påföljdsvalet.  

Resonemanget bygger på att det i artbrottskonstruktionen föreligger, i vart fall 

vid vissa brottstyper, ett ”dolt straffvärde”. Det ”dolda straffvärdet” skulle 

följaktligen få genomslag vid straffmätningen om någon särbehandling inte 

längre skulle vidtas vid påföljdsvalet.
122

  

Även om artbrottsbedömningen ofta baseras på straffvärdeomständigheter 

menar utredningen att det är långt ifrån säkert att omständigheterna 

                                                 
120

 SOU 2012:34, band 2, s. 725.  
121

 SOU 2012:34, band 2, s. 714 f.  
122

 SOU 2012:34, band 2, s. 717 ff.  



45 

 

”dubbelräknas” och på så vis används både vid artbrottsbedömningen och vid 

straffvärdebedömningen. Utredningen menar istället att domstolar vid vissa 

brottstyper ger försvårande och straffvärda omständigheter genomslag vid 

påföljdsbestämningen istället för vid bestämmandet av det konkreta 

straffvärdet.
123

 Möjligheterna för domstolen att kunna välja fängelse som 

förstahandsalternativ, vid brott som anses särskilt förkastliga, har sannolikt lett 

till att straffvärdet bedömts lägre än vad som annars hade varit fallet. 

Utredningen menar därför att möjligheten till särbehandling på grund av artbrott 

troligen minskat behovet av en differienterad straffvärdebedömning.
124

 På grund 

av artbrottskonstruktionen har det med andra ord inte funnits lika starka skäl för 

att fullt ut beakta den relativa proportionaliteten vid straffvärdebedömningen. Ett 

avskaffande av artbrottskonstruktionen skulle därför, enligt utredningen, medföra 

att behovet av en differienterad straffvärdebedömning ökar.  

I detta sammanhang kan en koppling göras till den nyligen genomförda 

lagändringen av straffvärdebestämmelsen 29 kap. 1 § BrB.  Reformen grundade 

sig på Straffnivåutredningens betänkande Straff i proportion till brottets allvar
125

 

och syftet var att åstadkomma en generell straffhöjning för allvarliga 

våldsbrott.
126

 Straffvärdebestämmelsen i 29 kap. 1 § BrB ändrades således genom 

att det i sista stycket tillades att särskilt skulle beaktas om gärningen inneburit ett 

allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person. Vidare 

infördes bland annat en särskild straffskala för ”synnerligen grov” misshandel.  

Lagändringarna avsåg att kraftigt höja den generella straffnivån för särskilt 

allvarliga våldsbrott. Vidare ansåg utredningen att straffvärdet måste kunna 

bedömas på ett mer nyanserat sätt för all form av brottslighet. En ökad spännvidd 

vid straffvärdebedömningen var därmed eftersträvansvärd och förändringar av 

bestämmelserna för försvårande och förmildrande omständigheter, i 29 kap. 2 

och 3 §§ BrB vidtogs. Utrymmet för att beakta de försvårande och förmildrande 
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omständigheterna skulle genom reformen vidgas i syfte att öka spännvidden vid 

straffvärdebedömningen. De kvalificerade rekvisiten i 29 kap. 2 och 3 §§ BrB 

togs därför bort eller ersattes av ord med mindre inskränkande betydelse.
127

 Den 

sammantagna konsekvensen av lagändringarna var att de försvårande och 

förmildrande omständigheterna skulle ges ett större genomslag vid 

straffvärdebedömningen. I praktiken skulle detta medföra att svårare brott 

tillmättes ett högre straffvärde än lindrigare brott.
128

 Det sammantagna syftet med 

reformen var med andra ord att öka möjligheterna för en differienterad 

straffvärdebedömning samtidigt som en kraftig straffskärpning, främst för 

allvarliga våldsbrott, skulle komma till stånd.  

Reformen har dock inte fått det eftersträvade resultatet utredningen 

eftersträvade. Trots att utredningen klart hänvisat till att en straffskärpning bör 

ske till uppemot 25 procent
129

, för särskilda våldsbrott, kan det i praktiken 

argumenteras för att någon sådan straffskärpning inte kommit till stånd. I        

NJA 2011 s. 89 argumenterade HD i själva verket för att det endast i 

undantagsfall kan bli aktuellt att hänföra allvarliga våldsbrott till den övre 

straffskalan avseende synnerligen grov misshandel. Vidare bedömde domstolen 

att straffvärdet fortfarande uppgick till ett fängelsestraff motsvarande tre år. Detta 

trots att det i propositionen direkt uppmärksammats att enligt rättspraxis dömdes 

vanligtvis, innan reformen, inte till strängare påföljd än tre till fyra års fängelse 

för allvarliga våldsbrott.
130

 Eftersom HD i rättsfallet inte beaktade utredningens 

strävan att generellt höja straffvärdet för den allvarliga misshandeln kan det 

argumenteras för att straffnivåreformen inte fick det genomslag som utredningen 

eftersträvat.
131

 Det kan därför ifrågasättas ifall Påföljdsutredningens eftersträvade 

transformering av artbrottsomständigheter till straffvärdeomständigheter i 

praktiken verkligen skulle medföra en mer differienterad straffvärdebedömning. 

Eftersom domstolar efter straffnivåreformen inte kommit att ändra rättspraxis till 
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att höja straffnivån och vidta en mer differienterad straffvärdebedömning kan det 

på goda grunder även diskuteras ifall domstolen kommer att höja straffnivån ifall 

ett avskaffande av artbrottskonstruktionen blir en realitet.   

Ifall ett avskaffande av artbrottskonstruktionen skulle komma till stånd menar 

utredningen att en lagreglering över transformeringen av artbrottsomständigheter 

till straffvärdeomständigheter skulle kunna syfta till att säkerställa att 

artbrottsomständigheterna faktiskt omvandlas till straffvärdeomständigheter.
132

 

Vad som i första hand bör övervägas är i sådana fall ytterligare en förändring av 

den grundläggande bestämmelsen av straffvärdet i 29 kap. 1 § BrB. 

I första stycket 29 kap. 1 § BrB anges inledningsvis att vid bedömningen av 

straffvärdet ska beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, 

vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv 

han har haft.  Redan inledningsvis, i första stycket, anges därmed de samtliga 

relevanta omständigheterna som ska beaktas vid straffvärdebedömningen. Den 

föreslagna transformeringen av artbrottsomständigheter till 

straffvärdeomständigheter innebär i praktiken inget annat än att 

omständigheterna stadgade i paragrafen bör beaktas fullt ut vid bestämmandet av 

straffvärdet. Eftersom straffvärdet syftar till att beskriva brottets svårhet samt 

gärningsmannens skuld finns det, enligt min mening, varken möjlighet eller skäl 

för att vidta någon lagändring av straffvärdebestämmelsen. Bestämmelsen 

innehåller redan de relevanta rekvisit som krävs för en bedömning av gärningens 

farlighet och gärningsmannens skuld. Min åsikt finner även stöd i 

Påföljdsutredningen som också menar att det varken finns anledning eller 

utrymme för ytterligare en ändring av 29 kap. 1 § BrB.
133

   

Även ifall ett avskaffande av artbrottskonstruktionen skulle medföra att 

omständigheter som tidigare beaktats vid påföljdsvalet istället skulle beaktas vid 

straffvärdebedömningen kan det ändå ifrågasättas ifall denna transformering 

skulle medföra tillräckligt höga straffvärden för brottslighet som anses hota 

grundläggande samhällsfunktioner och rättssystemet. För dessa brottstyper har i 
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dagens påföljdssystem artvärdet bedömts som särskilt högt, och påföljden har i 

princip regelmässigt bestämts till fängelse. Det kan därför diskuteras huruvida ett 

avskaffande av artbrottskonstruktionen kan genomföras utan en undantagsregel 

för brottstyper av denna karaktär.  

 

 

 

5.5 Ett avskaffande av artbrottkonstruktionen utan undantag?  

 

Redan i Kommittédirektiven angavs att det av trovärdighetsskäl kan vara 

nödvändigt att vid vissa brottstyper ingripa med en strängare påföljd än vad som 

annars vore motiverat.  Enligt direktiven torde aktuella brottstyper främst vara 

sådana brottstyper som hotar grundläggande samhällsfunktioner och 

rättssystemet.
134

 Brottstyper av denna karaktär har främst ansetts vara mened, 

övergrepp i rättssak, falsk tillvitelse samt våld och hot mot tjänsteman.
135

  

I huvudbetänkandet har det dock inte närmare uppmärksammats vilka 

konsekvenser ett avskaffande av artbrottskonstruktionen skulle medföra för 

brottstyper av denna karaktär. Påföljdsutredningen redogör endast flyktigt för att 

det föreslagna påföljdssystemet förmodligen inte skulle vara helt applicerbart på 

brottstypen mened.
136

 Utredningen menar trots detta att det inte föreligger någon 

omständighet som specifikt påkallar en särbehandling för brottstyper som hotar 

grundläggande samhällsfunktioner och rättssystemet. De menar att ett 

påföljdssystem med villkorligt fängelse bör ha allmänpreventiva och 

normbildande effekter även för brottstyper av denna karaktär. Eftersom det 

saknas vetenskapligt stöd för att ett ovillkorligt fängelsestraff skulle ha särskild 

stor allmänpreventiv verkan vid dessa brottstyper föreligger det vidare, enligt 

utredningen, inga skäl för att särbehandla brottstyperna. I den mån brotten anses 

                                                 
134

 Dir 2009:60.  
135

 SOU 2012:34, band 2, s. 743.  
136

 Se avsnitt 5.6.  



49 

 

vara så allvarliga att de motiverar ett strängt straff ska det istället åstadkommas 

genom att straffvärdet bedöms som högre.
137

  

Om artbrottskonstruktionen inte skulle komma att avskaffas undantagslöst har 

utredningen ändock föreslagit en tillämplig undantagsregel. Brottstyper som 

hotar grundläggande samhällsfunktioner och rättssystemet och som innefattar ett 

straffvärde på minst sex månader, skulle enligt föreslagen undantagsregel kunna 

ådömas ett ovillkorligt fängelsestraff, i de fall inte tillräckligt ingripande 

tilläggssanktioner finns.
138

 Undantagsregeln skulle med andra ord innebära att det 

i vissa fall, då det inte föreligger tillräckligt ingripande tilläggssanktioner, skulle 

kunna ådömas ett ovillkorligt fängelsestraff, trots straffvärden understigande ett 

år.  

Enligt utredningen framstår undantagsregeln som olämplig eftersom den 

skulle bidra till att deras föreslagna påföljdssystem blir mer svåröverskådligt. Det 

går inte heller att utesluta att en särbehandling av vissa brottstyper skulle 

successivt utvidgas till att omfatta även andra brottstyper.
139

 I sådana fall skulle 

artbrottskonstruktionen på nytt riskera att utvidgas och återigen riskera att bli 

påföljdssystemets huvudregel. Jag delar därför utredningens uppfattning om att 

den föreslagna undantagsregeln skulle behålla nackdelarna med 

artbrottskonstruktionen. En undantagsregel som syftar till att fortsättningsvis 

medföra möjligheter för särbehandling av vissa brottstyper riskerar alltid att 

expandera. Det kan därför inte uteslutas att en undantagsregel till sist skulle 

komma att omfatta huvuddelen av brottstyperna i dagens straffsystem. En 

undantagsregel kan därmed, enligt min mening, inte vara lösningen på 

artbrottsproblematiken.  

Trots att utredningen har uppmärksammat att det föreslagna påföljdssystemet 

förmodligen inte kommer vara fullt applicerbart på brottstypen mened har 

utredningen inte närmare uppmärksammat vilka konsekvenser ett avskaffande av 

artbrottskonstruktionen skulle få för brottstypen. Diskuteras kan därför vad 
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konsekvenserna kommer bli för föreliggande brottstyp, ifall 

artbrottskonstruktionen avskaffas.  

 

 

5.6 Mened utan artbrott?  

 

Mened utgör ett typbrott där artskälen anses väga särskilt tungt, och fängelse 

döms i princip regelmässigt ut som påföljd.
140

 Enligt uppgifter i 

kriminalstatistiken för år 2010 dömdes så mycket som 81 % av de som fälldes för 

mened till fängelse.
141

 Den genomsnittliga längden på fängelsestraffen var fyra 

månader, vilket även i doktrin uppmärksammats vanligtvis utgör brottets 

genomsnittliga strafftid.
142

 Straffvärdet för brottsligheten torde därmed mycket 

sällan vara så högt att det ensamt utgör skäl för fängelse. Mot bakgrund av dessa 

uppgifter kan därför slutsatsen dras att påföljdsvalet vid mened i mycket hög 

grad påverkas av artbrottskonstruktionen.  

Mened utgör ett brott med en utpräglad engångskaraktär, och det torde vara 

särskilt sällsynt att återfall förekommer för brottstypen.
143

 För återfall i likartad 

brottslighet krävs att den enskilde föreläggs att på nytt vittna i en rättegång, 

vilket vanligtvis inte sker mer än en gång i livet. Ett påföljdssystem med stor 

tyngdpunkt kring bristande tolerans vid återfall kan därför inte vara fullt 

applicerbart på menedsbrottet. Någon minskande tolerans blir inte aktuell när 

återfall inte förekommer. Påföljdssystemet skulle därmed inte ålägga någon 

straffskärpning vid den här formen av brottslighet. Det är därför av stor vikt att 

tillräcklig kommunicering av klander för brottet kan ske redan vid första domen.  

Som tidigare uppmärksammats innebär Påföljdsutredningens reformförslag att 

det i påföljdssystemet införs en tydlig påföljdstrappa, där tilläggssanktionerna till 
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villkorligt fängelse graderas i stränghetshänseende. Om vi utgår från 

kriminalstatistiken från år 2010 kan det utgås från att mened främst ådöms 

fängelse understigande sex månader. För brottslighet motsvarande straffvärden 

understigande sex månader skulle enligt utredningens förslag i princip samtliga 

tilläggssanktioner till villkorligt fängelse vara tillämpliga för brottstypen mened. 

Böter, samhällstjänst, övervaknings- och kontrollsanktioner samt vård- och 

påverkanssanktioner skulle därmed enligt förslaget, i teorin, kunna utgöra 

tillämpliga tilläggssanktioner.
144

  Verkligheten kan dock se annorlunda ut, och 

det kan diskuteras vilka tilläggssanktioner som, utifrån Påföljdsutredningens 

förslag, i praktiken skulle bli tillämpliga för brottstypen.  

För utdömandet av vård- och påverkanssanktioner krävs enligt 

Påföljdsutredningen att den tilltalade är i behov av att genomgå vård eller 

behandling. Behandlingen ska ha sin grund i att missbruksproblematik eller annat 

särskilt förhållande antagits bidragit till den begångna brottsligheten.
145

 

Menedsbrottets karaktär av engångsföreteelse i kombination med att brottet 

föranletts av att den tilltalade tvingats till en mycket specifik prestation, en sann 

vittnesutsaga, torde, enligt min mening, utgöra omständigheter som pekar mot att 

den här formen av brottslighet varken hänförs av missbruksproblematik eller 

annat behandlingsbart förhållande. Jag menar istället att det är kallelsen att vittna 

i domstol som försatt den tilltalade i en situation där mened kan företas. Den 

tilltalades brottslighet bör därför vanligtvis inte föregås av något annat 

förhållande än av en kallelse från domstolen i fråga, och den stress kallelsen 

medför. Mened torde därmed normalt inte ha någon relation till varken 

missbruksproblematik eller annan behandlingsbar orsak. Vårdsanktionerna ska 

därför inte anses vara tillämpliga tilläggssanktioner vid utdömandet av villkorligt 

fängelse för brottstypen mened.    

Vidare kan det ifrågasättas huruvida lagöverträdare som begått mened är i 

behov av hjälpåtgärder i form av övervakning. I ett utkast till Kriminalvårdens 

handbok om övervakningsåtgärder framhålls att kontaktfrekvensen och innehållet 
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i övervaktningssanktionerna ska fastställas utifrån en risk- och 

behovsbedömning, vilken görs för att förebygga återfall i brott.
146

 Inte alla 

personer som döms till icke frihetsberövande påföljder behöver vara i behov av 

stöd och hjälp av en övervakare. Påföljdsutredningen uppmärksammar i själva 

verket att inte ett obetydligt antal av dem som skulle komma att dömas till 

villkorligt fängelse, lever under ordnade sociala förhållanden och saknar behov 

av stöd i sin livsföring för att inte fortsätta begå brott. Att ställa sådana personer 

under övervakning skulle enligt utredningen knappast vara varken meningsfullt 

eller ändamålsenligt.
147

 Övervaknings- och kontrollsanktionerna bör därför 

främst tillämpas när risk för återfall föreligger. Det kan således återigen 

poängteras att mened utgör en brottstyp av utpräglad engångskaraktär, där den 

tilltalade vanligtvis inte återfaller i brott. Risken för återfall bör därför bedömas 

som liten. Mened bör därför inte utgöra en sådan form av brottslighet där 

kontroll- och övervakningsåtgärder anses vara meningsfulla eller 

ändamålsenliga. Ådömandet av en kontroll- eller övervakningsåtgärd för 

personer med liten återfallsrisk kan i själva verket ses som resursslöseri.  

Tilläggssanktionen bör därför i praktiken inte tillämpas för brottstypen mened.  

Eftersom hemarrest, enligt Påföljdsutredningens förslag, skulle utgöra en 

tilläggssanktion vilken förutsätter att den tilltalade återfallit i brottslighet, skulle 

sanktionen vanligtvis inte vara tillämplig för lagöverträdare vilka begått mened. 

Konsekvensen blir till sist att de enda tilläggssanktionerna som i praktiken skulle 

vara tillämpliga vid mened är böter och samhällstjänst.  

Perklev har uppmärksammat att mened utgör sådan brottslighet där det torde 

vara svårt att finna trovärdiga alternativ till fängelse. Han menar, precis som jag, 

att eftersom mened utgör brottslighet av en utpräglad engångskaraktär får ett 

påföljdssystem med inslag om prövotid och behandling mindre relevans vid 

påföljdsvalet för den här formen av brottslighet. Enligt Perklev kan det vidare 

ifrågasättas ifall böter och samhällstjänst är tillräckligt ingripande sanktioner vid 

brottslighet så som mened.
148

Även enligt min mening kan detta starkt 
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ifrågasättas. Det har sedan påföljdsreformen år 1998 funnits möjlighet för 

domstolar att döma ut kombinationen villkorlig dom förenat med samhällstjänst 

för brottslighet som annars skulle föranleda ett fängelsestraff. Reformen infördes 

bland annat för att minska behovet av att döma ut fängelsestraff för artbrott.
149

 

Reformen har dock inte fått särskilt stort genomslag för brottstypen mened och 

påföljdskombinationen har, enligt kriminalstatistik, inte i särskilt hög grad dömts 

ut för brottstypen.
150

 Det kan i enlighet med statistiken därför argumenteras för 

att en villkorad påföljdskombination inte ansetts utgöra ett tillräckligt ingripande 

påföljdsalternativ för brottstypen mened.  

Det kan konstateras att villkorligt fängelse skulle utgöra en mer ingripande 

sanktion än villkorlig dom eftersom att påföljden alltid skulle straffmätas och 

innefatta ett verkställighetsinnehåll. Jag ifrågasätter dock ifall de praktiska 

skillnaderna mellan villkorlig dom förenad med samhällstjänst och villkorligt 

fängelse förenad med samhällstjänst är tillräckligt stora för att villkorligt fängelse 

i kombination med samhällstjänst ska anses utgöra ett tillräckligt trovärdigt 

påföljdsalternativ för brottstypen mened. Kan villkorligt fängelse kombinerat 

med samhällstjänst öka ingripandegraden i sådan grad att påföljdskombinationen 

medför en tillräcklig kommunicering av klander för brottsligheten? Detta är 

enligt min mening ytterst tveksamt. Redan i nuvarande 27 kap. 2 a § BrB stadgas 

att när domstolen meddelar en föreskrift om samhällstjänst skall i domslutet 

anges hur långt fängelsestraff som skulle ha dömts ut, om fängelse istället hade 

valts som påföljd. Det föreligger därmed redan i nuvarande påföljdssystem 

skyldighet för domstolar att straffmäta påföljden villkorlig dom förenad med 

samhällstjänst. Den utförda straffmätningen ska sedan, i de fall det blir aktuellt, 

ligga till grund för domstolars bedömning vid bristande verkställighet av den 

utdömda villkorliga domen. Det föreligger enligt 27 kap. 6 § 3 punkten BrB 

möjligheter för domstolen att i sådana fall undanröja den villkorliga domen och 

bestämma annan påföljd för brottet.  
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Borgeke uppmärksammar här att om den som vid en villkorlig dom förenad 

med samhällstjänst missköter sig, genom att denne inte utför samhällstjänsten på 

ett tillfredställande sätt, inte rimligen kan dömas till skyddstillsyn med 

samhällstjänst. Istället bör den nya påföljden, i regel, bli fängelse. Något som 

även skett enligt praxis.
151

 I enlighet med detta kan därför konstateras att det 

redan idag föreligger möjligheter för domstolar att undanröja en utdömd 

villkorlig dom förenad med samhällstjänst. Att påföljdskombinationen villkorligt 

fängelse förenad med samhällstjänst skulle medföra ett tydligare straffhot genom 

att misskötsamhet av det villkorliga fängelsestraffet skulle kunna medföra att ett 

ovillkorligt fängelsestraff döms ut är därför, enligt min mening, inte ett hållbart 

argument för att påföljden skulle vara ett mer trovärdigt alternativ än villkorlig 

dom förenad med samhällstjänst. Eftersom det redan i dagens påföljdssystem 

föreligger möjligheter att döma ut ett ovillkorligt fängelsestraff på grund av 

misskötsamhet torde påföljden villkorlig dom förenad med samhällstjänst i stora 

delar utgöra en lika ingripande påföljd som villkorligt fängelse förenad med 

samhällstjänst. Som tidigare uppmärksammats har denna påföljdskombination 

inte använts i särskild hög grad för brottstypen mened och det kan därför 

argumenteras för att påföljden inte ansetts tillräckligt trovärdig vid den här 

formen av brottslighet. Även villkorligt fängelse förenad med samhällstjänst 

riskerar därför att framstå som ett inte tillräckligt trovärdigt påföljdsalternativ.  

Visserligen kan uppmärksammas att enligt Påföljdsutredningens förslag ska 

villkorligt fängelse förenad med samhällstjänst inte förutsätta den dömdes 

samtycke, till skillnad från vad som i dagens påföljdssystem är fallet vid 

villkorlig dom förenad med samhällstjänst. Jag anser dock att det inte är troligt 

att villkorlig dom förenad med samhällstjänst inte dömts ut för brottstypen 

mened på grund av bristande samtycke av den dömde. Det torde inte vara särskilt 

vanligt att gärningsmän väljer ett fängelsestraff framför en villkorlig dom 

förenad med samhällstjänst. Jag anser därför att denna praktiska skillnad mellan 

påföljdskombinationerna kan lämnas utan beaktande här. 
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Påföljdsutredningens strävan efter att avskaffa artbrottskonstruktionen är trots 

allt förståelig. Det framstår, enligt min mening, som logiskt att ett påföljdssystem 

bör fästa vikt enbart vid straffvärde, återfall och humanitetsaspekter hänförliga 

till den tilltalades person. Det går dock inte att frångå att viss brottslighet, av 

trovärdighetsskäl, måste bemötas med strängare påföljder än andra. 

Konsekvensen av Påföljdsutredningens reformförslag skulle dock bli att enbart 

ett fåtal påföljdsalternativ skulle vara tillämpliga för brottstypen mened. Ett 

avskaffande av artbrottskonstruktionen, utifrån de reformförslag 

Påföljdsutredningen framför, riskerar därför att medföra att påföljdssystemet 

skulle sakna trovärdiga påföljdsalternativ för brottstypen mened.  
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6 AVSLUTANDE KOMMENTARER 

 

Ända sedan artbrottskonstruktionens formella införande i lag har konstruktionen 

varit föremål för omfattande kritik. Eftersom konstruktionen innebär en 

presumtion för fängelse är det av stor vikt att konstruktionen vilar på legitima 

grunder. Artbrottskonstruktionen har trots detta ändock kommit att kritiseras för 

att strida mot både kraven på förutsebarhet och rättssäkerhet. Eftersom 

artbrottskonstruktionen är odefinierad och inte närmare preciserad i varken 

lagstiftning eller förarbeten har domstolar fått tillämpa konstruktionen intuitivt, 

vilket medfört att konstruktionen tillämpats olika vid olika domstolar. 

Artbrottskonstruktionen har därför även ansetts strida mot kraven på 

proportionalitet och likabehandling, eftersom lika allvarliga brott ådöms olika 

ingripande påföljder.  

Artbrottskonstruktionens allmänpreventiva grund har även starkt ifrågasatts ur 

ett empiriskt perspektiv. Redan i Fängelsestraffkommitténs huvudbetänkande 

uppmärksammades att allmänpreventiva överväganden inte borde ha någon 

funktion vid påföljdsvalet. De allmänpreventiva övervägandena borde istället ha 

sin huvudsakliga verkan genom vidtagen kriminalisering. I flera sammanhang 

har det även konstaterats att det inte finns några, eller i vart fall enbart ringa, 

belägg för att valet av en strängare påföljd har någon allmänpreventiv effekt. Det 

föreligger ingen empirisk forskning som konkret stödjer att ett skärpt påföljdsval 

minskar brottsligheten i samhället.  

Ifall allmänpreventiva effekter saknar relevans vid påföljdsvalet kan det 

argumenteras för att artbrottskonstruktionen i själva verket ger uttryck för en 

slags expressiv allmänprevention där vedergällning blir den faktiska 

konsekvensen av ett skärpt påföljdsval. Straff innefattar inget värde i sig, utan 

utgör enbart ett led i strävan efter att motverka brottslighet i samhället. 

Utgångspunkten i varje legitim rättsstat måste därför vara att straffen aldrig är 

legitima ifall de primärt syftar till att orsaka enskilda skada och obehag. Ifall 

artbrottskonstruktionen saknar preventiva effekter kan det argumenteras för att 

konstruktionen i praktiken riskerar att enbart medföra att gärningsmän tillförs 

ökad skada och obehag, utan att brottsligheten i samhället minskas. Några 
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positiva effekter, varken för gärningsmannen eller samhället i stort, torde i 

sådana fall tvivelaktigt kunna uppnås genom en tillämpning av 

artbrottskonstruktionen.  

Även ifall empirisk forskning skulle stödja att artbrottskonstruktionen och ett 

skärpt påföljdsval har allmänpreventiva effekter är det, enligt min mening, ändå 

högst tvivelaktigt ifall en tillämpning av konstruktionen vore eftersträvansvärd. 

Särbehandling av olika brottstyper, med hänvisning till artbrottskonstruktionen, 

har i praxis och förarbeten motiverats utifrån flertalet omständigheter som många 

gånger ligger utanför gärningsmannens kontroll. Omständigheter så som att ett 

strängt påföljdsval kan avhålla andra från att begå brott, att brottsligheten blivit 

mer utbredd, att den är svårutredd samt att det föreligger aggregerande 

skadeverkningar vid ett stort antal så kallade artbrott har varit omständigheter 

som motiverat ett skärpt påföljdsval för vissa brottstyper. Att grunda ett skärpt 

påföljdsval utifrån omständigheter som gärningsmannen inte kan påverka eller ha 

del i kan dock, i vart fall enligt min mening, inte utgöra ett legitimt påföljdsval. 

Ett rättvist påföljdssystem karaktäriseras av ett samband mellan en kriminell 

handling och den utdömda påföljden, och omständigheter bortom 

gärningsmannens kontroll medför inte att handlingen blivit mer klandervärd. 

Dessa omständigheter ska därför inte beaktas vid påföljdsvalet. 

Artbrottskonstruktionens nuvarande utformning, eller snarare brist på 

utformning, borde därför inte tillämpas oavsett ifall den allmänpreventiva 

grunden stöds av empirisk forskning eller inte.  

Att behålla nuvarande lagstiftning är inte önskvärt. När 

påföljdsbestämningsprocessen avgörs av faktorer som varken kan anses legitima, 

rättssäkra eller förutsebara uppstår problem, varför en reform krävs. 

Påföljdsbestämningen bör inte avgöras på det vis som sker idag, och det får anses 

eftersträvansvärt att avskaffa eller åtminstone begränsa artbrottskonstruktionens 

verkan inom påföljdsbestämningen. En förändring av rättsläget är därför 

nödvändig. Påföljdsutredningens målsättning är att artbrottskonstruktionen ska 

utmönstras ur påföljdssystemet. Ett avskaffande av konstruktionen förutsätter då 

att mer ingripande alternativ till fängelsestraffet införs i påföljdssystemet. De 
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icke frihetsberövande påföljderna behöver vara trovärdiga alternativ till fängelse.  

Påföljdsutredningens förslag bygger därför i huvudsak på att villkorligt fängelse 

bör införas som en ny komponent i påföljdssystemet. Det villkorliga 

fängelsestraffet ska inte avtjänas i kriminalvårdsanstalt och straffet ska alltid 

förenas med en tilläggssanktion. De ovillkorliga påföljderna kommer således 

alltid straffmätas och innefatta ett verkställighetsinnehåll.  

Konsekvensen av Påföljdsutredningens reformförslag skulle dock bli att det 

föreslagna påföljdssystemet får mindre aktualitet vid brottstyper av utpräglad 

engångskaraktär. Ett påföljdssystem med fokus på bristande tolerans vid återfall 

skulle inte vara fullt applicerbart på brottstypen mened. Ett avskaffande av 

artbrottskonstruktionen, i kombination med Påföljdsutredningens föreslagna 

påföljdstrappa, skulle medföra att de enda möjliga påföljderna för brottstypen 

mened skulle vara villkorligt fängelse i kombination med böter eller 

samhällstjänst. Det kan, enligt min mening, starkt ifrågasättas ifall dessa 

påföljder är tillräckligt ingripande för brott så som mened.  

Det föreligger redan, i dagens påföljdssystem, möjlighet till att döma ut 

villkorlig dom i kombination med samhällstjänst. Enligt kriminalstatistik har 

påföljdskombinationen inte tillämpats i särskild hög grad för brottstypen mened. 

Detta kan utgöra indikationer på att påföljdskombinationen inte ansetts 

tillräckligt ingripande eller trovärdig för brottstypen. I slutledning av detta kan 

det därför argumenteras för att det är tvivelaktigt ifall villkorligt fängelse i 

kombination med samhällstjänst, eller böter, kommer vara tillräckligt trovärdiga 

påföljdsalternativ för brottstypen mened.  

Ovanstående konsekvenser utgör dock inte tillräckligt starka skäl för att 

behålla artbrottskonstruktionen i påföljdssystemet. För att skapa ett legitimt 

påföljdssystem som vilar på hållbara teoretiska och empiriska grunder krävs i 

själva verket att artbrottskonstruktionen avskaffas. Eftersom det saknas empiriskt 

stöd för att fängelsestraff i kriminalvårdsanstalt medför allmänpreventiva effekter 

framstår, enligt min mening, en tillämpning av artbrottskonstruktionen som helt 

omotiverad. Det kan dock inte bortses från att vissa brottstyper, så som mened, 

på grund av trovärdighetsskäl kan behöva tillföras ett strängt påföljdsval. 
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Påföljdsutredningen argumenterar för att det vid påföljdsreformen skulle 

kunna tillmätas stränga påföljdsval även ifall artbrottskonstruktionen avskaffas. 

Utredningen menar att en transformering av artbrottsomständigheter till 

straffvärdeomständigheter skulle ske vid ett avskaffande av 

artbrottskonstruktionen. Detta skulle då leda till att domstolar vidtar en mer 

differienterad straffvärdebedömning, vilket skulle höja brottstypers straffvärden. 

Även ifall jag starkt ifrågasätter huruvida en sådan transformering verkligen 

kommer bli realitet är det, enligt min mening, inte troligt eller ens rimligt, att 

mened vid en transformering av artbrottsomständigheter skulle tillmätas så 

mycket som ett år i straffvärde. De enda tillämpliga påföljderna för mened skulle 

därför, oavsett transformeringen, fortfarande enbart vara villkorligt fängelse i 

kombination med böter eller samhällstjänst. 

 Jag anser vidare att det inte vore eftersträvansvärt att höja straffskalan för 

brottstypen mened. Det är, enligt min mening, inte lämpligt att höja 

minimistraffet för mened till fängelse ett år. Ifall en sådan lagändring skulle 

vidtas går det inte att utesluta att en omfattande höjning av straffskalor för flera 

brottstyper skulle bli följden. Dylika lagändringar skulle således kunna leda till 

oönskade repressionsökningar. Jag anser därför att ett mer lämpligt alternativ i 

jakten på en lösning av ”menedsproblematiken” istället skulle vara att se över 

Påföljdsutredningens alternativ till ovillkorligt fängelse.  

Redan i dagens påföljdssystem finns det, vid fängelsestraff uppemot sex 

månader, möjlighet att avtjäna straffet med så kallad elektronisk fotboja. Enligt 

Påföljdsutredningens reformförslag bör denna möjlighet istället utgöra en 

tilläggssanktion till villkorligt fängelse. Tilläggssanktionen kallas enligt 

utredningen för hemarrest och den skulle tillämpas enbart vid återfall. Detta 

medför att hemarrest, enligt utredningens förslag, inte skulle vara tillämplig på 

brottslighet med utpräglad engångskaraktär. Ifall återfallsrekvisitet utmönstras ur 

bestämmelsen skulle det dock skapas möjligheter för att tillämpa påföljden även 

för brottslighet där återfall vanligtvis inte förekommer. För mened skulle detta 

innebära att det inte skulle föreligga några större praktiska skillnader i 

påföljdshänseende ifall artbrottskonstruktionen utmönstrades ur 
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påföljdssystemet. Enligt kriminalstatistik ådöms för mened främst fängelsestraff 

understigande sex månader. Det föreligger därmed redan möjligheter i dagens 

påföljdssystem för gärningsmän att avtjäna fängelsestraffet utanför 

kriminalvårdsanstalt.  

Genom att döma ut villkorligt fängelse förenat med hemarrest skulle, enligt 

min mening, bättre förutsättningar för en tillräcklig kommunicering av klander, 

för brottslighet så som mened, föreligga. Påföljdskombinationen har större 

möjligheter, än villkorligt fängelse förenad med samhällstjänst och böter, att 

framstå som ett trovärdigt påföljdsalternativ för brottstypen mened.  

Påföljdssystemet skulle härigenom, vid ett avskaffande av 

artbrottskonstruktionen, kunna upprätthålla de grundläggande kraven på 

rättssäkerhet, förutsebarhet och likabehandling, samtidigt som konsekvenserna 

och tröskeleffekterna av ett avskaffande begränsas, åtminstone för brottstypen 

mened.  
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7 KÄLLFÖRTECKNING  

 

7.1 Offentligt tryck  

 

Propositioner  

 

Prop. 1987/88:120 Om ändring i brottsbalken m.m. (straffmätning och 

påföljdsval m.m.)  

 

Prop. 1997/98:96  Vissa reformer av påföljdssystemet 
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Prop. 2009/10:147 Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. 
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SOU 1956:55  Skyddslag. Strafflagberedningens slutbetänkande. 

 

SOU 1986:13-15 Påföljd för brott. Om straffskalor, påföljdsval, 

straffmätning och villkorlig frigivning m.m. 

 

SOU 1995:91 I-III Ett reformerat straffsystem. Betänkande av 

straffsystemkommittén.    
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(SOU 2012:34 bilaga 9)  

 

Dir 2009:60  En översyn av påföljdssystemet 
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