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1. Inledning 

 

Vilka ska dömas till fängelse, och varför? Frågan är alltid aktuell. Anledningen till detta är 

att fängelsestraffet är en synnerligen ”dålig” påföljd. Det medför en rad obehagliga 

konsekvenser för den som drabbas, och är därtill dyrt att administrera och verkställa – det 

är alltså också dåligt för andra än den dömde.1 Fängelse bör därför bara användas som 

straff om man kan åberopa verkligt goda skäl för detta. Ytterst har detta att göra med 

vikten av ett humant straffsystem. Men straffsystemet förändras – och med det skälen för 

fängelse. 

År 2009 tillsatte regeringen en utredning med det huvudsakliga uppdraget att se över 

nuvarande påföljdssystem och ge förslag till hur det skulle kunna förbättras. Utredningen 

tog namnet Påföljdsutredningen, vilken i maj 2012 avlämnade betänkandet SOU 2012:34 – 

Nya påföljder, vari genomgripande förändringar av det svenska påföljdssystemet föreslås.2 

Huvudförslaget i betänkandet kan sägas vara att villkorligt fängelse införs i 

påföljdssystemet. Villkorligt fängelse är i sig ingenting nytt och har utretts av tidigare 

utredningar.3 I grunden innebär villkorligheten att domstolen mäter ut ett fängelsestraff av 

viss längd, som sedan kan förklaras vara villkorligt (dvs. att fängelsestraffet inte behöver 

verkställas i anstalt) under vissa förutsättningar, t.ex. att den tilltalade inte missköter sig eller 

återfaller i brott. Utredningens förslag skiljer sig dock på flera punkter från vad som tidigare 

föreslagits. Vilka brister och förtjänster nuvarande system har är i allt väsentligt känt, vilket 

inte är fallet med det system utredningen förslagit. Det är mot denna bakgrund angeläget 

att utredningens förslag granskas, belyses och diskuteras.  

 

1.2 Syfte och avgränsningar 

 

Syftet med uppsatsen är primärt att utreda vilka personer som kommer att dömas till 

fängelsestraff om utredningens förslag antas. Detta förutsätter att man vet vilka personer 

som inte kommer att behöva verkställa fängelsestraff i anstalt, dvs. när ett fängelsestraff kan 

beslutas vara villkorligt. Ett sekundärt syfte är att utvärdera förslaget utifrån primärsyftet: är 

det rimligt att införa ett system där dessa personer döms till fängelse? Jag har avgränsat mig 

till påföljdsvalet för vuxna lagöverträdare då ungdomspåföljderna utgör ett eget system i 

                                                           
1 Se t.ex. Träskman, Fängelse – allas vårt favoritstraff, SvJT 2010 s. 529 ff; SOU 1995:91 s. 58; Ulväng, 
Påföljdskonkurrens – problem och principer, (cit: Ulväng 2005), s. 105 not 79 m. hänv.  
2 Jag kommer i det följande hänvisa till påföljdsutredningen som ”utredningen” eller ”betänkandet” i den 
löpande texten. Betänkandet består av fyra band, och jag hänvisar till dessa genom att använda romerska 
siffror. Det första bandet benämns alltså SOU 2012:34 I.  
3 Se SOU 1981:90, SOU 1984:32 och SOU 1995:91.  
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systemet. Vidare följer av syftet att undersökningsobjektet i första hand avser 

skärningspunkten mellan frihetsberövande och icke frihetsberövande straff – i huvudsak 

det straffmätningsintervall som i nuvarande system utgörs av fängelse i 14 dagar till 1 år. 

Utredningens förslag avseende bötesbrottslighet faller således utanför framställningen. Jag 

kommer inte att ingående redogöra för hur utredningen löst frågor om påföljdskonkurrens, 

och heller inte för situationer där en viss icke frihetsberövande påföljd dömts ut men 

senare inte kunnat verkställas av någon anledning. Dessa frågor kan i och för sig tänkas 

påverka vilka som i ett senare skede får verkställa ett straff i anstalt. Uppsatsen syftar dock 

till att utreda förutsättningarna för att döma någon till fängelse vid domstillfället för ett visst 

brott. 

Primärsyftet kan brytas ned i nedanstående frågeställningar: 

 

(1) Vilka förstagångsförbrytare kommer att dömas till fängelse och av vilka skäl? 

(2) Kommer – och i så fall hur och varför – den tilltalades tidigare brottslighet att 

påverka valet mellan fängelse och till fängelse alternativa påföljder? 

(3) Hur förhåller sig svaren enligt (1) och (2) till vad som gäller enligt dagens system? 

 

Syftet med framställningen är inte att utförligt redogöra för gällande rätt. I den mån jag gör 

det är framställningen i dessa delar översiktlig i syfte att ge en bakgrund till utredningens 

förslag. Jag förutsätter därför att läsaren har viss grundläggande kunskap om nuvarande 

påföljdssystem, t.ex. vad som avses med straffvärde, vilka de olika påföljderna är och vad 

som avses med brottslighetens art.  

 

1.3 Metod 

 

Eftersom utredningens förslag inte utgör gällande rätt, utgår jag från villkorssatsen ”om 

utredningens förslag hade utgjort giltig rätt, vad hade då utgjort gällande rätt?”.4 I sak 

förändrar detta väldigt litet i fråga om metod. Jag använder mig fortfarande av den 

rättsdogmatiska metoden. Därvid utgår jag från den föreslagna lagtexten och ”förarbetena” 

i form av betänkandet. Det skulle kunna förefalla som om undersökningen därigenom 

                                                           
4 Giltig rätt är enligt Jareborg sådan rätt som antagits enligt de formella kriterier som gäller för en 
rättsordning, dvs. i svensk rätt att den överensstämmer med de regler för normgivning som återfinns i 
regeringsformen (och internationella instrument som EKMR, kan väl tilläggas), se Jareborg, Rekonstruktion av 
Rätssystem, s. 118. Gällande rätt är enligt Jareborg (s. 120) ”en beskrivning av de regler, som skall, bör eller får 
följas av den som är i domarposition”.  
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skulle bli något enahanda – någon praxis avseende utredningens system finns ju inte, och 

inte heller någon doktrin.  

När ny lagstiftning introduceras har vi dock alltid en förförståelse för vad den kan och 

bör anses innebära.5 En ny lag introduceras med Ulvängs ord på ytnivån av ett rättssystem.6 

Innehållet på djupnivån – principer – kommer att ge tolkningsdata för hur den ska 

uppfattas. Annorlunda uttryckt: en ny lag introduceras inte i ett vakuum, utan i en redan 

existerande rättslig kontext. Vad gäller straffrättslig lagstiftning blir möjligen detta än 

tydligare. Principer och ideologier spelar – och bör spela – en stor roll inom straffrätten.7  

Kanske är det ändå missvisande att hävda att det inte föreligger några principiella 

skillnader mellan en rättsdogmatisk undersökning av vad som ska anses utgöra gällande 

rätt, och en undersökning av ett lagförslag. En undersökning av det förra slaget kan alltid 

motivera sitt existensberättigande med hänvisning till att rätten alltid tillämpas och tolkas av 

någon, och att denna någon behöver stöd i sitt beslutsfattande. Samma skäl kan inte 

anföras som skäl för att utreda gällande rätt såsom den hade varit om ett visst lagförslag 

hade utgjort lag. Enligt min mening måste därför en undersökning av ifrågavarande slag till 

viss del vara utvärderande, och i lika utsträckning rikta sig till lagstiftaren som till 

rättstillämparen.8 Den bör inte endast ge svaret ”så här kan det tänkas bli”, utan också ”och 

därför är förslaget bra/dåligt” – även om det senare förutsätter ett svar på det förra.  

 

1.4. Disposition 

 

Avsnitt 2 introducerar i korthet proportionalitetsprincipen och bakgrunden till 

påföljdsutredningen. I avsnitt 3 redogör jag därefter för de yttre ramarna för att besluta att 

ett fängelsestraff ska vara villkorligt. I avsnitt 4 redovisas den närmare innebörden av att ett 

fängelsestraff utdöms villkorligt. Härvid ligger fokus på påföljdsvalet för 

förstagångsförbrytare. Därefter undersöker jag i avsnitt 5 om lämplighetsbedömningar kan 

tänkas inverka på möjligheten att döma ut fängelsestraffet villkorligt. I avsnitt 6 presenterar 

jag återfallets roll i ett system med villkorligt fängelse. I denna del är syftet främst att utreda 

hur lång vägen till fängelse kommer att vara för återfallsförbrytare om utredningens förslag 

antas. Därvid jämför jag med nuvarande system. Till sist presenterar jag i avsnitt 7 vilka 

slutsatser jag anser att man bör dra av avsnitten 2–6 och därmed den samlade utvärderingen 

av utredningens förslag.  

                                                           
5 Jfr Ulväng, Om straffrätt och principer, (cit: Ulväng 2009a), s. 184.  
6 Ulväng 2009a s. 180 ff. 
7 Se generellt härom Ulväng 2009a. 
8 Jfr vad som sades ovan i not 4 om den tänkta adressaten av en rättsdogmatisk beskrivning.  
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2. Proportionalitet, ekvivalens och likabehandling  
 

2.1 Inledning 

 

I ett påföljdssystem som det svenska ska straffet i princip bestämmas utifrån 

gärningsmannens klandervärdhet.9 Detta innebär ett krav på proportionalitet i 

påföljdsbestämningen – straffet ska stå i proportion till den skada som gärningen medfört 

och den skuld gärningsmannen därigenom ådagalagt. Denna typ av proportionalitet avser 

inte relationen mellan mål (avskräckning) och medel (det konkreta straffet), utan i stället 

den mellan förtjänat klander och straff.10 Vi kan benämna detta den straffrättsliga 

proportionalitetsprincipen. Notera att denna har att göra med frågan ”hur bör man straffa?” 

och inte ”varför ska man straffa över huvud taget?” eller ”vem bör man bestraffa?”.11  

Att straffet ska stå i proportion till brottslighetens svårhet kan uppfattas på flera olika 

sätt. Ett första är att det förhållande mellan brott och straff som avses är en princip om 

relativ proportionalitet. Enligt denna ger proportionalitetsprincipen uttryck för en 

likabehandlingsprincip: lika brott ska förskylla lika straff.12 Två brott av samma svårhet ska 

medföra straff av samma ingripandegrad. Omvänt får två brott av inbördes olika svårhet 

inte medföra att straff av samma ingripandegrad utdöms – då kommuniceras budskapet att 

gärningarna i själva verket är lika klandervärda. Det sista kravet som följer av principen om 

relativ proportionalitet är att straffskalan i någon mån måste kunna ge uttryck för hur 

mycket svårare ett brott är än ett annat – inte bara att det är det. Om brott A är betydligt 

svårare än brott B som i sin tur endast är något svårare än brott C måste straffet för brott 

A vara betydligt svårare i förhållande till straffet för brott B än vad det straffet är i 

förhållande till straffet för brott C. Principen om relativ proportionalitet är således 

bestämmande i så måtto att den avgör vilka straff som är godtagbara brott sinsemellan.13 

Detta innebär också att t.ex. allmän- eller individualpreventiva hänsyn inte kan tillåtas 

medföra att ett svårare straff än vad brottets svårhet motiverar döms ut.  

Innebörden av principen om relativ proportionalitet är således att straff ska utdelas 

enligt en skala där ökad klandervärdhet medför ett svårare straff. Principen kan dock inte 

förklara hur skalan ska utformas (vad von Hirsch benämnt anchoring of the penalty scale), dvs. 

                                                           
9 Ulväng 2005 s. 91 ff. m. hänv. 
10 Se Asp, EG:s sanktionsrätt, (cit: Asp 1998), kap. 4. 
11 Se Hart, Punishment and Responsibility, (cit: Hart 2008) s. 3 ff, och Jareborg, Straffrättsideologiska fragment, (cit: 
Jareborg 1992) s. 135 ff. Fängelsestraffkommittén framhöll i sitt betänkande också denna indelning, se SOU 
1986:14 s. 67 ff. 
12 Ashworth & von Hirsch, Proportionate Sentencing, (cit: Ashworth & von Hirsch 2005) s. 140. 
13 Jareborg Rättvisa och repressionsnivå, (cit: Jareborg 1988) s. 92. Se också Ulväng 2005 s. 98. 
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hur den allmänna repressionsnivån ska bestämmas.14 Det är t.ex. fullt möjligt (men av andra 

skäl knappast realistiskt eller önskvärt) att konstruera en straffskala med endast böter i som 

tillgodoser krav om relativ proportionalitet, eller en där straff döms ut i antal piskrapp. Vad 

som nu är av intresse är om det finns en princip om absolut proportionalitet: finns det 

något sätt att avgöra hur mycket man måste bestraffa för att straffet ska vara proportionellt?  

Om det finns en sådan princip kan den antingen vara bestämmande eller begränsande. 

Det förra skulle innebära att det funnes något sätt att mäta straff i absoluta mått, t.ex. i 

månader fängelse.15 Gudomlig lagstiftning eller någon form av naturrätt skulle kunna ge 

uttryck för ett sådant synsätt.16 Det är emellertid vanskligt att bestämma vilket straff ett 

visst brott bör förskylla genom en hänvisning till en sådan normordning – varför ska 

exempelvis ett rån medföra ett straff om 1 år i fängelse och inte 2 eller 3?17  

Man kan också se en princip om absolut proportionalitet som begränsande: vissa straff 

skulle vara alltför lindriga eller svåra för att anses som proportionella, t.ex. böter för mord 

eller dödsstraff för snatteri.18 Jag tror likt Jareborg och Ulväng att sådana begränsningar har 

att göra med annat än en princip om absolut proportionalitet.19 Det skulle vara orimligt och 

inhumant att använda dödsstraff för att bestraffa ett snatteri (eller något annat brott för 

den delen), men det är svårt att påstå att det skulle vara absolut oproportionellt. De 

begränsningar och principer man bör uppställa för utformningen av ett straffsystems 

allmänna repressionsnivå avser i stället – bland annat – intresset av ett humant straffsystem, 

av ett straffsystem som uppfattas som trovärdigt och legitimt av allmänheten, eller intresset 

av ett system som verkar allmänpreventivt.20  

 

2.2 Lika brott, lika straff 

 

Att lika brott ska förskylla lika straff innebär med hänsyn till det ovan sagda dels att man 

måste veta vilka brott som är lika, dels att man måste veta vilka straff som är det. Vad avser 

brottslikhet avgörs detta i svensk rätt huvudsakligen efter hur klandervärt ett visst brott är, 

                                                           
14 Von Hirsch, Censure and Sanctions, (cit: von Hirsch 1993) s. 36 ff. 
15 Ulväng 2005 s. 99; Jareborg 1988 s. 92 f.  
16 Jareborg 1988 s. 92.  
17 Ashworth & von Hirsch 2005 s. 141.  
18 Ulväng 2005 s. 99. Primoratz, Punishment as Language,s. 199 f. och Kleinig, Punishment and Moral Seriousness, s. 
417 f. menar att endast ett krav på relativ proportionalitet inte kan vara tillräckligt. En straffskala bestående av 
endast verbalt klander kan enligt dem inte vara tillräcklig för att markera skillnaden i allvar mellan olika brott. 
Adekvat klander skulle alltså förutsätta ett visst mått av obehag eller lidande. En annan fråga är om det 
förhållandet att verbalt klander inte är tillräckligt för att markera skillnader i brotts svårhet i sig är tillräckligt 
för att motivera tillfogande av obehag och lidande, se von Hirsch 1993 s. 19 f. och Narayan, Appropriate 
Responses and Preventive Benefits: Justifying Censure and Hard Treatment in Legal Punishment, 1993. 
19 Ulväng 2005 s. 99; Jareborg 1988 s. 92 ff.  
20 Jfr Ulväng 2005 s. 100.  
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och detta bestäms med ledning av bestämmelserna i 29 kap. 1–3 §§ BrB. (Som jag redogör 

för nedan kan dock de s.k. billighetsskälen i 29 kap. 5 § BrB också påverka 

straffmätningen.) Att ett brotts svårhet ska stå i proportion till straffet är detsamma som att 

säga att dess straffvärde ska stå i proportion till detta. Jag kommer fortsättningsvis att utgå 

från brottslighet med ett visst straffvärde när jag diskuterar hur det system utredningen 

föreslagit kan komma att tillämpas. Jag kommer alltså inte att undersöka vad det är som gör 

ett brott straffvärt eller hur man bestämmer straffvärdet av ett visst brott.21  

Att man vet vilka brott som är lika är en del av den bedömning som 

proportionalitetsprincipen kräver. Men denna förutsätter som nämnts också vetskap om 

vilka straff som ska anses lika för att kunna tillämpas på ett rättvisande sätt. I ett system där 

fängelse eller böter utgör påföljder är frågan enkel: lika brott förskyller antingen ett bötes- 

eller ett fängelsestraff, och detta straff kan anpassas till brottets svårhet genom att ett högre 

antal böter eller månader i fängelse döms ut. I ett system där det finns flera icke 

frihetsberövande påföljder blir bedömningen betydligt svårare. De icke frihetsberövande 

påföljderna måste i ett sådant system kunna rangordnas och jämföras för att 

proportionalitetsprincipen ska upprätthållas. Frågan blir alltså när två olika påföljder kan 

anses vara lika. 

Ett sätt att mäta rangordningen av olika påföljder är genom opinionsundersökningar. 

Man skulle t.ex. kunna fråga allmänheten eller dömda hur de uppfattar olika påföljders 

inbördes svårhet. Nackdelen med sådana undersökningar är att de ger litet utrymme för att 

kontrollera hur respondenterna uppfattat de olika sanktionernas innehåll och vilka skäl de 

anfört (och rimligheten av dessa) för att anse en påföljd svårare än en annan.22 

Vad ledande straffrättsteoretiker förordat är i stället att tillämpa von Hirschs & 

Jareborgs levnadsstandardsmodell för att rangordna olika påföljders svårhet.23 Enligt denna 

ska påföljder rangordnas utefter deras påverkan på en dömd persons normala livsföring.24 

Detta innebär att man ska undersöka vilka legitima intressen som en påföljd inkräktar på, 

t.ex. intresset av rörelsefrihet, av att kunna disponera sin egen tid och tillgångar, av att inte 

utsättas för kränkande och omänsklig behandling etc., och den relativa vikten av dessa 

intressen. T.ex. bör inverkan på liv och hälsa anses vara av större betydelse än inverkan på 

en persons ekonomiska intressen. Bedömningen avser en påföljds typiska inverkan på en 

                                                           
21 Se härom t.ex. Asp & von Hirsch, Straffvärde, SvJT 1999 s. 151 ff. von Hirsch & Jareborg, Gauging Criminal 
Harm: A Living-Standard Analysis, 1991 har föreslagit att ett brotts skadedimension (i vart fall vid offerrelaterad 
brottslighet) ska avgöras av dess påverkan på ett offers levnadsstandard. Man kan bedöma straffvärde efter en 
sådan modell, se Asp & von Hirsch 1999 s. 170 ff. 
22 Ashworth & von Hirsch 2005 s. 147. 
23 Ashworth & von Hirsch 2005 s. 147 f; se hänvisningar i not 21 ovan. 
24 Ashworth & von Hirsch 2005 s. 147 f. 
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dömds normala livsföring. Utredningen benämner en sanktions inverkan i detta avseende 

för dess ingripandegrad, och det är den benämningen jag kommer att använda mig av i den 

fortsatta framställningen.25  

 

2.3 Proportionalitet och reformbehov 

 

I påföljdsutredningens direktiv anges att ett reformerat system ska bygga på värdena 

proportionalitet, konsekvens och likabehandling.26 Men även vårt nuvarande 

påföljdssystem vilar i huvudsak på dessa värden och principer.27 Om utredningens förslag 

vilar på samma principer som nuvarande system kan man möjligen fråga sig vari 

reformbehovet består.   

Innan den frågan besvaras kan det finnas anledning att säga något kort om bakgrunden 

till nuvarande påföljdssystem.28 Det tillkom efter att den dittills rådande behandlingstanken 

utsatts för kraftig och berättigad kritik. Ny forskning ifrågasatte från 50-talet och framåt om 

straffrättslig vård och behandling kunde verka brottsavhållande. I efterdyningarna av den 

debatten väcktes också frågan om det var lämpligt och rimligt att lagstiftaren i så stor 

utsträckning överlämnat ansvaret för utformningen av påföljdssystemets innehåll till 

domstolarna. Hänsyn till vad individualpreventionen krävde var dock inte ensamt 

avgörande vid domstolarnas påföljdsbestämning. Straffmätning och påföljdsval var i 

huvudsak förenliga med proportionalitetsprincipen även innan 1989 års påföljdsreform. 

När så påföljdsreformen genomfördes 1989 var det mycket som var nytt – men kanske 

lika mycket som kändes igen från förr. Innehållet i och utformningen av de föreslagna 

påföljderna var i stort sett detsamma som från tiden innan reformen, och på flera ställen i 

påföljdspropositionen framfördes att den föreslagna regleringen inte var tänkt att förändra 

dåvarande praxis.29 Vad reformen bidrog med var en teoretiskt sammanhållen överbyggnad 

till påföljdssystemet – och det hade inte funnits tidigare.30 Mot denna bakgrund är det inte 

ägnat att förvåna att nuvarande påföljdssystem har kvar en del allmän- och 

                                                           
25 SOU 2012:34 II s. 213 ff. Det rör sig alltså om en s.k. stipulativ definition, eftersom det finns andra sätt att 
uppfatta vad som ska avses med en sanktions ingripandegrad.    
26 Dir 2009:60 s. 7 f. 
27 Prop. 1987/88:120 s. 36 f. Också fängelsestraffkommitténs betänkande angav uttryckligen att 
proportionalitet och likabehandling skulle ges företräde framför individualpreventiva hänsyn, se SOU 1986:14 
s. 67 ff. Se också von Hirsch 2001 kap. 9 och Ulväng 2005 s. 100.  
28 Se härom SOU 1986:14 s 25 ff.; SOU 1995:91 s. 41 ff ; Aspelin, Straffets grunder — historisk bakgrund, SvJT 
1999 s. 108. Ifrågasättandet av vård och behandling såsom grund för påföljdssystemet var dock ingalunda 
enbart en svensk angelägenhet, se t.ex. Tonry Introduction: Thinking about punishment, s. 11 ff ang. utvecklingen i 
USA. 
29 Se t.ex. prop. 1987/88:120 s. 38 och 41. 
30 Ulväng, Through the Looking-Glass – behövs en ny påföljdsreform? (cit: Ulväng 2009b), s. 251, Victor, ”Artbrotten” 
och det korta fängelsestraffen – teoretiska frågor, SvJT 2003 s. 121. 
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individualpreventivt gods. I vissa delar är systemet således oförenligt med de tankar om 

proportionalitet och ekvivalens det säger sig bygga på.31 Jag ska inte i detalj redogöra för 

nuvarande påföljdssystems brister och förtjänster. För att förstå utredningens förslag är det 

ändå nödvändigt att nämna vilka huvudsakliga problem utredningen (och andra) ansett 

dagens system behäftat med.32  

Ett övergripande problem med dagens påföljdssystem är att det är komplext och 

svårtillämpat. Därigenom minskar dess förutsebarhet, och därigenom ökar risken för 

olikbehandling i strid med proportionalitetsprincipen. I vissa delar uppvisar det också 

bristande ideologisk koherens. Ett exempel härpå är att individualpreventiva hänsyn 

beaktas vid valet mellan villkorlig dom och skyddstillsyn.33 Detta hade inte varit ett problem 

om de två påföljderna hade varit jämställda i ingripandegrad. Skyddstillsyn är dock i 

realiteten en mer ingripande påföljd än villkorlig dom, vilket erkänts av såväl lagstiftaren 

som HD.34 Domstolarna har dock stora möjligheter att kombinera båda dessa påföljder 

med olika föreskrifter. Detta komplicerar bilden av hur ingripandegraden av olika påföljder 

ska rangordnas.35 

Det är inte bara individualpreventiva hänsyn som kan medföra att en svårare påföljd 

än vad straffvärdet motiverar döms ut. Allmänpreventiva hänsyn – i 30 kap. 4 § BrB 

formulerade som hänsyn till brottslighetens art – utgör skäl för fängelse, eller för att 

förstärka en villkorlig dom eller skyddstillsyn med bl.a. samhällstjänst. Det har skrivits 

mycket om artbrotten, och jag ska inte upprepa kritiken mot dem i sin helhet. I korthet kan 

sägas att det inte går att definiera vad som utgör eller bör utgöra ett artbrott, vilket medfört 

att artbrotten med tiden blivit allt fler, att detta lett till fler korta fängelsestraff och en ökad 

repressionsnivå i och med s.k. net widening-effekter, samt att det strider mot 

proportionalitets- och likabehandlingsprincipen att döma vissa personer – men inte andra – 

till fängelse för lika straffvärda brott.36 

Enligt Ulväng kan ökningen av antalet artbrott förklaras med att de icke 

frihetsberövande påföljderna (dvs. villkorlig dom och skyddstillsyn) inte uppfattas som 

                                                           
31 Träskman, Påföljd, proportionalitet och prioritering av samhällsstraff, SvJT 2003 s. 173, diskuterar hur ideologiskt 
koherent det svenska påföljdssystemet verkligen är efter 1989 års påföljdsreform.  
32 Se till det följande SOU 2012:34 II kap. 6, Påföljdssystemets problem och brister.  
33 Se 30 kap. 7 & 9 §§ BrB.  
34 Prop. 1987/88:120 s. 46; prop. 1997:98/96 s. 90; NJA 2000 s. 314.  
35 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 54 f, nämner c:a 30 möjliga påföljdskombinationer.  
36 Se Ulväng 2009b s. 414 ff; Asp, En modernare påföljdsreglering?, SvJT 2010 s 449 ff; von Hirsch, Reducing use of 
short-term imprisonment: the role of prior convictions and "artbrotten", SvJT 2003 s.111 ff; Asp "Brottslighetens art" — 
kommentar till Dag Victors och Andrew von Hirschs uppsatser, SvJT 2003 s. 136 ff. Jfr Victor SvJT 2003 s. 121 ff för 
en delvis annan syn. 
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trovärdiga eller tillräckligt ingripande.37 Detta torde ha att göra med att de endast i 

begränsad omfattning kan straffmätas; deras ingripandegrad påverkas alltså inte i någon 

nämnvärd grad av ett visst brotts straffvärde (men däremot av om brottet är ett artbrott 

eller inte, eftersom samhällstjänst då kan användas och straffmätas). Härigenom uppstår 

också tröskeleffekter i de fall ett brott inte utgör artbrott. Begår någon en stöld med ett 

straffvärde om 11 månader ska som regel villkorlig dom i kombination med böter utdömas, 

medan en stöld med ett straffvärde om 12 månader eller högre förskyller ett fängelsestraff. 

Skillnaden i ingripandegrad blir påtaglig.38 Det finns andra tröskeleffekter i systemet men 

huvudpoängen är densamma: små förändringar i en omständighet (straffvärde, artvärde, 

eller huruvida ett brott utgör återfall) kan i dagens system leda till stora skillnader i 

ingripandegrad.  

 

2.4 Nytt vin i gamla läglar 

 

Det är mot denna bakgrund utredningens förslag måste förstås. Systemet i dag är komplext, 

svårtillämpat och strider i många avseenden mot den proportionalitetsprincip den säger sig 

bygga på. Den teoretiska överbyggnaden har med tiden kanske inte rämnat, men den har 

genom ut- och påbyggnader allt mer kommit att avvika från originalritningen. Många av 

utredningens förslag syftar direkt till att ge proportionalitetshänsyn ett tydligare genomslag 

vid straffmätning och påföljdsval.39 Det är således en ambitiös reform utredningen föreslår. 

Medan påföljdsreformen 1989 avsåg att anpassa den teoretiska överbyggnaden till 

dittillsvarande praxis, kan påföljdsutredningens förslag i stället sägas vilja bringa praxis i 

linje med den teoretiska överbyggnaden. 

Utredningen föreslår bland annat att artbrotten ska utmönstras ur påföljdssystemet, 

och att i princip endast brottslighetens svårhet och den tilltalades tidigare brottslighet ska 

kunna utgöra skäl för fängelse. Syftet med förslaget är också att förutsättningarna för att 

välja en icke frihetsberövande påföljd ska öka. Dessa påföljder ska vidare kunna 

straffmätas, så att brott med lägre straffvärden leder till en mindre ingripande påföljd än 

brott med högre straffvärden. Detta förutsätter i sin tur att de icke frihetsberövande 

påföljderna kan rangordnas på ett tydligare sätt än i dagens system. Genom att de icke 

frihetsberövande påföljderna rangordnas efter ingripandegrad ska också återfall kunna leda 

till en upptrappning i ingripandegrad innan ett fängelsestraff måste dömas ut. 

                                                           
37 Ulväng 2009b. s. 416. 
38 Se t.ex. Reimer, Påföljdssystemet – en legal infrastruktur, SvJT 2010 s. 508 f.  
39 Se till det följande SOU 2012:34 II s. 131 ff.  
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Syftet med denna uppsats är nu inte att analysera de påföljder utredningen föreslagit 

utifrån deras ingripandegrad. Levnadsstandardsmodellen utgör en utgångspunkt för en 

sådan analys, men lämnar därvidlag många frågor obesvarade. Som jag redogör för nedan i 

avsnitt 5–6 är jag av den uppfattningen att frågor om en påföljds ingripandegrad kan få 

betydelse för möjligheten att besluta huruvida ett fängelsestraff ska beslutas vara villkorligt 

eller inte. Detta har betydelse för om utredningens förslag kan anses tillgodose intresset av 

proportionalitet i påföljdsbestämningen.  
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3. Villkorligt fängelse 

 

3.1 Inledning 

 

Enligt utredningens föreslag ska det bara finnas två påföljder för vuxna lagöverträdare, 

böter och fängelse.40 Påföljderna villkorlig dom och skyddstillsyn avskaffas alltså. Under 

vissa förutsättningar ska emellertid fängelsestraffet kunna dömas ut villkorligt. Att 

fängelsestraffet döms ut villkorligt innebär att den dömde inte behöver verkställa det i 

anstalt om han eller hon fullgör de villkor straffet är förenat med. Det innebär också att 

domstolen alltid kommer att döma ut ett fängelsestraff med en viss angiven längd. I 

nuvarande påföljdssystem behöver domstolen endast ange det alternativstraff som 

brottsligheten förskyller i de fall den förenar en villkorlig dom eller skyddstillsyn med 

samhällstjänst och en skyddstillsyn med s.k. äkta kontraktvård.41 Så görs främst i situationer 

där brottslighetens art eller den tilltalades tidigare brottslighet talar för att fängelse väljs 

som påföljd. Domstolen anger då det fängelsestraff som hade kommit i fråga om fängelse i 

stället hade valts som påföljd. Utredningens förhoppning är att systemet därigenom ska bli mer 

pedagogiskt och att allvaret i brottsligheten tydligare ska stå klart för den dömde.42  

 

3.2 När kan ett fängelsestraff beslutas vara villkorligt? 

 

Av 31 kap. 1 § FBrB framgår att domstolen ska besluta att ett fängelsestraff som 

understiger ett år ska vara villkorligt om inte hinder möter häremot med hänsyn till den 

tilltalades tidigare brottslighet (återfall). Det finns alltså en presumtion för att fängelsestraff 

som understiger ett år ska vara villkorliga.43 I vissa undantagsfall kan även fängelsestraff 

överstigande ett år beslutas vara villkorliga. De fall det rör sig om är när det villkorliga 

fängelsestraffet kan förenas med en tillräckligt ingripande kontraktsvård eller när 

verkställighet i anstalt skulle framstå som uppenbart oskäligt. När hinder möter med 

hänsyn till återfall behandlar jag i avsnitt fyra. Eftersom brottslighetens art utmönstras ur 

påföljdssystemet är det som huvudregel endast brottslighetens allvar som kan medföra att 

fängelse väljs som påföljd för förstagångsförbrytaren. 

 En särskild fråga är härvid om det är brottslighetens straffvärde eller dess s.k. 

straffmätningsvärde som ska avgöra om ettårsgränsen är passerad eller inte. 

                                                           
40 SOU 2012:34 II s. 174 ff.  
41 27 kap. 2 a § och 28 kap. 2 a och 6 a §§ BrB. 
42 SOU 2012:34 II s. 174 f. 
43 SOU 2012:34 II s. 194. 
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Straffmätningsvärdet utgörs av straffvärdet för brottsligheten med avdrag för billighetsskäl 

och hänsyn till den tilltalades ungdom.44 Väljs straffvärdet som tröskelbrytande värde skulle 

förefintliga billighetsskäl reducera längden av det utdömda ovillkorliga fängelsestraffet men 

inte påverka valet mellan villkorligt och ovillkorligt fängelse. Väljs i stället straffmätningsvärdet 

skulle billighetsskäl kunna medföra att påföljden för brottslighet med ett straffvärde 

överstigande ett år ändå beslutas vara villkorligt fängelse. Utredningen har stannat för att 

det är straffmätningsvärdet som ska vara avgörande; är det över ett år ska därför som 

huvudregel ett ovillkorligt fängelsestraff utdömas.45 Billighetsskälen blir därför av större 

vikt vid påföljdsvalet än vad de annars hade varit.46  

Utredningen föreslår vidare att det ska vara möjligt att frångå ettårsgränsen om det 

villkorliga fängelsestraffet kan förenas med en tillräckligt ingripande kontraktsvård.47 Vilken 

kontraktsvård som helst kan emellertid inte utgöra skäl att frångå ettårsgränsen utan den 

måste vara så pass ingripande att den i huvudsak motsvarar ett ovillkorligt fängelsestraff i 

ingripandegrad.48 Vid så höga straffmätningsvärden är det alltså inte längre fråga om att 

privilegiera den tilltalade. I författningskommentaren sägs med anledning härav att 

kontraktsvård i aktuella fall torde förutsätta någon tids institutionsvistelse.49  

En ytterligare förutsättning för att besluta att fängelsestraffet ska vara villkorligt är 

enligt 31 kap. 11 § FBrB att det villkorliga fängelsestraffet kan förenas med en tillräckligt 

ingripande tilläggssanktion med hänsyn till fängelsestraffets längd och den tilltalades tidigare 

brottslighet. Praktiska hänsyn gör sig alltså också gällande vid valet mellan ovillkorligt och 

villkorligt fängelse. Den närmare innebörden av detta krav utvecklar jag i avsnitt 5 och 6. 

 

3.3 Särskilt om billighetsskäls betydelse för påföljdsvalet 

 

Enligt 31 kap. 1 § 2 st. FBrB kan domstolen, om det skulle framstå som uppenbart oskäligt 

på grund av den tilltalades personliga förhållanden eller andra tungt vägande skäl, besluta 

                                                           
44 Borgeke 2012 s. 190 f. 
45 När det är brottslighetens allvar (och inte dess art eller den tilltalades tidigare brottslighet) som ska avgöra 
valet mellan en icke frihetsberövande och en frihetsberövande påföljd torde resultatet bli detsamma som i 
nuvarande system. Den ettårsgräns som departementschefen i motiven angav vara en presumtion för fängelse 
(prop. 1987/88:120 s. 100) har i den dömande verksamheten kommit att tillämpas strikt, se SOU 2012:34 II s. 
192 med där angivna rättsfall. 
46 Det kan nämnas att utredningens förslag överensstämmer med hur Borgeke (SvJT 2008 s. 774 ff.) 
uppfattade rättsläget före NJA 2008 s. 359. Efter domen kan man ifrågasätta om det inte är straffvärdet som är 
tröskelbrytande värde, se Ulväng 2009b s. 420 f. 
47 Detta finner i stort sin motsvarighet i dagens system i de fall en skyddstillsyn förenas med en ingripande 
kontraktsvård. Även då behöver inte ettårsgränsen ensam vara avgörande, se prop. 1987/88:120 s. 36; 
Borgeke 2012 s. 251. 
48 SOU 2012:34 I s. 241.  
49 SOU 2012:34 I s. 241. 
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att fängelsestraffet ska vara villkorligt trots att längden på det utdömda straffet uppgår till 

ett år eller mer. I författningskommentaren till bestämmelsen anges att bestämmelsen är 

avsedd att tillämpas i de fall det på grund av den tilltalades personliga förhållanden finns 

starka billighetsskäl men straffets längd även med dessa tagna i beaktande överstiger ett år.50 

Som exempel nämns att den tilltalades höga ålder eller dåliga hälsa skulle medföra att 

verkställighet i anstalt skulle drabba honom eller henne oskäligt hårt, eller att den tilltalade 

har påbörjat vård eller behandling mot ett missbruk och att verkställigheten av ett 

fängelsestraff skulle riskera att omintetgöra denna. Också mycket starka tredjemanshänsyn 

uppges kunna medföra att verkställighet i anstalt framstår som uppenbart oskäligt.51 Om 

det utdömda fängelsestraffet överstiger två år ska ett fängelsestraff endast kunna beslutas 

vara villkorligt i rena undantagssituationer. Skälen för villkorligt fängelse måste dessutom 

vara starkare ju längre det utmätta straffet är.52 

Däremot gör utredningen klart att inte alla billighetsskäl kan tillmätas denna 

betydelse.53 Ålagd skadeståndskyldighet, att den tilltalade angett sig själv frivilligt, blivit av 

med sitt arbete eller utvisats som en följd av brottsligheten ska inte självständigt kunna 

medföra att fängelsestraffet beslutas vara villkorligt. Endast de billighetsskäl vars beaktande 

motiveras av humanitetsskäl kopplade till den tilltalades person bör kunna medföra att 

fängelsestraffets beslutas vara ovillkorligt.54 Följden blir att vissa billighetsskäl får dubbel 

vikt: för det första påverkar de straffmätningsvärdet, vilket i sin tur påverkar påföljdsvalet. 

Men därutöver kan de alltså även få en självständig betydelse för påföljdsvalet. Som 

utvecklas nedan är det enligt gällande rätt betydligt mer oklart hur förekomsten av 

billighetsskäl ska påverka straffmätning och påföljdsval. Om utredningens förslag antas 

skulle därför beslutsstrukturen bli tydligare än i nuvarande påföljdssystem. 

I den föreslagna lagtexten anges vidare att andra tungt vägande skäl kan medföra att ett 

ovillkorligt fängelsestraff framstår som uppenbart oskäligt. Vilka dessa är lämnas osagt i 

betänkandet. För att undersöka tänkbara sådana skäl kan det finnas anledning att beskriva 

hur billighetsskäl tillmäts betydelse enligt gällande rätt, och varför de bör göra det. Jag har 

därvid inte för avsikt att ingående beskriva de olika punkterna i 29 kap. 5 § BrB och vilka 

omständigheter som kan föranleda att en lindrigare påföljd än vad straffvärdet motiverar 

döms ut.  

                                                           
50 SOU 2012:34 I s. 241.  
51 SOU 2012:34 I s. 241 f.  
52 SOU 2012:34 II s. 201.  
53 SOU 2012 :34 I s. 241 f.  
54 SOU 2012:34 III s. 244.  
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3.3.1 Billighetsskäl enligt gällande rätt  

 

Av 29 kap. 5 § BrB framgår att rätten vid straffmätningen i skälig omfattning ska beakta 

vissa angivna omständigheter – s.k. billighetsskäl – som kan leda till ett lindrigare straff. 

När bestämmelsen infördes uttalade föredragande statsråd att domstolarna redan vid 

tidpunkten för reformen tog hänsyn till de omständigheter som nämns däri vid 

straffmätningen55 och att grundtanken härför var att det skulle framstå som orättfärdigt om 

de inte beaktades vid påföljdsbestämningen.56 Hon erinrade emellertid om att 

bestämmelsen var avsedd att tillämpas med försiktighet och att den inte fick medföra risker 

för en oenhetlig praxis eller sociala orättvisor vid straffmätningen.57 Straffmätningsvärdet är 

med denna syn alltså det fängelsestraff som framstår som rimligt att döma ut med 

beaktande av både brottslighetens straffvärde och den tilltalades personliga förhållanden.58 

Bestämmelsen med motiv besvarar således inte varför just de omständigheter som räknas 

upp i 29 kap. 5 § BrB och inte andra ska beaktas vid straffmätningen, och ger därför ringa 

ledning i fråga om det kan finnas andra situationer än de uppräknade som ska rendera i en 

lindrigare påföljd än den som annars hade kommit i fråga.59 

Att omständigheterna ska beaktas i skälig omfattning vid straffmätningen innebär att de 

måste relateras till en gärnings konkreta straffvärde.60 Straffvärdet är i sin tur ett uttryck för 

hur allvarlig och klandervärd en viss gärning är. Omständigheter relevanta för straffvärdet 

föreligger vid tidpunkten för gärningen och har betydelse för dess klandervärdhet. De 

billighetsskäl som är relevanta vid straffmätningen avser i huvudsak den tilltalades person 

eller omständigheter som inträffat efter gärningen.61 Skillnaden kan sägas vara att 

straffvärdet mäter hur straffvärd gärningen är, medan straffmätningsvärdet mäter hur 

straffvärd gärningsmannen är (vilket är en funktion av både gärningens och gärningsmannens 

straffvärdhet). Härmed avses inte att domstolen har att göra en allmän karaktärsbedömning 

av den tilltalade.62 Avviker straffmätningsvärdet från straffvärdet i alltför hög grad kan man 

efter en viss punkt inte längre påstå att straffet bestäms i första hand med hänsyn till 

                                                           
55 Prop. 1987/88:120 s. 90. 
56 Prop. 1987/88:120 s. 47. Departementschefen uttalade att omständigheterna tidigare hade åberopats ”med 
hänvisning till individualpreventiva överväganden” (a. prop. s. 48) men att hänsynstagandet nu alltså skulle 
styras av andra principer. Enligt Stenborre (Påföljdsbestämningen i Sverige och straffutmålingen i Norge, 
2003, s. 220) är det detta till trots fortfarande individualpreventiva straffteorier som motiverar att hänsyn ska 
tas billighetsskälen. Ståndpunkten övertygar inte.  
57 Prop. 1987/88:120 s. 90. 
58 Jfr prop. 1987/88:120 s. 47. Se också SOU 1986:14 s. 422 f.  
59 Jfr Holmqvist, Billighetshänsyn, SvJT 1999 s. 190.  
60 Friberg, Straffmätning: Om övervärden och andra värden, JT 2010/11 s. 720.  
61 Se NJA 2010 s. 592. 
62 Och särskilt inte en sådan som medför att den tilltalades ”samhällsvärde” bedöms och graderas, jfr 
Ashworth & von Hirsch 2007 s. 12.  
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gärningens svårhetsgrad.63 Om den tilltalades personliga förhållanden tillåts reducera 

längden på ett utdömt fängelsestraff från 14 till 1 år är straffvärdet inte längre styrande. Det 

kanske finns andra skäl att sätta ned ett straff i den utsträckningen, eller att välja en annan 

påföljd än fängelse, men de har då att göra med annat än intresset av proportionalitet i 

påföljdsbestämningen.  

 HD har förklarat att de omständigheter som anges i 29 kap. 5 § BrB måste vara av 

viss kvalitet för att beaktas och att bestämmelsen normalt inte bör tillämpas om den inte 

talar för en påtaglig justering av påföljdsbestämningen (NJA 2010 s. 592). Detta bör i 

allmänhet innebära att om det finns skäl att tillmäta billighetsskälen relevans vid 

straffmätningen, så kommer reduktionen i absoluta mått mätt bli större ju högre 

straffvärdet är.64 

Billighetsskäl kan enligt 30 kap. 4 § BrB också ha betydelse för påföljdsvalet.65 Enligt 

gällande rätt (se NJA 2008 s. 359) är det inte möjligt att generellt ange när en omständighet 

ska ha betydelse för straffmätningen och när den ska ha (direkt) betydelse för 

påföljdsvalet.66 Ju högre straffvärdet är, desto mindre skäl finns det att beakta en 

omständighet vid påföljdsvalet. Som framgår av NJA 2008 s. 359 bör dock 

sanktionskumulation primärt beaktas vid straffmätningen medan hänsyn till hänsyn till den 

tilltalades hälsotillstånd och liknande i allmänhet torde vara av störst betydelse för 

påföljdsvalet. Också utredningen är som nämnts av den uppfattningen att 

sanktionskumulation inte direkt bör påverka påföljdsvalet.  

  

3.3.2 Försök att rättfärdiga billighetshänsyn i doktrinen 

 

Det har skrivits litet om billighetsskäl i svensk doktrin. Ett försök att analysera deras plats i 

det svenska påföljdssystemet har gjorts av Ågren, och utredningen har i princip anslutit sig 

till dennes analys.67 Enligt Ågren kan hänsyn till billighet motiveras utifrån en övergripande 

humanitetsideologi, vilken kan användas för att dela in billighetsskälen i tre grupper.68 I den 

första återfinns de billighetsskäl som motiveras av att gärningsmannen utöver straffet 

                                                           
63 Jfr Roberts, Revisiting the Recidivist Sentencing Premium, s. 155. 
64 Borgeke 2012 s. 192. 
65 Borgeke 2012 s 246 f., Jareborg & Zila, Straffrättens påföljdslära, 2010 s. 143 f. 
66 Om omständigheten tillåts påverka straffmätningsvärdet ger ju detta ett indirekt utslag på val av påföljd, i 
och med att straffmätningsvärdet används som tröskelbrytande värde, se not 45 ovan. Man kan dock tolka 
NJA 2008 s. 359 på så sätt att det är straffvärdet som ska anses vara tröskelbrytande enligt gällande rätt, se 
Ulväng 2009b s. 420 f. 
67 SOU 2012:34 III s. 199 f. 
68 Ågren, Billighet, återhållsamhet och tolerans, (cit: Ågren 2007) s. 480 ff.  
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drabbas av någon sanktion eller negativ reaktion till följd av brottsligheten.69 Den andra rör 

fall då gärningsmannen förtjänar en lindrigare behandling på grund av sitt handlande efter 

gärningen.70 Den tredje och sista kategorin är hänsyn som motiveras av omständigheter 

som gärningsmannen inte själv kan påverka.71  

Principen om billighet kan förklara varför hänsyn tas till den första gruppen av 

omständigheter. Principen är tudelad. Den ena delen är icke-konsekvensrelaterad. Vissa 

omständigheter beaktas för att de typiskt sett kan antas beröra gärningsmannen och 

påverka honom eller henne negativt.72 De behöver således inte ha påverkat 

gärningsmannen i det enskilda fallet. Den andra delen är konsekvensrelaterad och 

motiveras med att vi hyser medlidande med gärningsmannen och vill minska hans eller 

hennes lidande eller undvika att straffa honom eller henne onödigt hårt. Omständigheter av 

betydelse härför kan relatera till gärningsmannens ålder, sociala situation eller hans eller 

hennes fysiska och mentala tillstånd.73 Principen om billighet kan emellertid inte förklara 

varför vissa och inte andra omständigheter ska tillmätas betydelse enligt 29 kap. 5 § BrB.74  

Den andra principen benämner Ågren principen om återhållsamhet, och innebär ett 

allmänt krav på restriktivitet vid straffmätning och påföljdsval. Här är det inte medlidande 

med gärningsmannen utan kunskapen om straffs negativa verkningar som ligger till grund 

för principen. Ågren anger att principen har särskilt stor betydelse för valet mellan en icke 

frihetsberövande och en frihetsberövande påföljd och att den har betydelse för samtliga av 

de omständigheter som nämns i 29 kap. 5 § BrB.75 Den tredje och sista principen är 

principen om tolerans och har att göra med straffets kommunikativa funktion. För att den ska 

vara tillämplig bör gärningsmannen ha handlat på ett sådant sätt att han eller hon kan sägas 

förtjäna en mer tolerant bedömning, genom att t.ex. ange sig själv eller medverka till att 

begränsa de skadliga verkningarna av brottet.76 

Ågrens indelning och rättfärdigande av de olika omständigheterna är inte särskilt 

klargörande. Han kan inte förklara varför just de omständigheter som anges i 29 kap. 5 § 

BrB och inte andra ska beaktas vid straffmätningen och påföljdsvalet. Inte heller kan han 

                                                           
69 S.k. sanktionskumulation. Enligt Ågren faller p 1 (gärningsmannen har till följd av brottet drabbats av en 
allvarlig kroppsskada), p 4 (den tilltalade förorsakas men genom att han på grund av brottet utvisas ur riket), p 
5 (den tilltalade sägs upp, avskedas eller drabbas av något annat hinder i yrkes- eller näringsutövning) och p 6 
(gärningsmannen skulle drabbas oskäligt hårt av straffet till följd av sin ålder eller hälsa) in härunder. Också 
tredjemanshänsyn (p 8) anges höra till denna kategori.  
70 Till denna kategori skulle p 2 (att gärningsmannen förebyggt, avhjälpt eller begränsat de skadliga 
verkningarna av brottet) och p 3 (att gärningsmannen frivilligt angett sig) hänföras.  
71 Att ovanligt lång tid förflutit mellan brottet och domen (p 7) skulle höra hit.  
72 Ågren 2007 s. 483.  
73 Ågren 2007 s. 483. 
74 Ågren 2007 s. 483. 
75 Ågren 2007 s. 486. 
76 Ågren 2007 s. 487. 
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ge några anvisningar för om vissa omständigheter ska beaktas primärt vid straffmätningen 

eller vid påföljdsvalet. Han har visserligen rätt i det att det svenska påföljdssystemet bygger 

på en humanitetsprincip.77 Denna har emellertid sin huvudsakliga betydelse för lagstiftaren 

vid utformningen av systemet. Frågor av betydelse på denna nivå avser t.ex. vilka som kan 

straffas, hur mycket och med vilka medel. Att man ska vara återhållsam med att döma ut 

frihetsberövande påföljder med hänsyn till deras skadliga verkningar innebär t.ex. att det 

måste finnas goda skäl för att döma ut fängelse; det måste i någon mån anses nödvändigt.78 

När man väl bestämt sig för vilka dessa goda skäl är kan man emellertid inte underlåta att 

döma ut ett fängelsestraff med hänvisning till en generell princip om återhållsamhet, i vart 

fall inte om man vill upprätthålla en princip om allas likhet inför lagen. På samma sätt kan 

domstolarna inte tillåtas vara toleranta i största allmänhet vid straffmätningen och 

påföljdsvalet. Om man tillåter en sådan skönsmässig toleransbedömning har man enligt 

min mening i praktiken godtagit nåd som berättigande princip för billighetsskälens vara eller 

icke. Och i så fall finns det en risk att straffmätningspraxis blir oenhetlig och socialt 

orättvis.79 Det kan med hänsyn härtill inte vara tillräckligt att det i domarens ögon framstår 

som rimligt att tillgodoräkna en tilltalad en viss omständighet i mildrande riktning. Och det 

räcker inte heller att säga att det faktum att någon straffas ”för hårt” motiverar en 

strafflindring. Det måste till någonting mer. Vad vi söker är i korthet principer och kriterier 

för att avgöra när och hur vi ska vara återhållsamma, toleranta och rimliga, inte bara att vi ska 

vara det.80 Mot bakgrund av det ovan anförda är det enligt min mening svårt att använda 

Ågrens uppdelning för att bedöma när det kan vara uppenbart oskäligt att döma ut ett 

ovillkorligt fängelsestraff.  

 

3.3.3 Klanderrelaterade skäl 

 

Det andra mer ingående försöket att beskriva och analysera billighetsskälens roll i ett 

påföljdssystem byggt på proportionalitetsprincipen har gjorts av Ashworth & von Hirsch.81 

De ser tre möjliga skäl till varför billighetsskäl ska tillåtas lindra ett straff utdömt efter 

straffvärdet: (1) skäl som relaterar till hur ingripande en påföljd kan antas upplevas av den 

tilltalade (”lika effekt-principen”), (2) skäl som har att göra med medlidande för den 

                                                           
77 Se mer allmänt om humanitetsprincipens tillämpning och omfång i svensk rätt, Ulväng 2005 s. 104 ff.  
78 Ulväng 2005 s. 110 ff. 
79 Jfr prop. 1987/88:120 s. 90. Jfr också Ulväng 2005 s. 120. 
80 Jfr Ulväng s. 118 f.  
81 Ashworth & von Hirsch, Equity Factors in Sentencing, (cit: Ashworth & von Hirsch 2007). 
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tilltalade och (3) skäl som kan sägas avse proportionalitet i vid mening (”kvasi-

proportionalitet”).82 

Lika effekt-principen lyfter frågan varför kravet på lika straff för lika brott 

nödvändigtvis måste uppfattas som att det är längden på det utdömda straffet som ska vara 

avgörande. Saken kommer i ett annat läge om man i stället fokuserar på att det är det 

upplevda straffet som ska uppfattas som lika svårt för lika brottslighet. Resonemanget bygger 

på insikten att principen lika straff för lika brott är ungefärlig, och att den inte ger några 

exakta kriterier för vilka fall som faktiskt ska anses vara lika. Levnadsstandardsmodellen 

kan som ovan anförts användas i vissa fall för att bedöma ett brotts svårhet.83 Modellen är 

emellertid avsedd för normalfallen.84 Om ett fall avviker från normen kan det finnas skäl att 

modifiera det straff som annars hade dömts ut – en misshandel blir allvarligare om 

målsäganden är blödarsjuk, likaväl som ett olaga frihetsberövande i de fall målsäganden har 

klaustrofobi och gärningsmannen är medveten härom. 

Levnadsstandardsmodellen kan, som jag redogjort för under rubriken 2.2.1, på 

motsvarande sätt användas för att bedöma hur ingripande en viss påföljd är.85 Men även då 

utgår man från normalfallet, dvs. att människor i allmänhet upplever ingripandegraden av 

ett straff på samma sätt. Så är nödvändigtvis inte fallet, eftersom det alltid är en individ och 

inte en gärning som tillfogas det lidande och obehag ett straff medför. Om det finns goda 

skäl att anta att en person är känsligare än normalpersonen eller att ett straff på annat sätt 

kommer att drabba honom eller henne hårdare än i normalfallet bör detta därför tas i 

beaktande. Möjligheten att beakta vissa av de omständigheter som anges i 29 kap. 5 § BrB 

kan då beskrivas som ett sätt att undvika att vissa personer får ett hårdare straff än i 

normalfallet, och inte som en privilegiering.86 

Lika effekt-principen har dock inte någon generell förklaringskraft för de 

omständigheter som anges i 29 kap. 5 § BrB.87 Ett straff blir inte mer ingripande för att lång 

tid förflutit från brottet (p 7) eller för att den tilltalade frivilligt angett sig (p 3). Ashworth & 

von Hirsch diskuterar om det i stället kan vara medlidande som motiverar att vi tar hänsyn 

till billighetsskäl. Medlidande är enligt dem visserligen en viktig del i bedömningar av 

billighet, men kan avfärdas som ensam berättigande princip eftersom man först måste hitta 

ett samband mellan gärningsmannens lidande och det straff som ska utdömas.88  

                                                           
82 Ashworth & von Hirsch 2007 s. 18. 
83 Se not 21 och 23 ovan. 
84 von Hirsch & Jareborg 1991 s. 4.  
85 Ashworth & von Hirsch 2007 s. 19. Se också SOU 2012:34 II s. 213 ff.  
86 Ashworth & von Hirsch 2007 s. 19. 
87 Ashworth & von Hirsch 2007 s. 20.  
88 Ashworth & von Hirsch 2007 s. 21.  
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I stället bör detta samband utgöras av en princip om kvasi-proportionalitet.89 Denna 

har att göra med straffets klandrande funktion. Att ett brott bemöts med klander utgör skäl 

för gärningsmannen att reflektera över sin gärning och överväga varför han handlade som 

han gjorde. Lindring bör komma i fråga när medlidande med den tilltalade för det straff 

han undergår vilar på kvasi-proportionella grunder. T.ex. skulle en tillräckligt sjuk och 

gammal gärningsman (jfr p 6) inte ha samma förmåga att ta till sig klander. Lindring skulle 

då motiveras med medlidande för gärningsmannens svårigheter i detta avseende.90 Att 

gärningsmannen medverkat till att begränsa de skadliga verkningarna av brottet angett sig 

skulle också motivera en strafflindring, men på den grunden att gärningsmannen insett att 

vad han gjorde var fel och därefter agerat utifrån denna insikt. Med andra ord har en sådan 

gärningsman redan tagit till sig en del av det klander straffet är ägnat att förmedla och 

förtjänar därför vårt medlidande.91 Medlidande för att det förflutit en lång tid sedan brottet 

skulle kunna motiveras med en ökad sannolikhet för att gärningsmannen har förändrats till 

det bättre. Medan klander var passande för den person han var då är det kanske inte längre 

det för den person han är nu.  

För de fall gärningsmannen drabbats av någon annan betungande konsekvens i 

samband med eller till följd av sin brottslighet, t.ex. arbetsrättsliga sanktioner eller en 

allvarlig kroppsskada, är författarna mer tveksamma till om strafflindring bör komma i 

fråga. I många fall är det förutsebart för gärningsmannen att så kommer ske att vid 

brottstillfället. Gärningsmannen förtjänar inte mindre klander för vad han gjort, och 

därmed inte medlidande. Sammanfattningsvis tillåter Ashworths & von Hirschs modell 

strafflindring i de fall där (1) gärningsmannen förtjänar mindre klander, (2) gärningsmannen 

saknar (eller kan antas sakna) förmåga att ta till sig klander, eller (3) klandret framstår som 

mindre passande med hänsyn till den tid som förflutit från brottet. 

 

3.3.4 Proportionalitet eller humanitet som skäl för lindring? 

 

Ashworth & von Hirsch lyckas bättre med att förklara varför (vissa) billighetsskäl ska 

beaktas vid straffmätning och påföljdsval. Deras analys syftar emellertid till att koppla 

samman billighetsskälens berättigande med en övergripande proportionalitetsteori. Det kan 

finnas poänger med en sådan analys, men den kan enligt min mening inte ensam förklara 

                                                           
89 Ashworth & von Hirsch 2007 s. 21 f. 
90 Enligt författarna skulle detta enbart gälla om gärningsmannen är allvarligt sjuk eller drabbad av hög ålder. 
För fall där gärningsmannen visserligen är sjuk eller gammal förordar författarna i stället en tillämpning av lika 
effekt-principen, Ashworth & von Hirsch 2007 s. 23 f. 
91 Jfr Jareborg & Zila 2010 s. 131, som menar att strafflindring i detta fall motiveras av att gärningsmannen är 
mindre klandervärd i dessa situationer.  



25 
 

varför det i vissa fall kan anses uppenbart oskäligt att döma ut ett (ovillkorligt) 

fängelsestraff. Anledningen till att det kan anses uppenbart oskäligt att döma ut ett 

ovillkorligt fängelsestraff i vissa fall bör inte vara att en person har sämre förmåga att ta till 

sig klander. Det tycks mig något spekulativt att påstå att sjukliga eller ålderstigna personer i 

högre grad skulle sakna den mentala förmågan att reflektera över sina handlingar, och att ta 

till sig klander och kritik. Skulle detta utgöra grunden för att utdöma ett (betydligt) 

lindrigare straff än vad straffvärdet i sig motiverade inställer sig vidare en rad frågor.  

Anta t.ex. att en mycket sjuk tilltalad fälls för brottslighet vars straffvärde överstiger 1 

år. Vid förhandlingen framkommer det att den tilltalade djupt ångrar sina handlingar, och 

har gjort allt för att göra dem ogjorda. Den tilltalade har frivilligt angett sig, innan 

rättegången ersatt målsägandenas skadeståndsanspråk och dessutom medverkat till att 

andra brott kunnat utredas (jfr NJA 2008 s. 359). Alla dessa faktorer ska beaktas vid 

straffmätningen.92 Om nu brottsligheten är så allvarlig att straffmätningsvärdet – även med 

dessa omständigheter tagna i beaktande – överstiger ett år ska i princip ett fängelsestraff 

dömas ut. Den fråga som återstår att besvara är om den tilltalades sjukdomstillstånd ska 

påverka denna bedömning. Jag är tveksam till om Ashworth & von Hirschs modell skulle 

tillåta ett lindrigare straff i denna situation på grund av sjukdomstillståndet. Här har vi 

tydligen att göra med en sjuk tilltalad som trots sin sjukdom har förmågan att ta till sig 

klander och försöka bättra sig. Möjligen skulle man kunna se det så att Ashworth & von 

Hirschs modell erbjuder en generell strafflindring för tillräckligt gamla och sjuka människor. 

Men om man har goda skäl att anta att någon faktiskt har förmågan att ta till sig klander är 

skälen för strafflindring på denna grund betydligt svagare än annars. 

Enligt min uppfattning bör i stället bedömningen om ett ovillkorligt fängelsestraff ska 

anses uppenbart oskäligt eller inte utgå från frågan om straffet på något sätt är för grymt 

eller inhumant för att kunna verkställas. Härigenom skulle man – beroende på sjukdomens 

svårhet – kunna argumentera för att den sjuke tilltalade i exemplet ovan ska kunna dömas 

till ett lindrigare fängelsestraff, eller till en annan påföljd än fängelse. Staten bör vidare t.ex. 

fråga sig om den med gott samvete kan döma en svårt cancersjuk person eller en 100-åring 

till ett långt fängelsestraff. Frågan är då inte längre vad som är ett proportionellt straff i vid 

mening, utan vilka straff som är alltför betungande för att kunna utdömas i ett humant 

straffsystem. Anledningen till att vi inte använder dödsstraff är inte för att gärningsmannen 

därigenom mister förmågan att ta till sig klander och förbättra sig – det är för att han eller 

hon mister livet, vilket är oacceptabelt och inhumant.  

                                                           
92 29 kap. 5 § BrB p. 2-3, p. 8, NJA 2008 s. 359. 
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Fördelen med att dela upp billighetsskälen i omständigheter som antingen relaterar till 

straffets klandrande funktion eller till intresset av att inte döma ut inhumana straff är att 

man kan uppställa principer för vilka billighetsskäl som endast bör få genomslag vid 

straffmätningen och vilka som därutöver (självständigt) bör kunna påverka påföljdsvalet. 

De skäl som påverkar gärningsmannens klandervärdhet eller det utdelade eller upplevda 

klandrets styrka bör få genomslag vid straffmätningen. Här kan Ashworth & von Hirschs 

analys av billighetsskälen tjäna som utgångspunkt.93 När gärningsmannen skulle 

privilegieras i alltför hög grad om en lindrigare påföljd valdes, dvs. då billighetsskälen tillåts 

påverka valet av påföljd självständigt, men ett fängelsestraff av någon anledning ändå 

framstår som en inhuman påföljd, bör detta däremot motiveras av humanitetshänsyn.  

Man kan fråga sig hur väl en sådan syn på billighetsskälens betydelse för straffmätning 

och påföljdsval passar in med utredningens förslag. Vid en första anblick tycks svaret vara 

mindre väl, eftersom utredningen har anslutit sig till en uppdelning av billighetsskäl i tre 

grupper: omständigheter med koppling till sanktionskumulation, omständigheter 

gärningsmannen inte kan påverka men som medför att det vore oskäligt att döma ut ett 

straff efter straffvärdet, och omständigheter som relaterar till gärningsmannens ånger.94 Ett 

hänsynstagande till billighetsskäl ska enligt utredningen även i framtiden motiveras av 

humanitetshänsyn och ta sin utgångspunkt i en bedömning av vad som kan anses skäligt, 

rättvist och rimligt i det enskilda fallet.95 Utredningen har dock, som ovan nämnts, anfört 

att det kan finnas skäl att besluta att ett fängelsestraff ska vara ovillkorligt i de fall det finns 

starka billighetsskäl men straffets längd även med dessa tagna i beaktande överstiger ett år.96 

Det tycks alltså som att domstolen först ska ta ställning till billighetsskälens påverkan på 

straffmätningsvärdet och därefter fråga sig om det utmätta straffet även med hänsyn tagen 

till dessa kan anses uppenbart oskäligt. Man kan enligt min mening se den första 

                                                           
93 Ett problem med Ashworths & von Hirschs förklaringsmodell är att den avfärdar sanktionskumulation 
som strafflindringsgrund väl lättvindigt. Det är synd, för sanktionskumulation är sannolikt av större i vikt i 
praktiken än fall där den tilltalades ålder eller hälsa talar för en strafflindring. Enligt Ashworth & von Hirsch 
är dessa sanktioner någonting förutsebart vid tidpunkten för gärningen; gärningsmannen får i någon mån 
”skylla sig själv”. Att en sanktion är förutsebar kan väl emellertid inte påverka huruvida den bör beaktas eller 
inte. Också straff i formell mening är förutsebara. Möjligen kan förutsebarhetsargumentet tillmätas betydelse 
när det är gärningsmannen som ensam ansvarar för att en oönskad konsekvens realiseras, t.ex. när han eller 
hon faller från ett tak eller spränger av sig sin hand i samband med gärningen. När det är staten som dömer ut 
sanktionen fungerar inte detta resonemang. Den tilltalade ansvarar lika mycket (eller litet) för att ett straff eller 
en sanktion döms ut. Det finns också sanktioner som till sin karaktär liknar straff, t.ex. 
kränkningsersättningen (se härom Friberg, Kränkningsersättning, 2010, s. 904, 3 kap. och 15 kap.). Likt Jareborg 
(1992 s. 207) tror jag att vad som anses vara ett straff – utöver den legala klassificeringen – i mångt och 
mycket beror på tradition. Jfr också Asp 1998 s. 372 ff.  
94 SOU 2012:34 III s. 199 f. 
95 SOU 2012:34 III s. 197.  
96 SOU 2012:31 I s. 241. 
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bedömningen som en fråga om proportionalitet i vid mening, och den andra som en fråga 

om straffet är alltför inhumant för att kunna verkställas.  

Också de exempel som anges i utredningen avseende i vilka fall det kan anses 

uppenbart oskäligt att döma ut ett ovillkorligt fängelsestraff stöder uppdelningen mellan 

klander- och humanitetsrelaterade omständigheter. De tre exempel som nämns – att en 

anstaltsvistelse skulle drabba den dömde oskäligt hårt på grund av ålder eller hälsotillstånd, 

att tilltänkt vård och behandling därigenom inte skulle komma till stånd eller att en tredje 

part skulle drabbas oskäligt hårt – avser oskäligheten av de direkta följderna av en 

anstaltsvistelse.97 Med andra ord: anstaltsvistelsens påverkan på den dömde (eller någon i 

dennes närhet) ska i sig framstå som uppenbart oskälig, och detta är någonting som i första 

hand avgörs av ”rena” humanitetshänsyn.  

De exempel utredningen nämner på omständigheter som inte ska beaktas vid 

påföljdsvalet avser däremot inte de direkta följderna av ett frihetsberövande. Ett 

fängelsestraff blir i sig inte svårare för att den tilltalade t.ex. frivilligt angett sig eller ålagts 

skadeståndskyldighet.98 Dessa omständigheter påverkar straffets stränghet eller vilket straff 

gärningsmannen förtjänar men har inte med att göra hur anstaltsvistelsen i sig upplevs. Om 

man godtar att det är humanitetshänsyn som ska medföra att ett ovillkorligt fängelsestraff 

framstår som uppenbart oskäligt har jag svårt att se att man därvidlag bör beakta andra skäl 

än sådana som i någon mån har att göra med de följder själva påföljden får för 

gärningsmannens psykiska eller fysiska tillstånd, eller undantagsvis, dess påverkan på en 

tredje part. 

 

3.3.5 Exkurs: när kan ett ovillkorligt fängelsestraff anses vara uppenbart oskäligt 

 

En särskild fråga är hur bedömningen av om ett ovillkorligt fängelsestraff kan anses 

uppenbart oskäligt eller inte ska göras. Anta att en tilltalad lider av en obotlig sjukdom men 

att en fängelsevistelse inte kan antas försämra dennes hälsotillstånd. Alldeles oberoende av 

det straff som eventuellt döms ut kommer han eller hon att tvingas undergå en viss mängd 

lidande. Ett fängelsestraff skulle visserligen medföra att den totala mängden lidande ökade, 

men detta lidande skulle s.a.s. ”stå på egna ben”. Sjukdomslidandet – jämfört med ett liv i 

frihet – skulle inte bli kvalitativt värre på grund av fängelsevistelsen. Argumentet mot en 

strafflindring i en sådan situation vore ungefär att strafflindring inte får innebära ett allmänt 

                                                           
97 Möjligen bör vård- och behandlingsfallet begränsas till de fall där om dess tillämpning begränsas till de fall 
där den tilltalade är i stort behov av vård, det är anstaltsvistelsen som omöjliggör vården och den annars hade 
kommit till stånd om villkorligt fängelse med en ingripande tilläggssanktion hade dömts ut. 
98 Ang. vilka billighetsskäl som i sig inte kan medföra att straffet anses oskäligt, se SOU 2012:34 I s. 241 f.  
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”tycka-synd-om”-institut.99 Det skulle alltså inte vara tillräckligt att den tilltalade framstår 

som ömklig i största allmänhet, utan sjukdomen skulle behöva medföra att fängelselidandet 

förvärrades på något sätt. 

HD:s resonemang i rättsfallet NJA 2010 s. 485 kan användas för att belysa det ovan 

sagda. HD nekade där en man med Crohns sjukdom lindring vid straffmätning och 

påföljdsval mot bakgrund av att den stress som kunde orsakas av själva fängelsevistelsen 

inte skulle leda till någon allvarlig försämring av hans hälsotillstånd samt att den behandling 

mannen fick för sin sjukdom kunde fortsätta under straffets verkställighet. Dessförinnan 

hade HD uttalat sig generellt om möjligheten till strafflindring med anledning av sjukdom 

(p 5 i domskälen): 

 

För att en tillämpning av punkt 6 [i 29 kap. 5 § BrB] ska komma i fråga krävs att det finns 
ett särskilt samband mellan hälsotillståndet och verkställigheten av ett fängelsestraff. Det 
måste kunna förutses att hälsotillståndet skulle medföra någon särskilt allvarlig olägenhet 
vid verkställigheten och att verkställigheten därför skulle drabba den tilltalade oskäligt hårt. 
Sådana olägenheter kan vara att sjukdomen skulle göra verkställigheten särskilt plågsam 
eller att verkställigheten skulle försämra hälsotillståndet allvarligt. 

  

Man kan fråga sig om det förhållandet att HD nämner att det ska finnas ett särskilt 

samband mellan hälsotillståndet och straffet innebär ett krav på intensifierat 

sjukdomslidande på grund av straffet. Det grundläggande kravet för strafflindring är 

sjukdomen ska medföra ”någon särskilt allvarlig olägenhet” vid verkställigheten. HD anger 

två fall där sådan olägenhet kan vara för handen: när sjukdomen skulle göra verkställigheten 

särskilt plågsam eller när verkställigheten skulle försämra hälsotillståndet allvarligt. Det 

förra kan tolkas som att intensiteten i det lidande den dömde upplever på grund av 

verkställigheten måste förvärras av sjukdomen för att en strafflindring ska bli aktuell. Ett 

sätt att uppfatta detta är alltså att lidandet till följd av sjukdomen ska öka i intensitet jämfört 

med ett liv i frihet, och den tilltalade vars sjukdom medför ett lika stort lidande utom som 

inom fängelsets väggar skulle inte medges strafflindring, hur sjuk han eller hon än må vara.  

Man behöver enligt min mening inte uppfatta kravet på särskild olägenhet så att det 

måste krävas att intensiteten av sjukdomslidandet ökar till följd av en anstaltsvistelse. Mer 

rimligt är då att göra en jämförelse av hur en frisk gärningsman skulle uppleva 

ingripandegraden av en anstaltsvistelse, och hur en gärningsman med en viss sjukdom 

skulle uppleva ingripandegraden.100 Det är den typiska skillnaden mellan dessa två grupper 

som bör vara relevant och inte om en tilltalad i det enskilda fallet upplever att det lidande 

                                                           
99 Jfr Ashworth & von Hirsch 2007 s. 21. 
100 Se vad som sagts om lika effekt-principen avsnitt 3.3.3 ovan. 
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hans eller hennes sjukdom är förenat med intensifieras av en anstaltsvistelse. En sådan 

tolkning stämmer bättre överens med kravet om att verkställigheten ska kunna antas bli 

särskilt plågsam. Sjukdomslidandet förvärras inte av fängelsevistelsen – men 

fängelselidandet förvärras av sjukdomen. HD förefaller emellertid i viss mån ha betonat att 

sjukdomslidandet ska förvärras av sjukdomen i och med att den framhåller att mannens 

behandling skulle kunna fortsätta också under verkställigheten av fängelsestraffet.  

 Det viktiga bör enligt mitt förmenande således inte vara att den tilltalades tillstånd 

förvärras av fängelsevistelsen (eller av någon annan påföljd, t.ex. samhällstjänst), eller att 

fängelsevistelsen upplevs vara betydligt mer plågsam än ett liv i frihet för den tilltalade. Jag är 

tveksam till om domare över huvud taget har den kompetens som krävs för att kunna göra 

sådana bedömningar på marginalen. Jämförelseobjektet bör inte utgöras av den tilltalades 

hälsotillstånd före och efter en utdömd påföljd, utan hur en sjuk eller gammal tilltalad kan 

antas uppleva påföljdens ingripandegrad i jämförelse med en frisk sådan.  
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4. Innebörden av att fängelsestraffet är villkorligt 

 

4.1 Villkorligt fängelse 

 

Ovan har jag beskrivit under vilka huvudsakliga förutsättningar ett fängelsestraff kan 

beslutas vara villkorligt för förstagångsförbrytaren. Har domstolen kommit fram till att ett 

villkorligt fängelsestraff ska dömas ut återstår det fortfarande för den att bestämma det 

villkorliga fängelsestraffets innehåll, genom att bestämma vilken tilläggssanktion det ska 

förenas med och sanktionens ingripandegrad.  

Ett villkorligt fängelsestraff innebär att det utmätta straffet inte behöver verkställas i 

anstalt. I så måtto kan det framstå som oegentligt att tala om att ett fängelsestraff döms ut. 

Det villkorliga fängelsestraffet är emellertid inget rent varningsstraff, även om det kan sägas 

ha sådana inslag. För det första innefattar ett villkorligt fängelsestraff som huvudregel en 

prövotid om två år från det att domen vunnit laga kraft (27 kap. 1 § FBrB). Men det 

villkorliga fängelsestraffet ska även förenas med en tilläggssanktion, vilken kan sägas vara 

det egentligt repressiva inslaget i straffet. ”Villkoret” i straffet består dels i att den tilltalade 

ska fullgöra den ålagda tilläggssanktionen under prövotiden, dels i att han eller hon ska 

avhålla sig från fortsatt brottslighet under prövotiden. Vilka följderna blir om den tilltalade 

bryter mot det senare villkoret (”återfallsvillkoret”) behandlar jag i avsnitt 6. Situationen att 

den tilltalade inte fullgör tilläggsanktionen av något annat skäl än tillkommande brottslighet 

behandlas, som nämnts inledningsvis, inte.  

Det villkorliga fängelsestraffet är en paraplysanktion, eller med andra ord, en hatt som 

träs på tilläggssanktionerna.101 Om det villkorliga fängelsestraffet är under två år – vilket är 

fallet annat än i rena undantagsfall, se avsnitt 3 ovan – är enligt 27 kap. 1 § FBrB 

prövotiden alltid två år. Tilläggsanktionerna varierar däremot beroende på brottslighetens 

straffvärde och den tilltalades personliga förutsättningar. Enligt 27 kap. 1 § FBrB får det 

villkorliga fängelsestraffet förenas med följande tilläggssanktioner: 

 

a) Dagsböter (2 §) 

b) Samhällstjänst (3 §) 

c) Övervaknings- och kontrollsanktion (4 §) 

d) Hemarrest (5 §) 

e) Vård- eller påverkanssanktion (6 §) 

f) Kontraktsvård (7 §) 

                                                           
101 Jfr SOU 2012:34 II s. 175 och SOU 1995:91 s. 83 f.  
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Tanken bakom förslaget är att tilläggssanktionerna inom ramen för det villkorliga 

fängelsestraffet ska kunna straffmätas och rangordnas efter ingripandegrad.102 Lägre 

straffvärden ska rendera i en mindre ingripande påföljd än högre straffvärden, och två 

tilltalade som döms för brott med samma straffvärde ska dömas till en påföljd av samma 

ingripandegrad. Däremot ska som ovan angetts inte typen av brott kunna medföra att en 

tilltalad döms till en mer ingripande påföljd än vad straffvärdet motiverar. Principen om 

relativ proportionalitet blir därför styrande på ett helt annat sätt än vad som är fallet när 

brottets art tillåts påverka påföljdsvalet.  

Samma påföljd måste dock inte dömas ut när straffvärdet är detsamma för två brott. 

Utredningens förslag lämnar öppet för individualpreventiva överväganden vid valet av 

tilläggssanktion, givet att valet står mellan två sanktioner som i huvudsak är lika 

ingripande.103 Proportionalitetsprincipen ställer inte upp några teoretiska hinder häremot.104 

I praktiken kan det emellertid vara svårt att göra distinktioner mellan sanktioners 

ingripandegrad, och om det finns (alltför) många sanktioner riskerar systemet att bli 

svåröverskådligt och svårtillämpat.105  

Domstolen ska enligt 31 kap. 2 § FBrB ta hänsyn till fängelsestraffets längd (dvs. 

straffmätningsvärdet) och den tilltalades tidigare brottslighet vid bestämmandet av hur 

ingripande tilläggssanktion som ska dömas ut. Den tilltalades tidigare brottslighet 

återkommer jag till, men redan här kan förutskickas att längden av det (villkorliga) 

fängelsestraff en förstagångsbrottsling döms till kommer att påverka vilka tilläggssanktioner 

som är möjliga att döma ut om han eller hon återfaller. Hemarrest (27 kap. 5 § FBrB) kan 

enligt 31 kap. 5 § FBrB bara väljas om detta krävs med hänsyn till det utmätta 

fängelsestraffets längd och den tilltalades tidigare brottslighet, och detsamma gäller för 

kontraktsvård i de fall straffmätningsvärdet på den brottslighet som är uppe för bedömning 

inte överstiger ett år (31 kap. 1 § & 4 § FBrB). Jag behandlar därför dessa tilläggssanktioner 

i anslutning till diskussionen om hur den tilltalades tidigare brottslighets påverkar 

möjligheten att besluta att ett fängelsestraff ska vara villkorligt.  

 

 

 

                                                           
102 SOU 2012:34 II s. 203 ff. 
103 SOU 2012:34 II s. 205.  
104 von Hirsch 1993 s. 59 ff.  
105 Detta är som ovan nämnts en tung del i kritiken mot nuvarande påföljdssystem, se avsnitt 2.1 med där 
angivna referenser.  
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4.2 Tilläggssanktioner 

 

Sanktionernas inbördes ingripandegrad regleras i 31 kap. 3–4 §§ FBrB. Av 3 § framgår att 

dagsböter är den minst ingripande tilläggssanktionen. Den kan utdömas vid 

straffmätningsvärden om 14 dagar till 3 månader, och döms ut i antal om 50 till 200 

dagsböter.106 När straffmätningsvärdet är 4 månader eller högre anses inte längre dagsböter 

vara en tillräckligt ingripande tilläggssanktion. I första hand ska då i stället samhällstjänst 

dömas ut som tilläggssanktion. Det är möjligt att använda samhällstjänst som 

tilläggssanktion för straffmätningsvärden upp till 11 månader. Antalet samhällstjänsttimmar 

kan straffmätas, och bestäms utifrån fängelsestraffets längd. Därvid anger utredningen att 

den praxis som enligt nuvarande system gäller när skyddstillsyn förenas med samhällstjänst 

fortsatt ska kunna tjäna som utgångspunkt, dvs. att antalet timmar samhällstjänst bestäms 

efter formeln t samhällstjänst = (m*20 + 20) där m anger fängelsestraffets längd uttryckt i 

månader.107 Vilket konkret innehåll samhällstjänsten får ska enligt utredningens förslag 

bestämmas av kriminalvården. Kärnan i sanktionen består fortfarande av en skyldighet att 

utföra oavlönat arbete, men enligt utredningens förslag kan en mindre del av sanktionen 

utföras genom att den tilltalade åläggs en skyldighet att delta i annan motsvarande 

verksamhet.108 

Om det inte finns förutsättningar att förena det villkorliga fängelsestraffet med 

samhällstjänst som tilläggssanktion kan domstolen i stället välja övervaknings- och 

kontrollsanktion som tilläggssanktion (31 kap. 3 § FBrB). Avsikten är att övervaknings- och 

kontrollsanktionen ska vara en sidoställd sanktion i förhållande till samhällstjänst. Den kan 

dömas ut i samma straffmätningsintervall som samhällstjänst och dess ingripandegrad ska 

motsvara det antal timmar samhällstjänst som annars hade dömts ut.109  

Övervaknings- och kontrollsanktionen skulle, till skillnad från dagsböter och 

samhällstjänst, utgöra en nyhet i påföljdssystemet.110 Det finns därför anledning att säga 

något om dess innehåll.111 Till viss del kan övervaknings- och kontrollsanktionen sägas 

motsvara den nuvarande påföljden skyddstillsyn i och med att den alltid ska innefatta 

övervakning av den tilltalade. Överstiger det utdömda fängelsestraffets längd två månader 

ska sanktionen därutöver förenas med en skyldighet för den dömde att inställa sig på en 

                                                           
106 SOU 2012:34 I s. 199.  
107 SOU 2012:34 I s. 201. 
108 SOU 2012:34 I s. 409 ff; 2 kap. 1 § LVF.  
109 SOU 2012:34 II s. 224 ff.  
110 Straffsystemkommittén (SOU 1995:91) föreslog i och för sig att en övervakningssanktion skulle införas i 
påföljdssystemet, men utformningen av denna skilde sig i flera avseenden från påföljdsutredningens förslag. 
111Se till det följande SOU 2012:34 II s. 419 ff; 3 kap. LVF.  
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särskild plats vid en viss tid (”anmälningsskyldighet”). Vid fängelsestraff vars längd är sex 

månader eller mer ska den tilltalade dessutom förbjudas lämna sin bostad under två för 

honom eller henne arbetsfria dagar per vecka, s.k. helghemarrest. Helghemarrest kan under 

vissa förutsättningar ersättas med ett förbud för den dömde att vistas på en viss angiven 

plats eller att lämna ett visst område, eller tvärtom, en skyldighet för honom eller henne att 

befinna sig på en viss angiven plats. Övervaknings- och kontrollsanktionen ska pågå under 

lika lång tid som det utdömda fängelsestraffets längd, dock kortast 3 månader och längst 11 

månader.  

Dagsböter, samhällstjänst samt övervaknings- och kontrollsanktion kan sägas utgöra en 

egen grupp av tilläggssanktioner med ett väl avgränsat tillämpningsområde, där det 

repressiva inslaget i någon mån står för sig självt, utan att göra anspråk på att syfta till att 

rehabilitera den tilltalade.112 Som antytts ovan har emellertid utredningen även lämnat öppet 

för individualpreventiva hänsyn vid valet av tilläggssanktion. Enligt 31 kap. 4 § FBrB får 

domstolen i stället för de tre sanktioner som redogjorts för ovan välja att förena det 

villkorliga fängelsestraffet med en vård- eller påverkanssanktion. Förutsättningen härför är 

enligt 31 kap. 4 § 1 st. FBrB att den tilltalade är i behov av och har förutsättningar för att 

genomgå vård eller behandling för något särskilt förhållande som kan antas ha bidragit till 

att brottet har begåtts, eller om han eller hon har behov av och förutsättningar för att 

genomgå brotts- eller missbruksrelaterad programverksamhet. Det är kriminalvården som 

föreslår vilket innehåll sanktionen ska ha. Om rätten finner att det uppenbart att föreslagna 

innehållet inte är tillräckligt ingripande med hänsyn till längden av det utdömda 

fängelsestraffet får det villkorliga fängelsestraffet, utöver den föreslagna vård- eller 

påverkanssanktionen, förenas med antingen dagsböter, samhällstjänst eller övervaknings- 

och kontrollsanktion (31 kap. 4 § 2 st. FBrB). Syftet med vård- eller påverkanssanktionen är 

alltså att tillgodose individual- och humanitetshänsyn inom ramen för ett påföljdssystem 

byggt på principen om relativ proportionalitet.  

Sammanfattningsvis: vid straffmätningsvärden om 14 dagar till 3 månader kan 

dagsböter väljas som tilläggssanktion. Är straffmätningsvärdet 4 till 11 månader ska i första 

hand samhällstjänst väljas som tilläggssanktion, och i andra hand övervaknings- och 

kontrollsanktion. Är den tilltalade i behov av vård kan vård- eller påverkanssanktion väljas i 

hela intervallet om 14 dagar till 11 månader, under förutsättning att sanktionen är tillräckligt 

ingripande med hänsyn till det utdömda fängelsestraffet. Om den inte är det kan domstolen 

                                                           
112 Samhällstjänst som sanktion kan i och för sig innehålla sådana inslag i och med möjligheten att fullgöra 
delar av samhällstjänsten genom möjligheten att ”delta i annan motsvarande verksamhet”, t.ex. 
missbruksrelaterade påverkansprogram, se SOU 2012:34 II s. 412 ff.  
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förena den med antingen dagsböter, samhällstjänst eller övervaknings- och 

kontrollsanktion. Tilläggssanktionerna hemarrest och kontraktsvård utgör specialfall och 

behandlas i avsnitt 6.  
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5. Ideala brottslingar och ideala straff 

 

5.1 Tvångsvis verkställighet och fängelselinjen 

 

De icke frihetsberövande ”påföljderna” – tilläggssanktionerna – har med undantag för 

dagsbotsanktionen en svaghet: de kan inte verkställas tvångsvis. Varför är då detta ett 

problem? Enligt utredningen är det påföljdssystemets trovärdighet som förutsätter att en 

sanktion kan verkställas tvångsvis.113 Och nog är det väl så. Hade tilltalade fritt kunnat välja 

huruvida de önskade fullgöra en icke frihetsberövande påföljd eller inte skulle ”straffet” 

mer likna en självpåtagen bot, en sekulär penitens från den brottsling som själv ansett sig 

klandervärd och genom att underkasta sig ett straff velat visa sin ånger.114 För att man ska 

kunna tala om straff måste det ytterst finnas ett hot om tvångsvis verkställighet bakom en 

påföljd. Det är anledningen till att en villkorlig dom eller skyddstillsyn kan undanröjas och 

ersättas av ett fängelsestraff i nuvarande påföljdssystem, och det är därför utredningen 

föreslår att en domstol ska kunna förklara att ett villkorligt utdömt fängelsestraff ska kunna 

verkställas i anstalt vid misskötsamhet från den tilltalade. Kravet på tvångsvis verkställighet 

medför också att det vid tidpunkten för påföljdsvalet måste framstå som någorlunda troligt 

att en tilltalad har förmåga och tillfälle att fullgöra en icke frihetsberövande påföljd.  

Men kravet på tvångsvis verkställighet medför ändå vissa olägenheter. Om påföljden 

eller tilläggssanktionen inte kan verkställas på grund av något förhållande som den tilltalade 

inte ansvarar eller kan lastas för finns det en risk att systemet blir orättvist. De icke 

frihetsberövande påföljderna är avsedda att vara mindre ingripande än ett fängelsestraff, 

och om vissa grupper förvägras möjligheten att bli privilegierade blir den 

likabehandlingsprincip som är implicit i proportionalitetsprincipen – lika straff för lika brott 

– urholkad. I och med att utredningen föreslår att den tilläggsanktion som kan verkställas 

tvångsvis, dvs. dagsböter, endast är aktuell om det utdömda fängelsestraffets längd är högst 

tre månader ökar betydelsen av att det går att hitta en verkställbar tilläggsanktion. Enligt 

nuvarande ordning kan ju förstagångsförbrytare dömas till villkorlig dom i kombination 

med dagsböter för straffvärden ända upp till 11 månader.115  

Man kan dela upp svårigheterna att döma ut en tilläggsanktion som inte är tvångsvis 

verkställbar i tre separata frågor. Den första avser huruvida den tilltalade accepterar att 

                                                           
113 SOU 2012:34 I s. 151.  
114 Jfr von Hirsch 1993 s. 63. 
115 Det finns dock andra nackdelar med en sådan ordning, t.ex. att det därigenom uppstår stora tröskeleffekter 
mellan en villkorlig dom och ett fängelsestraff, speciellt vid höga straffvärden. I och med den betydelse 
brottslighetens art tillmäts vid påföljdsvalet är det också ovanligt att en ”ren” villkorlig dom utdöms vid så 
höga straffvärden, och det förstärkande inslaget – samhällstjänst – förutsätter den tilltalades medverkan. 
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underkasta sig en tilläggssanktion som han eller hon i och för sig bedöms kunna 

genomföra.116 Här argumenterar utredningen för att det inte finns något att invända mot att 

den som erbjuds att undslippa en frihetsberövande påföljd själv väljer bort denna 

möjlighet.117 Häri kan jag instämma, även om frågan synes mig något mer komplicerad än 

så.118 Den andra avser den motsatta situationen, dvs. att den tilltalade är beredd att 

genomföra sanktionen men bedöms sakna förutsättningar för detta. Slutligen kan det finnas 

fall där det av andra skäl inte finns möjlighet döma ut en icke frihetsberövande påföljd. Det 

är i de två senare situationerna som det blir orättvist att döma ut en frihetsberövande 

påföljd. Redan här kan det nämnas att en grupp tilltalade kommer att särbehandlas enligt 

det föreslagna systemet, nämligen utrikes boende som begår brott för vilka dagsböter inte 

är en tillräckligt ingripande sanktion. För personer utan anknytning till Sverige som riskerar 

att utvisas i samband med brottet kan det enligt betänkandet vara svårt att finna en 

verkställbar tilläggssanktion, och därför kommer dessa tvingas att verkställa sina straff i 

anstalt.119 Detta gäller dock i huvudsak redan enligt dagens system.120 

Med detta undantag är emellertid utredningens tanke som ovan antytts att domstolen 

alltid ska kunna finna minst en lämplig tilläggssanktion vid straffmätningsvärden om 4 till 

11 månader: i första hand samhällstjänst, i andra hand övervaknings- och kontrollsanktion, 

eller, om den tilltalade har ett vårdbehov, vård- eller påverkanssanktion. Speciellt viktigt 

sägs det vara att det finns ett alternativ till samhällstjänst för de tilltalade som inte har ett 

vårdbehov men som ändå – t.ex. på grund av invaliditet eller sjukdom – är förhindrade att 

arbeta.121 Utredningen tillstår dock att det kan finnas situationer där det inte är möjligt att 

besluta att fängelsestraffet ska vara villkorligt, trots att varken straffmätningsvärdet eller 

den tilltalades tidigare brottslighet talar emot att fängelsestraffet döms ut villkorligt. I 

betänkandet anförs att de situationer där ett villkorligt fängelsestraff inte kan komma i fråga 

på grund av att det saknas möjlighet att besluta om en tillräckligt ingripande tilläggssanktion 

förväntas bli mycket ovanliga.122 Därvid framförs argumentet att det förhållandet att ett 

villkorligt fängelsestraff inte kan utdömas endast innebär att ”den i 

                                                           
116 Jag använder inte ”vilja” eller ”samtycke” eftersom dessa uttryck implicerar att den tilltalade ser den icke 
frihetsberövande påföljden som någonting positivt, jfr Wersäll SvJT 1999 s. 297 f.  
117 SOU 2012:34 II s. 244.  
118 Se till denna fråga Wersäll SvJT 1999 s. 294 ff.  
119 SOU 2012:34 II s. 246. Utredningen pekar i och för sig på det förhållandet att ett rambeslut om 
erkännande och övervakning av vissa icke frihetsberövande påföljder har antagits av EU. (Rådets rambeslut 
2008/947/RIF av den 27 november 2008 om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på domar 
och övervakningsbeslut i syfte att övervaka alternativa påföljder och övervakningsåtgärder.) Regeringen har 
tillsatt en utredning (dir 2011:28) i syfte att utreda hur rambeslutet ska genomföras i svensk rätt.  
120 Prop 2008/09:19 s. 37. 
121 SOU 2012:34 II s. 244 f. 
122 SOU 2012:34 II s. 245.  
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proportionalitetshänseende ’riktiga’ påföljden” får dömas ut.123 Enligt min mening är 

argumentet inte godtagbart. Har man väl bestämt sig för att privilegiera 

förstagångsförbrytare vid påföljdsvalet förändras spelreglerna, och det går inte längre att se 

brottets svårhet som den omständighet som ensam bestämmer vilket straff som är rättvist. 

Den ”riktiga” påföljden blir då den påföljd en förstagångsförbrytare ska ådömas.  

Den fråga man då bör ställa är alltså i vilka situationer det saknas möjlighet att döma ut 

någon av tilläggssanktionerna samhällstjänst, övervaknings- och kontrollsanktion eller vård- 

eller påverkanssanktion med hänsyn till den tilltalades personliga förhållanden eller andra 

omständigheter som inte har med straffets längd eller återfall att göra.  

 

5.2 Samhällstjänst. Lämplighet eller samtycke 

 

Vad gäller samhällstjänst föreslår utredningen att sanktionen ska vara lämplig med hänsyn 

till den tilltalades person och övriga omständigheter (31 kap. 3 § FBrB). Enligt 

utredningens förslag ska alltså inte längre den tilltalades samtycke tillmätas avgörande 

betydelse. Utredningen anför flera skäl som talar för en sådan lösning.124 För det första 

utgör påföljdsbestämning ensidig maktutövning från samhällets sida. Den tilltalade bör 

med hänsyn härtill inte ges möjlighet att välja vilken av flera i huvudsak lika ingripande 

tilläggssanktioner han eller hon vill fullgöra. Därtill kan ett avskaffande av samtyckeskravet 

förväntas utöka tillämpningsområdet för samhällstjänst som tilläggssanktion, vilket är av 

vikt om målet är att förlänga vägen till fängelse. Det kan dessutom framstå som olämpligt 

att en tilltalad som under rättegången förnekar brott tvingas ta ställning till om han eller 

hon accepterar att fullgöra samhällstjänst innan skuldfrågan är avgjord.  

Mot detta måste ställas risken att tilltalade som inte samtycker till samhällstjänst inte 

kommer att fullgöra samhällstjänsten.125 Som Wersäll framhåller kan man se ett krav på 

samtycke som ett sätt att kontrollera om det finns praktiska förutsättningar för att en 

påföljd ska kunna verkställas.126 Utredningen delar denna synpunkt, men anser ändå att det 

ovan anförda talar mot ett samtyckeskrav i så hög grad att detta bör avskaffas. Om den 

tilltalade aktivt motsätter sig att fullgöra samhällstjänst kan denna omständighet vägas in i 

den lämplighetsbedömning som domstolen har att göra. Man kan fråga sig hur stor 

skillnaden mellan de båda synsätten blir i praktiken. Enligt min mening finns det en inte 

                                                           
123 SOU 2012:34 II s. 245.  
124 SOU 2012:34 II s. 399 f. 
125 SOU 2012:34 II s. 397 f.  
126 Wersäll SvJT 1999 s. 297. 
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obetydlig risk att samhällstjänst alltid anses som en olämplig tilläggssanktion om den 

tilltalade aktivt motsätter sig att fullgöra samhällstjänst som tilläggssanktion.  

Men huruvida den tilltalade är beredd att underkasta sig samhällstjänst eller inte är 

alltså bara en del i lämplighetsbedömningen. Den tilltalades personliga förutsättningar 

måste också beaktas vid denna. Utöver frånvaro av samtycke är det främst skäl relaterade 

till den tilltalades arbetsförmåga som kan medföra att lämplighetskravet inte anses uppfyllt, 

t.ex. sjukdom eller kroppsskada som medför att den tilltalade inte är arbetsför. Att den 

tilltalade missbrukar något beroendeframkallande medel utgör däremot i sig inte hinder 

mot att välja samhällstjänst som tilläggssanktion. Om missbruket medför att den tilltalade 

saknar förutsättningar att fullgöra samhällstjänsten, t.ex. för att han eller hon kan befaras 

vara påverkad under verkställigheten, får dock en annan tilläggssanktion väljas.127  

Arbetsförmåga och avsaknaden av missbruk kan sägas ha att göra med den tilltalades 

förmåga att fullgöra samhällstjänsten. Utredningen nämner dock också att särskilda 

förhållanden kopplade till den tilltalades person kan medföra att det anses olämpligt att 

samhällstjänst döms ut som tilläggssanktion, trots att den tilltalade bedöms ha förmåga att 

fullgöra sanktionen.128 Att det förekommer gängbrottsproblematik omkring den tilltalade 

eller att han eller hon dömts för brott som haft samband med bristande impulskontroll 

anges i betänkandet som exempel på sådana förhållanden. Det påpekas dock att det kan 

vara vanskligt att göra antaganden av detta slag.129  

Vad utredningen inte nämner är varför just dessa omständigheter ska tillmätas 

betydelse vid lämplighetsprövningen. Om det är återfallsrisken som motiverar ett sådant 

hänsynstagande görs visserligen sådana bedömningar redan i dagens system. När 

samhällstjänsten infördes som ett permanent inslag i påföljdssystemet uttalade t.ex. 

regeringen att vissa samhällstjänstplaceringar måste anses uteslutna, t.ex. att en dömd 

sexualbrottsling utför samhällstjänst bland barn eller en missbrukare på en arbetsplats där 

narkotika lätt finns tillgänglig.130 Men om det är sådana förhållanden som avses bör dessa 

kunna beaktas på verkställighetsnivå genom att Kriminalvården väljer en annan, lämpligare 

samhällstjänstplacering.  

 

 

 

                                                           
127 Enligt 1 kap. 13 § LVF måste en tilltalad vara nykter och drogfri under verkställigheten av en 
tilläggssanktion.  
128 SOU 2012:34 I s. 246. 
129 SOU 2012:34 I s. 246. 
130 Prop. 1997/98:96 s. 101. 
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5.3 Vård- eller påverkanssanktion 

 

Missbrukare vilka saknar förutsättningar att fullgöra samhällstjänst kommer i många fall i 

stället att kunna ådömas en vård- eller påverkanssanktion. Den grundläggande 

förutsättningen för att välja vård- eller påverkanssanktion är som framgår av 31 kap. 4 § 

FBrB att den tilltalade har behov av vård, behandling eller brotts- eller missbruksrelaterad 

programverksamhet. Enligt utredningen är det främst Kriminalvårdens ansvar att utreda 

om en tilltalad har behov av och förutsättningar för att genomgå vård eller 

programverksamhet. Domstolen bör kunna utgå från att Kriminalvårdens bedömning är 

riktig.131 Rätten får inte bedöma om sanktionen kan antas vara brottsavhållande eller inte.132  

Det är också Kriminalvården som föreslår vilket innehåll sanktionen ska ha. 

Domstolen är dock inte bunden härav, utan kan enligt 31 kap. 4 § FBrB förena vård- eller 

påverkanssanktionen med någon av de tilläggssanktioner som nämns i 27 kap. 2–5 §§ FBrB 

om den finner det uppenbart att den föreslagna sanktionen inte är tillräckligt ingripande 

med hänsyn till fängelsestraffets längd eller den tilltalades tidigare brottslighet. Avsikten är 

att domstolen ska jämföra den föreslagna sanktionens ingripandegrad med innehållet i den 

tilläggsanktion som annars hade valts och justera innehållet därefter.133 Det kan dock antas 

att det många gånger inte kommer att vara möjligt att komplettera sanktionen med 

samhällstjänst, eftersom det för den sanktionen ska göras en lämplighetsprövning.134  

 Eftersom det är domstolen som slutligen bestämmer om det finns förutsättningar för 

att döma ut en vård- eller påverkanssanktion kommer det vara av stor vikt att 

Kriminalvården föreslår ett konkret verkställighetsinnehåll för sanktionen.135 Mot bakgrund 

av att domstolen måste döma ut en tillräckligt ingripande tilläggssanktion (se 31 kap. 11 § 

FBrB) kan det annars saknas förutsättningar för att döma ut en vård- eller 

påverkanssanktion, även om den tilltalade har ett vårdbehov. Domstolen kan i och för sig 

komplettera sanktionens innehåll, men i några situationer kan man tänka sig att det 

föreslagna innehållet ger så ringa ledning i fråga om sanktionens ingripandegrad att en 

annan tilläggssanktion måste väljas. Här ska inte undersökas vilket konkret innehåll en 

vård- eller påverkanssanktion kan tänkas få. Det kan dock konstateras att det kommer att 

                                                           
131 SOU 2012:34 I s. 249.  
132 SOU 2012:34 II s. 230. Jfr de prognostiska kriterier som ställs upp i 30 kap. 9 § BrB för att välja 
skyddstillsyn som påföljd. 
133 SOU 2012:34 II s. 473.  
134 SOU 2012 :34 II s. 235. 
135 SOU 2012:34 II s. 479. 



40 
 

vara en grannlaga uppgift för domstolarna att väga samman proportionalitetshänsyn med 

individualpreventiva överväganden.136 

 

5.4 Övervaknings- och kontrollsanktion som alternativ till samhällstjänst 

 

Det finns alltså tveklöst personer som inte kommer att komma i fråga för samhällstjänst 

och som dessutom inte har ett vårdbehov eller av någon annan anledning inte kan fullgöra 

en vård- eller påverkanssanktion. För dessa är det tänkt att domstolen i stället ska kunna 

välja övervaknings- och kontrollsanktion som tilläggssanktion. Det ställs inte upp något 

lämplighetskrav för denna sanktion, och domstolen sägs kunna utgå från att den är 

verkställbar även då det saknas utredning om den tilltalades personliga förhållanden.137   

Jag har i det föregående nämnt att innehållet i övervaknings- och kontrollsanktionen är 

tänkt att öka i ingripandegrad beroende på det utmätta fängelsestraffets längd. Utöver 

prövotiden innefattar sanktionen kontaktskyldighet med en övervakare om längden på det 

utdömda fängelsestraffet inte överstiger två månader, anmälningsskyldighet för straff 

mellan tre till sex månader, och som utgångspunkt helghemarrest om det överstiger sex 

månader.138 Eftersom övervaknings- och kontrollsanktion bara kommer i fråga som 

tilläggssanktion för förstagångsförbrytare om fängelsestraffets längd överstiger tre månader 

kommer sanktionen för dessa alltid att innefatta kontakt- och anmälningsskyldighet. 

Kontakt med en övervakare och anmälningsskyldighet förutsätter inte att domstolen gör 

någon som helst form av lämplighetsprövning. Huruvida sanktionen kan fullgöras beror i 

och för sig på den tilltalade, och om han eller hon uteblir från schemalagda möten kan 

sanktionen bytas ut eller den tilltalade tvingas verkställa det villkorliga fängelsestraffet i 

anstalt. Poängen är dock att sanktionen alltid anses möjlig att verkställa vid tidpunkten för 

rättens val i påföljdsfrågan. 

När fängelsestraffets längd överstiger sex månader kan helghemarrest utgöra 

förstärkande inslag i övervaknings- och kontrollsanktionen. Att helghemarrest väljs som 

förstärkande inslag förutsätter enligt 3 kap. 4 §§ LVF att helghemarrest anses lämpligt med 

hänsyn till den dömdes personliga förhållanden och övriga omständigheter.139 Detta 

innebär att den dömde måste ha tillgång till en bostad. Hemlösa kommer således inte i 

fråga för helghemarrest. Men även om den tilltalade har tillgång till en bostad är det inte 

                                                           
136 Utredningen uppmärksammar detta, men argumenterar att sådana bedömningar görs i dag när 
domstolarna bedömer om en kontraktsvård är tillräckligt ingripande med hänsyn till straff- och artvärde, SOU 
2012:34 II s. 235 f. 
137 SOU 2012:34 I s. 247.  
138 Se ovan avsnitt 4.  
139 SOU 2012:34 I s. 394 ff; 2012:34 II s. 446 ff.  
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säkert att helghemarrest är ett lämpligt inslag. Lämplighetskravet medför också att bostaden 

måste ha tillgång till telefon och elektricitet för att efterlevnaden av förbudet att lämna 

bostaden ska kunna kontrolleras, i vart fall i de fall efterlevnaden inte kontrolleras genom 

hembesök. Samtycke till helghemarrest krävs inte av en eventuellt sammanboende person 

till den dömde, men om denne aktivt motsätter sig helghemarrest kan detta påverka 

lämplighetsbedömningen.140  

Att den tilltalade saknar sysselsättning, att brottet är av en viss typ eller riktats mot 

någon person i den dömdes hushåll utgör inget hinder mot att helghemarrest väljs som 

förstärkande inslag. I vissa fall sägs dock brottstypen kunna beaktas vid 

lämplighetsbedömningen.141 Man kan misstänka att det förhållandet att brottsligheten 

riktats mot en person den dömde sammanbor med därför ändå kan komma att få viss 

betydelse vid lämplighetsprövningen. Att brottsligheten till sin karaktär är ägnad att 

fortsätta i eller från bostaden talar enligt nuvarande praxis också emot att en ansökan om 

IÖV ska bifallas, och bör kanske anses vara ett av dessa ”vissa fall”.142  

Om helghemarrest inte anses lämpligt ska Kriminalvården i stället välja ett annat 

förstärkande inslag i enlighet med 3 kap. 4 § LVF. De alternativ som kan aktualiseras är 

 

(1) förbud för den dömde att under vissa tider vistas på en särskilt angiven plats eller 

inom ett särskilt angivet område, 

(2) förbud för den dömde att under vissa tider lämna ett särskilt angivet område, eller  

(3) skyldighet för den dömde att under vissa tider vistas på en särskilt angiven plats. 

 

Oavsett vilket alternativ som väljs ska det i huvudsak motsvara helghemarrest i 

ingripandegrad (3 kap. 4 § 2 st. LVF).  

Vad gäller (1) sägs det i författningskommentaren att vid utformningen av förbudet 

kan hänsyn tas till målsägandens intressen på så sätt att förbudet får omfatta vistelse i 

närheten av målsägandens bostad eller det område där han eller hon bor. Ställen där 

återfallsrisken bedöms vara särskilt stor anges också som exempel på lämpliga platser, t.ex. 

pubar eller restauranger, eller lokaler med anknytning till organiserad brottslighet.143 

Angående punkten (2) bör enligt utredningen som utgångspunkt förbudet omfatta ett 

område motsvarande en mindre kommun, eller en inte alltför liten del av en 

storstadskommun. Om förbudet omfattar ett mindre område kan ingripandegraden justeras 

                                                           
140 SOU 2012:34 I s. 393.  
141 SOU 2012:34 II s. 447. 
142 Prop. 1993/94:184 s. 35.  
143 SOU 2012:34 I s. 395.  
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genom att förbudet begränsas i tiden. Skyldighet enligt (3) anges kunna avse vistelse vid viss 

strukturerad dag- eller terapiverksamhet som bedrivs av kommunen eller någon lämplig 

aktör inom det civila samhället.  

Förbuden enligt (1) och (2) kan kombineras med en skyldighet enligt (3) i syfte att 

finna ett tillräckligt ingripande alternativ till helghemarrest. Det kan ifrågasättas om inte 

detta i realiteten kommer att utgöra en förutsättning för att det alternativa förstärkande 

inslaget ska motsvara helghemarrest i ingripandegrad. Som utredningen anför måste i regel 

ett förbud enligt (1) eller (2) i regel anses mindre ingripande än helghemarrest.144 Ett förbud 

att vistas på en viss plats begränsar inte en persons valfrihet i någon större omfattning. 

Betänkandet tycks i och för sig förutsätta att förbudet kan komma att omfatta vissa typer av 

platser, exempelvis nöjesinrättningar. Med hänsyn till den föreslagna bestämmelsens 

utformning – den talar om en särskilt angiven plats – kan man emellertid fråga sig om en 

sådan tolkning är möjlig. Om förbudet får omfatta ett visst område blir ingripandegraden 

högre, men ändå inte så pass att det kan anses motsvara helghemarrest i ingripandegrad. 

Hur ingripande ett förbud att lämna ett visst angivet område är bestäms likaså av områdets 

storlek. Ingripandegraden kan dock förväntas bli tämligen måttlig mot bakgrund av de 

riktlinjer som ges i betänkandet. En skyldighet att vistas inom ett område stort som ”en 

mindre kommun” ger den dömde stora möjligheter att fritt disponera sin tid och välja sina 

aktiviteter. Jämför detta med en anstaltsvistelse, en skyldighet att utföra oavlönat arbete på 

tider och platser som man själv inte väljer, eller ett förbud mot att lämna sin bostad under 

två lediga dagar i ett antal veckor. Utredningen föreslår visserligen med anledning av detta 

att ett sådant förbud bör omfatta fler dagar än den helghemarrest som annars hade kommit 

i fråga, men jag ställer mig ändå tveksam till om förbuden enligt (1) och (2) kan jämställas 

med samhällstjänst eller helghemarrest i ingripandegrad. 

En skyldighet att under vissa tider vistas på en särskilt angiven plats kan däremot – 

beroende på utformning – jämställas med eller vara mer ingripande än helghemarrest. (Vad 

annat än en skyldighet att vistas på en särskilt angiven plats under en viss tid utgör ett 

förbud att lämna sin bostad?) Det förefaller något oklart hur utredningen har tänkt sig att 

en sådan skyldighet ska utformas. En möjlighet vore att erbjuda dömda att fullgöra 

helghemarrest i någon form av helgfängelse, dvs. vad utredningen benämner 

närvarocenter.145 Utredningen avvisar dock alternativet med motiveringen att det för 

                                                           
144 SOU 2012:34 II s. 396.  
145 SOU 2012:34 II s. 451. I t.ex. USA finns det s.k. day reporting centers, dvs. ”dagsfängelser”, se Stenborre 
Kan påföljdssystemet humaniseras ytterligare?, SvJT 2004 s. 484 ff. Det hade således knappast varit en omöjlighet att 
införa helgfängelser – och kanske inte heller dyrare än att döma ut ett ovillkorligt fängelsestraff, vilket kan bli 
alternativet i vissa fall om den tilltalade inte är lämplig för helghemarrest.  
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närvarande saknas praktiska och ekonomiska förutsättningar för att bedriva sådan 

verksamhet.146 I stället föreslår man att en skyldighet enligt (3) ska kunna omfatta vistelse 

vid dagverksamhet. Såvida inte en sådan vistelse tar lika mycket av den tilltalades tid i 

anspråk som en helghemarrest blir skyldigheten mindre ingripande än en sådan. Eftersom 

helgfängelser avfärdas som alternativ bör detta förutsätta att skyldigheten får omfatta fler 

än två dagar i veckan. Även om en sådan skyldighet kombineras med ett förbud enligt (1) 

eller (2) kan man sätta i fråga om den dömdes frihet begränsas i lika stor utsträckning som 

när helghemarrest eller samhällstjänst väljs som sanktion.  

 

5.5 Innehåll och ingripandegrad som hinder mot villkorligt fängelse? 

 

Kan verkligen övervaknings- och kontrollsanktionens innehåll och ingripandegrad påverka 

förutsättningarna för att välja den som tilläggssanktion? Om nu det alternativa förstärkande 

inslaget i regel är mindre ingripande än samhällstjänst och helghemarrest, blir möjligen 

konsekvensen av detta endast att de personer som åläggs att fullgöra en sådan 

tilläggssanktion privilegieras i större utsträckning än andra dömda inom samma 

straffmätningsintervall. Avsikten med de alternativa förstärkande inslagen är ju att tilltalade 

som inte bedöms ha förutsättningar eller anses lämpliga för att fullgöra samhällstjänst, 

vård- eller påverkanssanktion eller helghemarrest inte ska behöva dömas till ett ovillkorligt 

fängelsestraff. Det finns emellertid omständigheter som ger anledning att befara att denna 

grupp tilltalade kommer att dömas till ovillkorligt fängelse i fler fall än vad som är tänkt. 

För det första vill jag erinra om att fängelsestraff vars längd understiger ett år endast 

presumeras vara villkorliga (31 kap. 1 § FBrB). Av 31 kap. 11 § FBrB följer att ett 

ovillkorligt fängelsestraff ändå måste dömas ut om det inte går att döma ut en 

tilläggssanktion som är tillräckligt ingripande med hänsyn till fängelsestraffets längd. Anta 

att en tilltalad saknar vårdbehov och inte bedöms lämplig att utföra samhällstjänst. Det 

alternativ som återstår är alltså att döma ut en övervaknings- och kontrollsanktion. Vilket 

innehåll denna kommer att ha bestäms emellertid inte av domstolen utan av 

Kriminalvården. Vid tidpunkten för valet av tilläggssanktion går det därför inte med 

säkerhet att säga hur ingripande övervaknings- och kontrollsanktionen kommer att bli. 

Eftersom det är rättens ansvar att döma ut en tillräckligt ingripande tilläggssanktion finns 

det enligt min mening en risk att rätten låter osäkerhet i detta avseende gå ut över den 

tilltalade och dömer ut ett ovillkorligt fängelsestraff. Störst torde denna risk vara när det 

                                                           
146 SOU 2012:34 II s. 441.  
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finns omständigheter som indikerar att den tilltalade saknar förutsättningar att fullgöra 

helghemarrest.  

Den avgörande frågan blir således om rätten måste anta att utformningen av 

övervaknings- och kontrollsanktionen kommer att motsvara samhällstjänst i ingripandegrad 

eller om rätten självständigt får bedöma sanktionens ingripandegrad. Om den förra 

lösningen väljs kan domstolen alltid döma ut övervaknings- och kontrollsanktion som 

tilläggssanktion, men med risken att vissa tilltalade oförtjänt privilegieras. Det senare 

alternativet riskerar att leda till att vissa tilltalade oförtjänt inte privilegieras. I båda fallen 

träds proportionalitetsprincipen för när: i det förra fallet döms gärningsmannen till en 

lindrigare påföljd jämfört med gärningsmän som har begått lika allvarlig brottslighet, medan 

det omvända gäller i det senare fallet. Man kan anföra skäl till stöd för båda lösningarna. 

Min egen uppfattning är att den tilltalades bristande förmåga eller lämplighet inte bör 

tillåtas påverka påföljdsvalet i en för honom eller henne oförmånlig riktning. Men oavsett 

vilken lösning man förespråkar vore det önskvärt att betydelsen av 31 kap. 11 § FBrB för 

möjligheten att välja övervaknings- och kontrollsanktion som tilläggssanktion klargörs 

om/när utredningens förslag leder till lagstiftning. 

Osäkerhet om det faktiska verkställighetsinnehållet vidlåder i och för sig också vård- 

eller påverkanssanktionen. Vad gäller den kan dock rätten komplettera det innehåll 

Kriminalvården har föreslagit om rätten finner att det inte är tillräckligt ingripande (31 kap. 

4 § 2 st. FBrB). Kanske bör en liknande möjlighet finnas när rätten överväger att välja 

övervaknings- och kontrollsanktion som tilläggssanktion. Man kan tänka sig en ordning där 

Kriminalvården måste presentera ett konkret förslag till verkställighetsinnehåll för de 

alternativa förstärkande inslagen i de fall det kan antas att den tilltalade saknar 

förutsättningar att fullgöra samhällstjänst, vård- eller påverkanssankton och helghemarrest. 

Om domstolen anser att det föreslagna innehållet inte är tillräckligt ingripande skulle den 

kunna ges möjlighet att kombinera övervaknings- och kontrollsanktionen med dagsböter. 

Det finns dock också nackdelar med en sådan lösning. Risken är att domstolarna med tiden 

slentrianmässigt skulle förena en övervaknings- och kontrollsanktion med dagsböter på ett 

icke avsett sätt. Sådan s.k. net widening har skett vad gäller tillämpningsområdet för 

samhällstjänst och måste anses vara en reell risk när fler kombinationsmöjligheter 

introduceras i ett påföljdssystem i syfte att kunna döma ut en ”tillräckligt” ingripande 

påföljd.147 Samtidigt är det inte tillfredsställande om tillämpningsområdet för övervaknings- 

                                                           
147 Se härom t.ex. Borgeke SvJT 2008 s. 777, Perklev SvJT 2010 s. 503, Reimer SvJT 2010 s. 510, Asp SvJT 
2010 s. 450 och Ulväng 2009b s. 417 f. Liknande erfarenheter finns i USA, där program motsvarande 
samhällstjänst var tänkta att ersätta (korta) fängelsestraff. I många fall blev resultatet av reformen i stället att 



45 
 

och kontrollsanktionen inskränks för att de alternativt förstärkande inslagen är bristfälligt 

utformade.  

 

5.6 Påföljdsrättsligt innan- och utanförskap för förstagångsbrottslingar 

 

Det återstår att se om några förstagångsförbrytare kommer att dömas till ovillkorliga 

fängelsestraff för att det saknas möjligheter att förena ett villkorligt fängelsestraff med en 

tillräckligt ingripande tilläggssanktion. Man kan dock enligt min uppfattning dra några 

tentativa slutsatser av det föregående. 

Många av de personer som bedöms olämpliga för samhällstjänst kommer att vara 

missbrukare.148 Missbrukare kommer i stället för samhällstjänst i många fall att kunna 

fullgöra en vård- eller påverkanssanktion. Ett problem är dock att vård- eller 

påverkanssanktionens behovsrelaterade innehåll beslutas av Kriminalvården, men att 

domstolarna ändå ansvarar för att ingripandegraden blir ”tillräcklig”.149 Om en tilltalad 

saknar förutsättningar att fullgöra såväl samhällstjänst som vård- eller påverkanssanktion 

återstår övervaknings- och kontrollsanktion som alternativ. 

Övervaknings- och kontrollsanktionens innehåll bestäms först på verkställighetsnivån. 

Det finns därmed en risk att dess innehåll inte kommer att motsvara övriga 

tilläggssanktioner i ingripandegrad. Allvarligast är problemet när fängelsestraffets längd är 6 

månader eller längre. Helghemarrest utgör visserligen ett förhållandevis ingripande inslag, 

men förutsätter en lämplighetsprövning. De alternativt förstärkande inslagen kan med 

hänsyn till deras utformning inte anses jämställda med de sanktioner de är tänkta att ersätta 

i ingripandegrad.150 Högst risk att dömas till ett ovillkorligt fängelsestraff löper därför en 

tilltalad som begår ett brott med ett straffmätningsvärde om 6 månader eller mer, och som 

inte kommer i fråga för samhällstjänst, vård- eller påverkanssanktion och helghemarrest. 

Missbrukare och hemlösa torde utgöra typfallen.  

Problemet med att döma ut en verkställbar sanktion i vissa situationer förutsätter att 

domstolarna tillåts bedöma och jämföra olika tilläggssanktioners ingripandegrad i syfte att 

finna en ”tillräckligt ingripande” tilläggssanktion. Utformningen av 31 kap. 11 § FBrB och 

att utredningen förutsatt att vissa tilltalade kommer att dömas till ovillkorliga fängelsestraff 

på grund av deras personliga förhållanden talar med viss styrka för att detta är vad som 

                                                                                                                                                                          
de som tidigare dömdes till övervakning – dvs. en form av skyddstillsyn – nu dömdes till samhällstjänst, se 
Tonry & Lynch, Intermediate Sanctions, s. 101 ff.  
148 Se ovan avsnitt 5.3. 
149 Se ovan avsnitt 5.4. 
150 Se ovan avsnitt 5.4. 
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åsyftats. Vad gäller vård- eller påverkanssanktionen anges det uttryckligen att en sådan 

tillämpning är avsedd. Möjligen kan man dock se bestämmelsen som en påminnelse om att 

lagstiftaren redan rangordnat de olika tilläggssanktionerna i ingripandegrad, och att 

domstolens uppgift endast är att välja mellan dem. Domstolen skulle s.a.s. ha att utgå från 

fiktionen att alla sidoställda tilläggssanktioner motsvarar varandra i ingripandegrad. Vid 

straffmätningsvärden om 4–11 månader skulle med detta synsätt domstolen alltid kunna 

välja övervaknings- och kontrollsanktion som tilläggssanktion, i vart fall för inrikes boende. 

Utrikes boende skulle dock enligt utredningens förslag fortfarande dömas till ovillkorliga 

fängelsestraff i högre utsträckning än inrikes boende.  

 

5.7 Om lämplighetsbedömningen vid hemarrest 

 

Det ovan sagda avser påföljdsvalet för förstagångsbrottslingar, men problemet är lika 

aktuellt när en tilltalad återfaller. Hemarrest kommer för många tilltalade att vara det sista 

steget på påföljdstrappan innan ett ovillkorligt fängelsestraff måste dömas ut. För att 

hemarrest ska kunna dömas ut som tilläggssanktion måste dock detta enligt 31 kap. 3 § 4 st. 

FBrB vara lämpligt med hänsyn till den tilltalades person och övriga omständigheter. 

Lämplighetsprövningen liknar den Kriminalvården ska göra när myndigheten beslutar om 

helghemarrest kan anses vara ett lämpligt förstärkande inslag till en övervaknings- och 

kontrollsanktion. Skillnaden består dels i att det är domstolen som prövar hemarrestens 

lämplighet som sanktion, dels i att lämplighetskravet ställs något högre. I huvudsak 

kommer lämplighetsprövningen att motsvara Kriminalvårdens prövning av en tilltalads 

förutsättningar för att verkställa ett fängelsestraff genom IÖV.151 Tidigare praxis torde 

därför med viss försiktighet fortsatt kunna tjäna som utgångspunkt vid 

lämplighetsprövningen.  

Ett första krav är att den tilltalade har tillgång till en lämplig bostad. Här kan hänvisas 

till de krav på bostadens utformning som jag redogjort för i samband med 

lämplighetsprövningen angående helghemarrest.152 För att döma ut hemarrest måste den 

tilltalade vidare ha någon form av sysselsättning utanför hemmet.153 Eftersom ett högt ställt 

sysselsättningskrav riskerar att bli socialt diskriminerande ska arbete och studier kunna 

ersättas med deltagande i av Kriminalvården ordnad verksamhet. Som utgångspunkt anges 

att sysselsättningsgraden bör motsvara 20 timmar i veckan. Om särskilda skäl är för 

                                                           
151 SOU 2012:34 I s. 247 f. 
152 Se ovan under avsnitt 5.4. 
153 SOU 2012:34 II s. 465 ff. 
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handen, t.ex. att den tilltalade har någon funktionsnedsättning eller är pensionär, kan kravet 

sättas ned.154 Den dömde tillåts således lämna bostaden under hemarresten för vissa 

angivna ändamål. Detta påverkar lämplighetskravet genom att den tilltalade måste förväntas 

kunna följa de villkor Kriminalvården ställer upp i fråga om när och i vilket syfte han eller 

hon tillåts lämna bostaden. 

 Missbruk av beroendeframkallande medel utgör inte heller hinder mot att välja 

hemarrest som tilläggssanktion. Om den tilltalades missbruk medför att han eller hon inte 

kan förväntas uppfylla nykterhetskravet i 1 kap. 13 § LVF saknas dock förutsättningar att 

döma ut hemarrest.155 Vidare krävs inte samtycke från den tilltalade eller personer den 

tilltalade sammanbor med för att hemarrest ska kunna väljas som tilläggssanktion. Om den 

tilltalade eller någon i hans eller hennes hushåll aktivt motsätter sig hemarrest som 

verkställighetsform eller bör detta kunna innebära att hemarrest inte bedöms vara en 

lämplig tilläggssanktion. Påverkan på eventuella barn måste också beaktas vid 

bedömningen.156 En skillnad jämfört med lämplighetsprövningen av helghemarrest är att 

större hänsyn tas till typen av brott. Om det brott den tilltalade ska dömas för har riktats 

mot någon som han eller hon sammanbor med är inte lämplighetskravet uppfyllt. Att 

brottet har begåtts från bostaden utgör i sig däremot inte skäl mot att döma ut hemarrest.157 

Lämplighetskravet kommer tveklöst att medföra att vissa tilltalade inte kommer i fråga 

för hemarrest. Som huvudregel kommer domstolarna att döma dessa till ovillkorliga 

fängelsestraff. Karaktären av de omständigheter som beaktas vid lämplighetsbedömningen 

innebär dessvärre att hemarresten riskerar att bli socialt exkluderande. Tilltalade för vilka 

hemarrest är det enda alternativet till ett ovillkorligt fängelsestraff kommer dessutom att ha 

dömts för fler brott än dömda för vilka IÖV övervägs som verkställighetsform.158 Eftersom 

återfallsbrottslingar oftare kommer från socioekonomiskt utsatta miljöer159 kan man 

möjligen förvänta sig att problematiken accentueras i ett system där hemarrest utgör sista 

möjligheten att undvika ett ovillkorligt fängelsestraff.160 Å andra sidan förutsätter även IÖV 

en lämplighetsbedömning enligt dagens system. Att den bedömningen sker på 

verkställighetsnivå torde vara av mindre vikt för den dömde: hans eller hennes intresse 

måste i första hand anses vara att inte behöva verkställa ett straff i anstalt.  

                                                           
154 SOU 2012: 34 II s. 466. Jfr Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om intensivövervakning med 
elektronisk kontroll (KVFS 2011:6) 
155 SOU 2012:34 I s. 248. 
156 SOU 2012:34 I s. 248 f. 
157 SOU 2012:34 I s. 248. 
158 SOU 2012:34 II s. 470. 
159 Återfall i brott. Mönster i risken för återfall bland lagförda personer, Brå 2012:15, s. 45 ff.  
160 Se nedan avsnitt 6.4.1 om normalvägen till fängelse, och om betydelse av att hemarrest kan utdömas som 
tilläggssanktion.  
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Vilka personer rör det sig om? Hemlösa och personer med ett kvalificerat missbruk 

saknar som nämnts förutsättningar att fullgöra hemarrest. En indikation på att 

bostadskravet inte är något marginellt problem är slutsatsen från en studie av 

Brottsförebyggande rådet att en femtedel av skyddstillsynsdömda saknade en egen bostad, 

och att ytterligare en tiondel över huvud taget inte hade tillgång till någon bostad.161 Men 

att den dömde har tillgång till bostad är inte det enda hindret mot att döma ut hemarrest. 

Om hans eller hennes familj har tillgång till en bostad men denna är trångbodd är det 

rimligt att anta att någon i hushållet oftare kommer att aktivt motsätta sig att hemarrest döms 

ut eller att verkställighet i hemmet oftare kommer anses påverka ett barn i menlig riktning. 

Huruvida sysselsättningskravet blir socialt diskriminerande beror på om ambitionen att 

kunna ersätta sysselsättning genom arbete eller studier med annan verksamhet tas på allvar. 

Men också såvitt avser den tilltalades förväntade sysselsättningsgrad kan man undra om 

inte detta kommer att påverka lämplighetskravet på det sättet att dömda som kan förväntas 

”dra hemma” – och i synnerhet i de fall deras bostad är trångbodd – upplevs mer 

påfrestande för barn och andra sammanboende. 

  

                                                           
161 Frivården i Sverige, Brå 2010:10, s. 34.  
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6. Återfall 

 

6.1 Inledning 

 

Påföljdsutredningens förslag innebär att den tilltalades tidigares brottslighet kommer att 

tillmätas större betydelse vid påföljdsvalet än vad som är fallet idag. Utredningen har också 

tydligt uttalat vilken straffideologisk grund ett hänsynstagande till återfall vid påföljdsvalet 

vilar på. Tolerans för och medkänsla med mänsklig svaghet bör få oss att inte döma ut det 

strängaste straffet på en gång, utan vi bör i stället ge den tilltalade ”en andra chans”.162 Jag 

återkommer till hur och varför man bör visa tolerans nedan i avsnitt 6.3. Det jag här vill 

uppmärksamma är att toleransargumentet inte är nytt. I doktrinen har bl.a. von Hirsch och 

Ulväng hävdat att nuvarande svenska påföljdssystem kan anses förenligt med en 

toleransteori.163 Det finns emellertid stora skillnader mellan nuvarande och föreslagna 

påföljdssystem såvitt avser återfallets betydelse för påföljdsvalet. Nedan redogör jag därför 

för återfallets roll enligt gällande rätt.164  

För att det ska vara fråga om ett återfall måste brottsligheten ha begåtts efter en tidigare 

fällande dom. Annars rör det sig om s.k. nyupptäckt brottslighet.165 I BrB används inte 

heller termen återfall uttryckligen, utan det talas i stället om att den tilltalade har dömts för 

brott (26 kap. 3 § BrB) eller att den tilltalade tidigare har gjort sig skyldig till brott (29 kap. 4 § & 

30 kap. 4 § BrB).166 Härutöver kommer jag att använda den tilltalades tidigare brottslighet som 

samlingsnamn för att den tilltalade tidigare har dömts för eller gjort sig skyldig till brott. 

 

6.2 Återfall enligt gällande rätt 

 

Återfall kan för det första påverka påföljdsvalet i enlighet med 30 kap. 4 § 2 st. BrB. Av 

bestämmelsen framgår att den tilltalades tidigare brottslighet kan utgöra skäl att bestämma 

påföljden till fängelse, eller annorlunda uttryckt, skäl för att inte döma ut en icke 

frihetsberövande påföljd trots att brottslighetens straffvärde och art motiverar detta. Vilket 

återfall som helst kan emellertid inte medföra att påföljden bestäms till fängelse. 

                                                           
162 SOU 2012:34 II s. 263 f.  
163 von Hirsch 2001 s 89 ff; Ulväng 2005 s. 349.  
164 Se generellt härom SOU 1986:14 s. 423 ff; prop. 1987/88:120 s. 49 ff; SOU 1995:91 kap. 7; Träskman 
1999, Sitte-Durling, Tidigare brottslighet: om rättsverkningar av återfall i brott, 2005; Ulväng 2005 avsnitt 6.4; SOU 
2008:85 avsnitt 2.4.4 & bilaga 6, Utlåtande av Martin Borgeke och Magnus Ulväng; prop. 2009/10:147 s. 84 
ff; Borgeke 2012 avsnitt 3.7, 4.4.7, 8.5; SOU 2012:34 II avsnitt 4.4. 
165 Ulväng 2005 s. 331, SOU 2012:34 II s. 300 ff.  
166 26 kap. 3 § förutsätter alltså att en domstol har dömt den tilltalade, medan det är tillräckligt att den 
tilltalade godkänt ett strafföreläggande eller meddelats åtalsunderlåtelse för att 29 kap. 4 § och 30 kap. 4 § ska 
vara tillämpliga, se Träskman 1999 s. 204.  
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Tidsfaktorn måste beaktas, så att återfall nära inpå en tidigare dom talar starkare för 

fängelse än för återfall som ligger långt tillbaka i tiden.167 I praxis har angetts att om 

återfallet sker inom fyra år från det tidigare brottet så kan återfallet beaktas.168 Förhållandet 

mellan återfallsbrottsligheten och brottsligheten i den tidigare domen är också av vikt. Är 

brottsligheten likartad finns det större skäl att skärpa påföljden, och likaså om den nya 

brottsligheten är allvarligare i förhållande till den gamla.169 Likartad brottslighet avser främst 

brottsstadgandets skyddsintresse och inte den konkreta rubriceringen; t.ex. är olika former 

av våldsbrott likartade, liksom även olika förmögenhetsbrott.170 

Betydelsen av återfall vid påföljdsvalet kompliceras av att många brott på fängelsenivå 

har någon form av artvärde.171 Domstolen ska göra en sammanvägning vid påföljdsvalet 

med beaktande av brottets straff- och artvärde samt den tilltalades tidigare brottslighet.172 

Faktorerna är inte statiska, utan kan var och en tala för fängelse med olika styrka. Detta 

medför att det kan vara svårt att isolera hur stor betydelse just återfallet har för 

påföljdsvalet i ett konkret fall. 

 Om inget av brotten utgör artbrott och straffvärdet är förhållandevis lågt (≤ 6 mån) 

blir det lättare att se hur den tilltalades tidigare brottslighet påverkar påföljdsvalet. En 

tilltalad som gör sig skyldig till stöld kommer som förstagångsbrottsling att dömas till 

villkorlig dom i kombination med dagsböter. Begår han eller hon en till stöld bestäms 

påföljden troligen till skyddstillsyn. Ytterligare en stöld föranleder att skyddstillsynen 

förenas med samhällstjänst eller kontraktsvård, och först därefter kan fängelse bli aktuellt 

på grund av återfallet.173 Förstagångsförbrytaren privilegieras således i förhållande till 

återfallsbrottslingen.  

Är däremot artvärdet och/eller straffvärdet högt kan fängelse väljas som påföljd, 

oavsett om den tilltalade tidigare har gjort sig skyldig till brott eller om återfallet är 

allvarligt. Ett brott med ett högt artvärde som grovt rattfylleri kan medföra – och medför i 

många fall – att påföljden bestäms till fängelse även för förstagångsförbrytare. Har den 

tilltalade ”tur” och undslipper fängelse talar dock ett återfall mycket starkt för att fängelse 

ska väljas som påföljd. Borgeke har illustrerat återfallets betydelse i den sammanvägning 

som ska göras med följande figur: 

                                                           
167 Prop. 1987:88:120 s. 54 f.  
168 Borgeke 2012 s. 284. Detta är ingen regel huggen i sten. Har en tilltalad som just frigivits från ett långt 
fängelsestraff begått ett brott i nära anslutning till frigivningen kan det finnas mindre anledning att tillmäta 
tidsfaktorn avgörande betydelse.  
169 Prop. 1987/88:120 s. 52. 
170 Borgeke 2012 s. 285. 
171 Se ovan not 18 med tillhörande text om kritiken mot artbrotten.  
172 Prop. 1987/88:120 s. 100.  
173 Jfr SOU 2008:85 s. 533. 
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Figur 1, Borgeke 2012, s. 288. 

 

På x-axeln återfinns brottets straffvärde och på y-axeln brottets ”artvärde”. Är straffvärdet 

högt krävs ett lägre artvärde för att bestämma påföljden till fängelse, och vice versa. Pilen 

är tänkt att illustrera återfallets betydelse. Ju längre avståndet till fängelselinjen är, desto 

allvarligare måste återfallssituationen vara för att påföljden ska bestämmas till fängelse. 

I och med att begreppet ”brottslighetens art” tillmäts så stor betydelse vid 

påföljdsvalet kan man sätta i fråga hur förenlig den nuvarande regleringen verkligen är med 

en toleransteori. Det finns få brott som inte har någon form av artvärde, och vägen till 

fängelse blir märkbart kortare i de situationer brottets art tillåts påverka påföljdsvalet.174 

Detta innebär också att det blir svårt att konstruera typfall för hur återfallet ska beaktas 

eftersom brottslighetens art är ett så löst begrepp. Jag nöjer mig här med att konstatera att 

återfallets betydelse för påföljdsvalet i många fall blir av underordnad betydelse – ofta talar 

redan brottslighetens art så starkt för fängelse att ingen annan påföljd är möjlig. Återfallet 

får därmed betydelse på andra nivåer i påföljdssystemet.  

För det andra kan återfall påverka hur en tidigare fängelsedom ska verkställas.175 Enligt 

34 kap. 4 § BrB ska domstolen som huvudregel förklara villkorligt medgiven frihet 

förverkad om den tilltalade begått ett brott under den prövotid som en villkorlig frigivning 

är förenad med. Om det finns särskilda skäl häremot kan rätten välja att inte förverka den 

                                                           
174 Enligt en undersökning utförd av Brå (SOU 2012:34 IV bilaga 6) hade år 2000-2005 en tilltalad i 
genomsnitt 0,71 frivårdspåföljder bakom sig innan han eller hon döms till fängelse för tillgreppsbrott, och det 
var 40 % sannolikhet att en tilltalad dömdes till fängelse för ett tillgreppsbrott vid första återfallet efter att 
tidigare ha dömts till antingen villkorlig dom eller skyddstillsyn. Motsvarande siffror för 1985-1986 var 1,02 
frivårdspåföljder respektive 11 % sannolikhet. Statistiken bör tas med en nypa salt – bl.a. är urvalet bara gjort 
efter det redovisade huvudbrottet – men eftersom urvalet är gjort för att hitta den längsta vägen till fängelse 
kanske den ger en indikation på att det sällan är tal om att döma ut 3–4 icke frihetsberövande påföljder innan 
fängelse väljs som påföljd.  
175 Förarbetena till nuvarande reglering återfinns i prop. 1997/98:96. 
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villkorligt medgivna friheten helt eller delvis. Särskilda skäl utgör till viss del en spegelbild 

av de skäl som talar för att beakta ett återfall vid påföljdsvalet. Om den nya brottsligheten 

är av lindrig beskaffenhet i förhållande till den tidigare brottsligheten, om det förflutit lång 

tid mellan brotten eller om ett förverkande annars skulle framstå som oskäligt kan 

domstolen underlåta att förklara den villkorligt medgivna friheten förverkad. 

För det tredje kan återfall få betydelse vid straffmätningen. I 29 kap. 4 § BrB stadgas 

det att domstolen vid straffmätningen ska, utöver brottets straffvärde, i skärpande riktning 

ta hänsyn till om den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott, om inte förhållandet 

beaktas genom påföljdsvalet eller i tillräcklig utsträckning genom förverkande av villkorligt 

medgiven frihet.176 Straffskärpning vid straffmätningen p.g.a. återfall är alltså subsidiär till 

straffskärpning genom att en strängare påföljd väljs eller genom att villkorligt medgiven 

frihet förverkas.177 Om domstolen överväger straffskärpning enligt 29 kap. 4 § BrB har den 

kommit fram till att fängelse valts som påföljd på grund av brottets straffvärde eller art, 

samt att förverkande inte är möjligt eller otillräckligt.  

Om den tilltalade inte alls frigivits villkorligt, tidigare dömts för enbart 

bötesbrottslighet eller inte häktats eller delgivits åtal inom ett år från prövotidens utgång 

kan förverkande inte komma i fråga. Ett förverkande kan också vara uteslutet på den 

grunden att den villkorligt medgivna friheten redan förklarats förverkad av en 

övervakningsnämnd eller att en gärningsman fått verkställa hela sitt straff i anstalt med stöd 

av 26 kap. 6–7 §§ BrB.178 Enligt motiven kan en straffskärpning också vara motiverad i de 

fall ett förverkande omfattar endast en relativ kort tid p.g.a. mer eller mindre tillfälliga 

omständigheter eller den tilltalade upprepade gånger återfallit i allvarlig brottslighet såsom 

grov misshandel eller grov stöld.179  

Slutligen ska sägas att en tilltalads tidigare brottslighet har betydelse för en mängd 

andra situationer än de tre ovan angivna.180 Men som huvudfall kan man säga alltså säga att 

                                                           
176 Tidigare skulle domstolen i skärpande riktning ta hänsyn till återfall ”i skälig utsträckning”. Uttrycket 
slopades den 1 juli 2010. Avsikten var att få till stånd en skärpning av återfallets betydelse för straffmätningen, 
se närmare prop. 2009/10:147 s. 45 f.  
177 Borgeke & Ulväng i SOU 2008:85 s. 518. Jfr NJA 1998 s. 713, vari HD förklarade att ”en skärpning av 
straffet utöver vad som motsvarar straffvärdet får alltså endast ske om möjligheterna till förverkande är 
uttömda”. 
178 Prop. 1987/88:120 s. 57 f; SOU 2008:85 s. 519 f.  
179 Prop. 1987/88:120 s. 58.  
180 Den tilltalades tidigare brottslighet kan påverka valet mellan villkorlig dom och skyddstillsyn, och generellt 
ha betydelse för situationer där domstolen har att göra en prognos över den tilltalades behov av stöd och 
hjälp i sin vardag eller över den tilltalades farlighet (Ulväng 2005 s. 334). Vid beslut om häktning kan den 
tilltalades tidigare brottslighet utgöra bevisfaktum för att det finns risk att den tilltalade fortsätter sin brottsliga 
verksamhet (SOU 2008:85 s. 531 f). Även utanför påföljdsbestämningen i strikt mening kan återfall utgöra 
skäl att särbehandla en tilltalad, genom att t.ex. påverka utformningen av verkställigheten av ett fängelsestraff 
(Träskman SvJT 1999 s. 205 f.) 



53 
 

ett återfall antingen kan påverka (1) påföljdsvalet, (2) hur ett tidigare utdömt fängelsestraff 

ska verkställas, eller (3) längden av ett utdömt fängelsestraff. Som utredningen anför är 

dock återfallets betydelse för påföljdsvalet mycket öppet reglerat, och det finns utrymme 

för olika uppfattningar om hur många icke frihetsberövande påföljder som kan komma i 

fråga innan ett fängelsestraff ska dömas ut.181 

 

6.3 Varför beakta återfall? Om tolerans och påföljdsval  

 

Av direktiven till påföljdsutredningen framgår att utredningen haft att utgå från att återfall 

ska leda till en skärpt reaktion och att graden av ingripande inte ska minska jämfört med 

nuvarande system.182 Detta säger dock väldigt litet om hur och varför återfall ska beaktas. 

Som jag inledningsvis antydde i detta avsnitt kan det svenska påföljdssystemet anses 

förenligt med en toleransteori, och utredningen har valt uttryckligen valt att bygga hänsyn 

till den tilltalades tidigare brottslighet runt en sådan teori.183 Återfall beaktas alltså inte för 

att den tilltalade är mer klandervärd eller i behov av behandling.184 

Den grundläggande tanken bakom en teori grundad på tolerans är att det i någon mån 

är mänskligt att fela.185 När en person begår ett brott första gången kan detta karaktäriseras 

som ett felsteg – såvitt domstolen vet har personen tidigare hållit sig inom lagens råmärken. 

Samhället bör därför visa tolerans med den dömde genom att bereda honom eller henne 

möjlighet att ta till sig det klander som straffet är förenat med: han eller hon ges en chans 

att överväga handlingen och att utöva större självkontroll i framtiden. Detta görs genom att 

domstolen väljer en lindrigare påföljd än vad straffvärdet ”egentligen” motiverar. Om 

personen återfaller kan man efter ett visst antal domar inte längre påstå att hans eller 

hennes brottslighet utgör felsteg. Skälen att visa tolerans genom att privilegiera en person 

minskar därmed om denne upprepade gånger döms för brott. Efter ett visst antal felsteg är 

                                                           
181 SOU 2012:34 II s. 263. 
182 Dir. 2009:60 s. 11.  
183 SOU 2012:34 II s. 263 ff.  
184 Eftersom klander bygger på den skada och skuld som kommer till uttryck genom en viss gärning är det 
svårt att förstå hur återfall ska kunna påverka hur klandervärd en gärningsman är, se Ulväng s. 335 ff. von 
Hirsch byggde dock tidigare sin privilegieringsmodell på att en persons skuld inte var lika stor vid det första 
brottet, eftersom han eller hon då kanske inte hade uppmärksammat eller förstått straffbudets innehåll och 
skälen att avstå från att begå just det brottet. Han tog senare avstånd från denna syn – en person kan mycket 
väl ha varit medveten om det felaktiga i ett brott, och då fungerar inte argumentet för alla 
förstagångförbrytare, se von Hirsch, Criminal Record Rides Again, 1991, s. 54 f. Enligt MacPherson (The 
Relevance of Prior Record in the Criminal Law: A Response to the Theory of Professor von Hirsch) gör en persons val att 
fortsätta begå brott brottet mer klandervärt. Jag har svårt att instämma häri. 
185 Se generellt om toleransteorin, von Hirsch, Desert and Previous Convictions in Sentencing, (cit: von Hirsch 1980), 
von Hirsch, Past or Future Crimes, (cit: von Hirsch 1985) s. 77 ff, och Ulväng 2005 s. 342 ff.  
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personen överbevisad; vad han eller hon gjorde var snarare någonting karaktäristiskt för 

denne.186  

En toleransteori medför alltså att skälen för att privilegiera en person minskar vartefter 

han eller hon döms för brott. I praktiken innebär detta att ingripandegraden av en utdömd 

påföljd ökar med antal återfall, för att till slut stanna vid att ett (ovillkorligt) fängelsestraff 

döms ut. Toleransen blir således efter ett visst antal återfall helt uttömd. En toleransteori 

ger däremot inte stöd för att efter denna gräns ytterligare skärpa ett straff på grund av den 

tilltalades tidigare brottslighet. Beskrivet i svenska termer får brottet aldrig leda till en 

strängare påföljd än vad straffvärdet motiverar. Bestämmelserna i 26 kap. 3 § och 29 kap. 4 

§ BrB kan därför inte rättfärdigas med hänvisning till toleransteorin.187 Men: utgör inte det 

ovan beskrivna också en återfallsskärpning? En person som tidigare dömts för ett brott 

straffas ju hårdare än den som inte har det.188 Detta är i och för sig sant, men det spelar 

ändå roll hur man beskriver någonting.189 

Toleransteorin har enligt min mening mycket som talar för den. En svaghet är att den 

mer visar att vi bör visa tolerans än hur vi bör göra det. Hur många återfall bör krävas innan 

toleransen är uttömd? Ska det spela någon roll om brottsligheten är allvarlig eller likartad? 

Och bör man återigen visa tolerans efter en viss tid, dvs. påverkar tidsfaktorn mellan 

brotten möjligheten att visa tolerans? von Hirsch tillstår att han inte kan ge något svar på 

frågan om hur många återfall som bör komma i fråga innan skälen för att privilegiera någon 

uttöms.190 Jag tror att gränsen med nödvändighet måste bli godtycklig. Mer reella 

begränsningar är då enligt min mening politiska hänsyn och hänsyn till vad respekten för 

straffsystemet kräver.191 I ett system med villkorligt fängelse kan det t.ex. uppstå 

trovärdighets- och tydlighets problem om en person kan dömas för 10 brott innan det blir 

aktuellt med ett frihetsberövande straff.192  

Vad avser brottslighetens allvar bygger det svenska påföljdssystemet på att det saknas 

skäl att privilegiera den som begår tillräckligt allvarlig brottslighet, dvs. som huvudregel 

                                                           
186 von Hirsch visar hur ”karaktäriskt” kan användas både fram- och tillbakablickande. Vad som här avses är 
en tillbakablickande bedömning, von Hirsch 1980 s. 599. Beaktandet av återfall enligt en toleransteori bygger 
alltså inte på prognostiska kriterier.  
187 Se Ulväng/Borgeke i SOU 2008:85 s. 517 ff. 
188 Träskman, SvJT 1999 s. 214 ff. Se också Bagaric, Double Punishment and Punishing Character: The Unfairness of 
Prior Convictions, s. 13. 
189 von Hirsch (1980, s. 614 f. noterna 52-53) återger J. Thurbers historia om den hertig som, när en friare bad 
om hans dotters hand, frågade friaren hur han skulle beskriva hertigens ben. Om friaren sade att det ena 
benet var kortare än det andra dödade hertigen honom – enligt hertigen var inte ett ben kortare, utan det 
andra benet längre: det högra benet hade växt eftersom hertigen använt det så mycket under sin barndom. 
Men det visste inte friaren. Poängen är här är att referenspunkter kan förändra hur man bör se på någonting.   
190 von Hirsch 1985 s. 87. 
191 Jfr Ulväng 2005 s. 344 f. 
192 Jfr Asp SvJT 2010 s.457 f.  
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brottslighet med straffvärden om 1 år eller mer. Utredningen föreslår som nämnts ingen 

förändring i detta avseende, och det kan knappast resas några invändningar häremot. 

Angående tidsfaktorn kan man argumentera för att toleransen bör öka efter en viss tid, 

eftersom det förhållandet att en person varit laglydig under en viss tid minskar utrymmet 

för att påstå att brottsligheten är någonting karaktäristiskt för honom eller henne.193 

Huruvida den omständigheten att brottsligheten är likartad eller inte bör tillmätas 

betydelse är enligt min uppfattning avhängig vilken uppfattning man har avseende vad det 

är som gör ett brott förkastligt. Om man anser att ett brott i någon mån är förkastligt för 

att det uttrycker likgiltighet eller avståndstagande från normordningen i sig – vad Jareborg har 

kallat den kollektivistiska uppfattningen194 – tycks det mig följdenligt att inte tillmäta 

brottslikhet betydelse vid bestämmandet av återfallets verkan. Enligt en sådan uppfattning 

har en person efter ett visst antal brott gjort klart att det är karaktäristiskt för honom eller 

henne att begå brott – han eller hon är en brottsling. Det är vid denna punkt skälen för 

tolerans och privilegiering upphör.  

En toleransteori kan således utgå från att normbrottet i sig utgör skäl för att visa 

mindre tolerans. Men det är likafullt möjligt att konstruera en toleransteori enligt vilken 

endast återfall i likartad brottslighet ska utgöra skäl för att särbehandla återfallsförbrytare. 

von Hirsch framhåller att när någon omber tolerans på den grunden att vad han eller hon 

gjort är ett felsteg, så beaktar vi om han eller hon tidigare gjort någonting som bryter mot 

samma moraliska principer och värden som den handling vi överväger att visa tolerans 

med.195 Det viktiga är alltså inte om handlingarna i detalj överensstämmer i deras utförande, 

utan om de riktar sig mot liknande skyddsintressen. Det finns enligt min mening goda skäl 

att vara mer tolerant med brottslingar som inte återfaller i likartad brottslighet. Därigenom 

kan man undvika att lika tydligt dela in laglydiga medborgare och återfallsbrottslingar i ”vi 

och dem”, och därigenom kan man – om viljan finns – förlänga vägen till fängelse. Man 

kan till stöd för denna uppfattning också anföra att enkom det förhållandet att en person 

begått ett visst brott inte medför att ett senare brott av annat slag, inte skulle kunna anses 

som ett felsteg. Att en person efter fyra stölder kan ges etiketten ”tjuv” innebär inte att en 

misshandel från densamme ska ses som någonting karaktäriskt, och den rattfyllerist som 

senare begår ett skattebrott kan vid rättegången för det senare brottet invända att han eller 

                                                           
193 von Hirsch 1980 s. 617 not. 56. 
194 Jareborg, Straffrättsideologiska fragment, (cit: Jareborg 1992) s. 99 f. Notera att Jareborg inte kopplar samman 
den kollektivistiska uppfattningen med en toleransteori. Efter att ha diskuterat den radikala uppfattningen 
(dvs. att endast skada/skuld påverkar hur klandervärt ett brott är) anför Jareborg att en toleransteori är den 
enda acceptabla lösningen när det gäller om återfallsförbrytare ska särbehandlas eller inte, Jareborg 1992 s. 
112.  
195 von Hirsch 1980 s. 616 f not 56.  
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hon tagit till sig det klander den tidigare domen uttryckte och helt slutat dricka. Poängen är 

att vad som är kriminaliserat till sin karaktär skiljer sig så mycket åt att det knappast går att 

säga att förekomsten av tidigare brottslighet i sig medför att ny brottslighet av annat slag 

ska ses som någonting karaktäriskt för en person.196 

Det finns också nackdelar med att uppställa ett krav på likartad brottslighet. En är 

svårigheten att avgöra vilken brottslighet som ska anses vara likartad. Enligt von Hirsch bör 

brottslighet av vålds-, stöld- eller bedrägerikaraktär anses likartad, och över huvud taget 

sådan brottslighet som inkräktar på en annan persons rättigheter.197 Jag undrar dock om 

inte ett så lågt ställt krav i praktiken kommer innebära att de flesta brott ses som likartade. 

Möjligen kan man genom ett sådant demarkationskriterium undanta brotten mot staten och 

”offerslösa” brott. En annan invändning är att ett icke-generellt relevanskriterium riskerar 

att leda till spekulationer över livsföringsskuld med social diskriminering som följd.198 En 

tredje och sista invändning är reella politiska hänsyn. Som framgår nedan har utredningen 

valt att inte tillmäta relevans till det förhållandet att brottsligheten är likartad eller allvarlig 

om återfallet skett innan prövotidens utgång, men däremot om återfallet skett efter 

prövotidens utgång. Utredningen motiverar detta med att återfallet i det första fallet bryter 

mot ett uppställt villkor och därför alltid är relevant.199  

 

6.4 Återfall innan prövotidens utgång. Påverkan på valet av tilläggssanktion 

 

6.4.1 Inledning 

 

Utredningens förslag skiljer alltså på återfall innan och efter prövotidens utgång. När 

återfall sker inom prövotiden ska detta bedömas enligt 31 kap. 8 § FBrB: 

Om brottet har begåtts efter ett tidigare utdömt villkorligt fängelsestraff men före 
prövotidens utgång, får rätten besluta att ett fängelsestraff ska vara villkorligt endast 
om den tidigare brottsligheten kan beaktas tillräckligt genom att det villkorliga 
fängelsestraffet förenas med en sanktion enligt 27 kap. 3–5 §§ som är av mer 
ingripande slag eller en sanktion enligt 27 kap. 6 eller 7 § som har ett mer ingripande 
innehåll än vad som annars hade kommit ifråga. 

 

Den tilltalades tidigare brottslighet kan (och måste) alltså beaktas på ett av två sätt. 

Fängelsestraffet får enligt det ena sättet bara dömas ut villkorligt om domstolen kan förena 

                                                           
196 Som Asp (1998 s. 367 ff) framhåller är ett brott en överträdelse av en förbudsnorm, dvs. av någonting som 
värderas negativt av lagstiftaren. Detta säger egentligen väldigt litet om karaktären av vad som kriminaliserats. 
En annan sak är vilka handlingar som bör vara kriminaliserade.  
197 von Hirsch 1980 s. 616 not 56.  
198 Jfr Jareborg 1992 s. 112.  
199 SOU 2012:34 II s. 258. 
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det med en tilläggssanktion (1) enligt 27 kap. 3–5 §§ som är av (2) mer ingripande slag än vad 

som (3) annars hade kommit ifråga. (1) betyder genom hänvisningen till 27 kap. 3–5 §§ att 

domstolen har att välja mellan samhällstjänst, övervaknings- och kontrollsanktion eller 

hemarrest. Vad villkoren (2) och (3) innebär återkommer jag till. Detta sätt kan kallas 

”normalvägen till fängelse”. Enligt det andra sättet får fängelsestraffet dömas ut villkorligt 

om domstolen kan förena straffet med en tilläggssanktion (a) enligt 27 kap. 6 eller 7 § som 

(b) har ett mer ingripande innehåll än (c) vad som annars hade kommit ifråga. Här är det alltså ett 

val mellan vård- eller påverkanssanktion eller kontraktsvård som aktualiseras. Detta 

benämner jag ”vårdvägen till fängelse”. Det är tänkt att de två vägarna ska bygga på samma 

toleransteori som redogjorts för ovan.200 Tillämpningen blir dock inte densamma, varför jag 

skiljer dem åt i den fortsatta framställningen. 

En utgångspunkt för utredningen har varit att återfall innan prövotidens utgång inte 

nödvändigtvis ska leda till att ett ovillkorligt fängelsestraff döms ut. Tvärtom är det 

förutsatt att det ska vara möjligt att döma ut ett villkorligt fängelsestraff flera gånger.201 

Utredningen anger att det inte är möjligt att exakt redogöra för ett ovillkorligt fängelsestraff 

måste dömas ut, eftersom detta är beroende av såväl styrkan i återfallets relevans som av 

det nya och de tidigare fängelsestraffens längd.202 Om en person begått ett allvarligt brott 

anges vägen till fängelse böra bli kortare än annars, och detta i än högre grad om han eller 

hon också återfaller i allvarlig brottslighet.203 Utredningens utgångspunkter är alltså väl 

förenliga med den toleransteori som redogjorts för ovan. Som jag argumenterar för nedan 

är jag dock av den uppfattningen att ett återfalls relevans i princip saknar betydelse för 

möjligheten att besluta att fängelsestraffet ska vara villkorligt om återfallet sker innan 

prövotidens utgång, och att det i princip är möjligt att avgöra hur många villkorliga 

fängelsestraff som kan och måste dömas ut innan fängelsestraffet beslutas vara ovillkorligt.  

 

6.4.2 Normalvägen till fängelse 

 

Enligt villkoret (1) kan alltså samhällstjänst, övervaknings- och kontrollsanktion eller 

hemarrest väljas som tilläggssanktion om den tilltalade tidigare dömts för ett brott på 

fängelsenivå. Det är således inte möjligt att välja dagsböter som tilläggssanktion vid återfall 

inom prövotid på fängelsenivå.204 Villkoren (2) och (3) förutsätter att de olika sanktionerna 

                                                           
200 SOU 2012:34 II avsnitt 10.4.1. 
201 SOU 2012:34 II s. 265.  
202 SOU 2012:34 II s. 270. 
203 SOU 2012:34 II s. 270.  
204 SOU 2012:34 I s. 254.  
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kan rangordnas i ingripandegrad. Av det ovan anförda framgår att samhällstjänst och 

övervaknings- och kontrollsanktion anses jämställda i ingripandegrad och att hemarrest 

anses mer ingripande än dessa två sanktioner. Hemarrest är alltså en sanktion av mer 

ingripande slag än samhällstjänst och övervaknings- och kontrollsanktion (”SH/ÖVKS”), 

vilka i sin tur är sanktioner av mer ingripande slag än dagsböter. Rangordningen enligt (2) 

är därför given:  

 

 

 

Parenteserna anger schematiskt under vilka förutsättningar en sanktion kan dömas ut.205 

Villkoret (3) innebär som nämnts att domstolen ska döma ut en tilläggssanktion av mer 

ingripande slag än vad som annars hade kommit ifråga. Detta villkor anvisar domstolen att 

göra en kontrafaktisk bedömning: vilken tilläggssanktion hade valts om den brottslighet 

som är uppe för domstolens bedömning inte hade utgjort återfall?206 Rätten ska alltså enligt 

utredningen bedöma vilket slag av tilläggssanktion som hade valts om hänsyn endast hade 

tagits till fängelsestraffets längd – dvs. till straffmätningsvärdet. Därefter ska domstolen 

välja den tilläggssanktion som är av mer ingripande slag än den som fängelsestraffets längd 

i sig motiverar. Domstolen kan därför inte välja att beakta ett återfall genom att utöka 

antalet dagsböter eller antal timmar samhällstjänst eller förstärka ingripandegraden av en 

övervaknings- och kontrollsanktion.207 Notera att brottslighetens straffmätningsvärde enligt 

bestämmelsen endast indirekt påverkar vilken tilläggssanktion som kommer att dömas ut. 

Det avgör vilken sanktion som ska anses vara av mer ingripande slag än ”annars”. 

Straffmätningsvärdet påverkar i stället ingripandegraden av den valda tilläggssanktionen. För 

att illustrera tillämpningen kan följande tabell användas. Den utgår från en tilltalad vars 

ingångsbrott och återfallsbrott har samma straffmätningsvärde.  

 
Tilläggssanktion vald enligt 
fängelsestraffets längd 
(ingångsbrott) 

Tilläggssanktion 
enligt kontrafaktisk 
bedömning (1:a 
återfallsbrott) 

Tilläggssanktion av mer 
ingripande slag (1:a återfallsbrott) 

Dagsböter Dagsböter  Samhällstjänst/övervaknings- och 
kontrollsanktion 

Samhällstjänst Samhällstjänst Hemarrest 

ÖVKS ÖVKS Hemarrest 

 

                                                           
205 Se ovan under avsnitt 4.  
206 SOU 2012:34 I s. 253 f. 
207 SOU 2012:34 I s. 253.  

Dagsböter (smv 14 d–3 mån) < SH/ÖVKS (smv 4–11 mån/återfall) < hemarrest (återfall) 
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En tilltalad som begår två brott inom samma ”sanktionsintervall” (dvs. två brott vars 

straffmätningsvärden båda är antingen 14 dagar–3 månader eller 4–11 månader) kommer 

alltså att röra sig ett steg upp i trappan av tilläggssanktioner.  

Blir resultatet detsamma om ingångsbrottet och återfallsbrottet har straffvärden inom 

olika sanktionsintervall? Här kan man tänka sig två olika situationer. Ingångsbrottet kan 

vara svårare än återfallsbrottet (straffmätningsvärde ingångsbrott = 4–11 månader; 

straffmätningsvärde återfallsbrott = 14 dagar–3 månader). Eller så kan återfallsbrottet vara 

svårare än ingångsbrottet (straffmätningsvärde ingångsbrott 14 dagar–3 månader; 

straffmätningsvärde återfallsbrott 4–11 månader). 

När ingångsbrottets straffvärde är mellan 1–3 månader kommer dagsböter att dömas 

ut som tilläggssanktion. Om den tilltalade återfaller i ett brott vars straffvärde är 4–11 

månader motiverar fängelsestraffets längd att SH/ÖVKS väljs som tilläggssanktion. För att 

sanktionen ska bli av ett mer ingripande slag måste alltså hemarrest väljas som sanktion. Men 

hur blir situationen när brotten begås i omvänd ordning? Ett ingångsbrott med straffvärde 

om 4–11 månader kommer leda till att SH/ÖVKS väljs. Om den dömde därefter begår ett 

brott med straffvärde 14 dagar–3 månader motiverar brottet i sig ett dagsbotstraff. Nu är 

frågan om domstolen ska välja SH/ÖVKS eller hemarrest som tilläggssanktion. Eftersom 

den kontrafaktiska prövningen gett vid handen att dagsböter är en tillräckligt ingripande 

sanktion med hänsyn till fängelsestraffets längd räcker det om SH/ÖVKS väljs som 

sanktion.208 Dessa är ju av mer ingripande slag än dagsbotsanktionen. Vad som är intressant 

att notera är att brottens ordningsföljd ger upphov till två skilda straffrättsliga reaktioner. 

Systemet visar således mer tolerans med den brottsling som återfaller i lindrigare 

brottslighet. 

Hur ska bedömningen göras när den tilltalade har fler än en dom bakom sig? Ska den 

kontrafaktiska bedömningen då fortfarande utgå från vilken tilläggssanktion som hade 

kommit i fråga om hänsyn endast hade tagits till fängelsestraffets längd? Uppenbarligen är 

detta inte avsikten med utredningens förslag. I så fall skulle en tilltalad aldrig nå 

fängelsenivån; han eller hon skulle bara kunna flyttas upp ett steg i påföljdstrappan. 

Tvärtom anger utredningen att det ska ske en upptrappning av ingripandegraden för varje 

enskilt återfall inom prövotiden om den tilltalade dömts till villkorligt fängelse vid flera 

tidigare tillfällen.209 Denna bedömning kan tänkas bli något mer komplicerad. I det följande 

                                                           
208 SOU 2012:34 I s. 257. 
209 SOU 2012:34 I s. 255.  
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utgår jag från en tilltalad som efter att ha begått ett brott på fängelsenivå begår två till 

sådana brott under löpande prövotid.  

Först några terminologiska frågor. Av det ovan anförda framgår att man kan dela upp 

brott i två nivåer enligt vilken tilläggssanktion som är möjlig att döma ut för 

förstagångsbrottslingen. Den första nivån – dagsbotnivån – avser brott med ett 

straffmätningsvärde om högst tre månader. Jag kallar denna för Nivå 1, och brott inom 

detta intervall för N1-brott. Den andra nivån avser brott med straffmätningsvärden om 4 

till 11 månader. Jag benämner dessa N2-brott. N1- och N2-brott kan förekomma i olika 

kombinationer. För att göra framställningen mindre otymplig kommer jag att använda 

termen brottskombinationer. En brottskombination kan t.ex. beskrivas som N1-N2-N1. 

Detta ska utläsas som att en person som tidigare är ostraffad begår ett brott på fängelsenivå 

med ett straffmätningsvärde om högst 3 månader, dvs. ett N1-brott (”ingångsbrottet”). 

Därefter återfaller han eller hon innan prövotidens utgång i ett brott med ett 

straffmätningsvärde om 4–11 månader, dvs. i ett N2-brott (1:a återfallet). Slutligen återfaller 

personen i ett brott vars straffmätningsvärde är högst 3 månader (2:a återfallet). 

Brottskombinationen anger alltså i vilken ordningsföljd brotten begås.  

Vi kan börja med situationen där det första återfallet ledde till att hemarrest valdes som 

tilläggssanktion (kombinationerna N1-N2 och N2-N2). Om den tilltalade därefter begår ett 

till N2-brott motiverar fängelsestraffets längd i sig att SH/ÖVKS väljs som tilläggssanktion 

för detta. Den enda sanktion som är av mer ingripande slag än dessa två – dvs. hemarrest – 

beaktades dock redan vid det första återfallet. Om det andra återfallsbrottet ska leda till en 

skärpt reaktion i förhållande till det första återfallet återstår att döma ut ett ovillkorligt 

fängelsestraff. Brottskombinationerna (N1 – N2 – N2) och (N2 – N2 – N2) leder alltså till 

resultatet att ett ovillkorligt fängelsestraff måste dömas ut efter två återfall.  

Hur blir det om det tredje brottet i stället är ett N1-brott? Anta att ingångsbrottet var 

på N1 och återfallsbrottet på N2; brottskombinationen är alltså N1-N2-N1. Här har en 

dagsbotsanktion dömts ut för N1-brottet och en hemarrest för N2-brottet. N1-brottet 

motiverar i sig att dagsböter väljs som tilläggssanktion. Men om återfallet endast beaktades 

genom att SH/ÖVKS valdes som tilläggssanktion skulle två återfall – varav ett på N2 – 

leda till samma resultat som brottskombinationen N1-N1. Med en sådan lösning skulle inte 

det andra återfallet påverka valet av tilläggssanktion i skärpande riktning.210 Nästa fråga blir 

                                                           
210 Jämför med hur brottskombinationen N1-N1-N1 skulle bedömas: det första återfallet skulle leda till att 
SH/ÖVKS valdes som tilläggssanktion. Om det andra återfallet ska leda till att en sanktion av mer ingripande 
slag döms ut måste här hemarrest väljas som tilläggssanktion.  Detta talar för att den svårare 
brottskombinationen N1-N2-N1 inte ska leda till att en lindrigare tilläggssanktion väljs i tredje led än för 
kombinationen N1-N1-N1.  



61 
 

därmed om återfallet kan beaktas tillräckligt genom att hemarrest väljs som tilläggssanktion 

en gång till eller om rätten måste döma ut ett ovillkorligt fängelsestraff. Enligt min mening 

talar starka skäl för att hemarrest bör vara möjligt att döma ut en gång till i denna situation. 

Dels avser det andra återfallet lindrigare brottslighet. Dels utgör detta brotts svårhet i sig 

endast skäl att döma ut dagsböter som tilläggssanktion. Eftersom bedömningen ska utgå 

från fängelsestraffets längd och därefter skärpas bör återfallet anses tillräckligt beaktat 

genom att hemarrest döms ut igen. Utredningen har också förutsatt att samma 

tilläggssanktion kan komma att dömas ut två gånger om ett N2-brott följs av ett N1-

brott.211 

Det sista fallet avser också situationen där hemarrest valdes som tilläggsanktion för 

återfallsbrottet och det tredje återfallet är ett N1-brott. Skillnaden här är att ingångsbrottet 

var ett N2-brott, dvs. brottskombinationen uppe för bedömning är N2-N2-N1. Av samma 

skäl som i ovanstående exempel står alternativen mellan att döma ut hemarrest igen eller att 

döma till ett ovillkorligt fängelsestraff, och man kan anföra samma skäl som ovan till stöd 

för att hemarrest bör kunna väljas igen i detta fall. Vad som möjligen talar mot en sådan 

lösning är att brottsligheten i detta fall sammantaget är allvarligare än i exemplet ovan. Om 

hemarrest kunde dömas ut igen skulle resultatet i tredje led dessutom inte bara bli 

detsamma som i ovanstående exempel, utan också som i exempel där den sammantagna 

brottsligheten är betydligt mindre allvarlig (se nedan hur brottskombinationen N1-N1-N1 

skulle bedömas). Med viss tvekan anser jag ändå att domstolen bör kunna döma till 

hemarrest ytterligare en gång i denna situation.  

Nästa fråga är hur bedömningen vid det andra återfallet ska göras om domstolen har 

valt SH/ÖVKS som tilläggssanktion vid återfallsbrottet. Det enklaste fallet är 

brottskombinationen N1-N1-N1. Här är det uppenbart att hemarrest kan och måste väljas 

som tilläggssanktion. Det första återfallet har ju i denna situation beaktats genom att 

SH/ÖVKS valdes som tilläggssanktion i stället för dagsböter, och SH/ÖVKS kan därför 

inte dömas ut igen. Om det tredje brottet är ett N2-brott i stället (brottskombination: N1-

N1-N2) blir resultatet enligt min uppfattning detsamma. N2-brottets svårhet motiverar i sig 

att SH/ÖVKS väljs, och eftersom den tilltalade inte dömts för något N2-brott tidigare bör 

återfallet kunna beaktas genom att hemarrest väljs som tilläggssanktion. I denna situation 

återfaller visserligen den tilltalade i allvarligare brottslighet. Men om syftet att minska 

användningen av korta fängelsestraff ska tas på allvar bör man kanske välja den lindrigaste 

lösningen. Möjligen kan man till stöd för denna tolkning också anföra att det alltid bör vara 

                                                           
211 SOU 2012:34 I s. 258. 
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möjligt att välja hemarrest som tilläggssanktion i vart fall en gång. Det bör med andra ord 

inte vara möjligt att hoppa över ett steg i påföljdstrappan, oaktat att ett brott utgör återfall i 

allvarligare brottslighet.  

De två sista fallen rör situationen där ingångsbrottet är ett N2-brott och 

återfallsbrottet har lett till att SH/ÖVKS valts som tilläggssanktion. I det ena fallet 

återfaller den tilltalade i lindrig brottslighet (N2-N1-N1). Här har SH/ÖVKS dömts ut två 

gånger. Eftersom det första återfallet beaktades genom att SH/ÖVKS valdes i stället för 

dagsböter måste det andra återfallet leda till att hemarrest döms ut som tilläggssanktion.212 

Det andra och sista fallet avser brottskombinationen N2-N1-N2. Även i denna situation 

har SH/ÖVKS dömts ut två gånger. Det andra återfallet bör dock kunna beaktas genom 

att hemarrest väljs som tilläggssanktion eftersom den är av mer ingripande slag än 

SH/ÖVKS. Samma skäl som motiverar lösningen för kombinationen N1-N1-N2 kan 

härvid göras gällande.  

Det ovan sagda kan åskådliggöras i följande beslutsträd: 

Figur 2. Normalvägen till fängelse. (Nivå 1 = brott med smv 1-3 mån; nivå 2 = brott med smv 4-11 mån).  

 

Det saknas anledning att visa nästa steg i beslutsträdet. Det fjärde brottet – dvs. ett tredje 

                                                           
212 Situationen och lösningen motsvarar exempel 1 i betänkandet, se SOU 2012:34 I s. 257. Detta är det enda 
exempel utredningen anger för att illustrera hur bedömningen ska göras när den tilltalade återfallit fler än en 
gång. Tyvärr är detta en av de enklare situationerna att bedöma, varför det hade varit mer intressant om 
utredningen presenterat lösningsförslag för något av de svårare fallen. 
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återfall begånget inom prövotiden – kommer alltid medföra att ett ovillkorligt fängelsestraff 

måste dömas ut. Att så måste vara fallet är lätt att inse om man utgår från 

brottskombinationen N1-N1-N1-N1. Det andra återfallet beaktas i detta exempel genom 

att hemarrest väljs som tilläggssanktion. För att det tredje återfallet ska kunna beaktas inom 

ramen för ett villkorligt fängelsestraff måste en tilläggssanktion av mer ingripande slag än 

hemarrest kunna väljas. Eftersom det inte finns någon sådan sanktion får ett ovillkorligt 

fängelsestraff dömas ut. Och då N1-N1-N1-N1 är den lindrigaste kombinationen av fyra 

brott följer a fortiori att detsamma måste gälla för övriga sådana kombinationer.  

Vilka andra slutsatser kan man dra av beslutsträdet? En är som nämnts att 

straffmätningsvärdet – utöver att bestämma till vilken nivå ett brott är att hänföra – över 

huvud taget inte påverkar valet av tilläggssanktion. En följd av systemets utformning blir 

således att det uppstår dolda trösklar mellan brott med straffvärden om 3 månader och 

brott med straffvärden om 4 månader. Det är inte givet att detta är en tillfredsställande 

lösning. Ta brottskombinationen N2-N1-N2. Den leder till att hemarrest döms ut vid det 

andra återfallet. Kombinationen N1-N2-N2 leder å sin sida till att ett ovillkorligt 

fängelsestraff måste dömas ut efter det andra återfallet. Men den förra 

brottskombinationen kan vara av betydligt allvarligare slag än den senare: N2-N1-N2 kan 

t.ex. bestå av ett ingångsbrott med straffvärde 11 månader, ett återfallsbrott med 

straffvärde 3 månader och ett andra återfallsbrott också det med ett straffvärde om 11 

månader (inalles 25 månader), medan N1-N2-N2 kan bestå av brott med straffvärden om 

respektive 14 dagar, 4 månader och 4 månader (inalles 8 och en halv månad). Här kan man 

sätta i fråga om det verkligen finns skäl att visa mer tolerans med en tilltalad som begått 

brottslighet av det första slaget. Straffmätningsvärdet påverkar visserligen ingripandegraden 

av de tilläggssanktioner den andre brottslingen har att fullgöra, men man kan enligt min 

mening ändå ställa sig frågande till om 8 månaders hemarrest motsvarar en 4 månader lång 

anstaltsvistelse i ingripandegrad (vilket är de påföljder det andra återfallet kommer leda till 

för respektive brottskombination).  

En annan slutsats som kan utläsas av beslutsträdet är att hemarrest snabbt kommer att 

utgöra det enda möjliga alternativet till ett ovillkorligt fängelsestraff. Två av fyra möjliga 

kombinationer vid det första återfallet förutsätter att hemarrest kan dömas ut, och sex av 

åtta vid det andra återfallet. Som redogjorts för ovan måste dock hemarrest anses vara en 

lämplig sanktion med hänsyn till den tilltalades personliga förhållanden och övriga 

omständigheter. Alla tilltalade kommer därmed inte att kunna fullgöra hemarrest. Nedan 
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återges beslutsträdet ovan med den ändringen att de fall där hemarrest skulle ha dömts ut 

har ersatts med ovillkorliga fängelsestraff: 

 

Figur 3. Normalvägen till fängelse för personer som inte är lämpliga för hemarrest 

 

 

För dessa personer förstärks tröskeleffekten mellan N1- och N2-brott. Redan det första 

återfallet leder till att ett ovillkorligt fängelsestraff döms ut om återfallsbrottet är på nivå 2 

och den tilltalade saknar vårdbehov och hemarrest inte är en lämplig sanktion.  

 

6.4.3 Vårdvägen till fängelse 

 

Vårdvägen till fängelse bygger inte uttryckligen på en uppdelning mellan N1- och N2- brott 

eftersom vård- eller påverkanssanktionen kan ersätta dagsböter, SH/ÖVKS och hemarrest 

som tilläggssanktion.213 Avsikten är således att vård- eller påverkanssanktionen ska kunna 

utdömas upprepade gånger. Förutsättningen härför är enligt 31 kap. 8 § FBrB att varje 

återfall ska leda till att sanktionen skärps i förhållande till vad som hade varit fallet om 

domstolen endast hade sett till längden av det utdömda fängelsestraffet. Härvid ska 

domstolen jämföra ingripandegraden av vård- eller påverkanssanktionen med den sanktion 

                                                           
213 SOU 2012:34 II s. 268. 
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som hade dömts ut om den tilltalade inte hade haft något vårdbehov, dvs. SH/ÖVKS eller 

hemarrest. Enligt utredningen behöver dock inte jämförelsen göras med någon 

”exakthet”.214  

Vårdvägen till fängelse kräver alltså inte att varje återfall ska leda till att en sanktion av 

mer ingripande slag döms ut. Samtidigt är det viktigt att den inte leder till lindrigare eller 

strängare resultat i fråga om påföljdsval än vad normalvägen skulle ha gjort. I och med att 

domstolen ska göra en jämförelse med den sanktion som annars dömts ut menar jag därför 

att rätten ändå måste bedöma vilken tilläggssanktion som hade valts enligt normalvägen (se 

ovan) och därefter jämföra dennas ingripandegrad med vård- eller påverkanssanktionens 

innehåll. Detta förutsätter en uppdelning mellan N1- och N2-brott.  

När domstolen har att bedöma återfallets relevans enligt vårdvägen är det redan klart 

vilken tilläggssanktion som ska dömas ut. Det viktiga är nu dess innehåll. Det torde dock 

förhålla sig så att denna bedömning i många fall kommer att vara mycket komplicerad att 

göra. Eftersom återfallet ska påverka innehållet i skärpande riktning måste domstolen veta 

vilket innehåll sanktionen skulle få om brottet uppe för bedömning inte utgjorde återfall. 

Den kontrafaktiska bedömningen avser alltså inte vilken typ av sanktion som hade utdömts 

om hänsyn endast hade tagits till fängelsestraffets längd, utan vilket innehåll sanktionen i så 

fall skulle ha haft. Såväl återfallet som straffvärdet verkar därför till skillnad från 

bedömningen enligt normalvägen i samma riktning, men ska – i vart fall i teorin – kunna 

skiljas åt.215 Att innehållet i vård- eller påverkanssanktionen ska jämföras med den sanktion 

som ”annars” skulle ha valts gör möjligen att man kan påstå att det går att skilja återfallets 

betydelse för sanktionens ingripandegrad från straffvärdets betydelse för detsamma. Om en 

tilltalad med vårdbehov ska dömas för ett ingångsbrott med ett straffvärde om 11 månader 

ska ingripandegraden av vård- eller påverkanssanktionen jämföras med 240 timmars 

samhällstjänst. Återfaller samma person i ett lika allvarligt brott ska ingripandegraden nu i 

stället jämföras med 11 månaders hemarrest. Jämförelseobjektet förändras alltså.  

Men: betyder detta någonting annat än att återfallsbrottet, allt annat lika, ska leda till att 

vård- eller påverkanssanktionens ingripandegrad ökar? Hur ingripande en tilläggssanktion 

är bestäms av dess typiska inverkan på en tilltalads livsföring.216 När olika tilläggssanktioner 

ska jämföras med varandra uppstår dock problemet att de inte mäts i samma storhet. 

                                                           
214 SOU 2012:34 I s. 258.  
215 När domstolen ska bedöma återfallets relevans enligt normalvägen är den första frågan till vilken nivå 
brottet är att hänföra. Därefter väljer domstolen typ av tilläggssanktion efter antal återfall och i vilken ordning 
brotten begåtts. Slutligen straffmäts sanktionen utifrån fängelsestraffets längd. Fängelsestraffets längd avgör 
främst hur ingripande en viss sanktion ska vara, medan återfallet påverkar typ av tilläggssanktion, se ovan. 
216 SOU 2012:34 II avsnitt 9.5.3, se också avsnitt 2.1.1. 
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Dagsböter påverkar en tilltalads ekonomiska förhållanden medan övriga sanktioner kan 

sägas avse i vilken grad och på vilket sätt en person får disponera över sin egen tid. Också 

mellan dessa kan man göra distinktioner – en timmes oavlönat arbete bör kanske anses mer 

ingripande än en timmes deltagande i programverksamhet. Det går således inte att endast 

mäta ianspråktagen tid. Min poäng här är att det inte går att jämföra sanktioners 

ingripandegrad ”rakt av”. En sådan jämförelse förutsätter att man bestämt sig för vad som 

avses med ingripandegrad, och att man utifrån detta bestämt ungefär hur ingripande en viss 

tilläggssanktion är. Först därefter kan man jämföra dess ingripandegrad med 

ingripandegraden av en annan tilläggssanktion.  

En mer framkomlig väg än att anvisa domstolarna att göra jämförelser mellan en 

sanktions inverkan på en tilltalads livsföring är enligt min mening att se till hur återfall 

beaktas enligt normalvägen till fängelse. Detta skulle innebära att vård- eller 

påverkanssanktionen (med undantag för brottskombinationerna N2-N2-N2- och N1-N2-

N2) måste kunna dömas ut tre gånger inom prövotid innan ett ovillkorligt fängelsestraff 

blir aktuellt. En annan tillämpning skulle leda till att tilltalade med vårdbehov kommer i ett 

sämre läge än tilltalade utan ett sådant behov. Inom denna ram skulle sedan en 

återfallsskärpning kunna ske (eller toleransen minska, om man föredrar det uttrycket) 

genom att vård- eller påverkanssanktionen ges ett mer ingripande innehåll än vad 

straffvärdet i sig motiverar – dvs. en lösning i enlighet med lagtexten. 

Om den tilltalade har ett vårdbehov men en vård- eller påverkanssanktion inte är en 

tillräckligt ingripande sanktion kan istället kontraktsvård väljas som tilläggssanktion (31 kap. 

10 § FBrB). Avsikten är att kontraktsvård ska kunna dömas ut även i ”flagranta 

återfallssituationer”, dvs. när vare sig en vård- eller påverkanssanktion eller hemarrest skulle 

ha kunnat väljas med hänsyn till den tilltalades tidigare brottslighet.217 När fängelsestraffet 

beslutas vara villkorligt men kontraktsvård väljs som tilläggssanktion är det inte längre fråga 

om att privilegiera den dömde, då kontraktsvården i huvudsak ska motsvara ett ovillkorligt 

fängelsestraff i ingripandegrad (jfr med situationen då fängelsestraffet kan dömas ut 

villkorligt även vid straffmätningsvärden överstigande ett år, se avsnitt 3.2). I enlighet med 

det resonemang som förts ovan bör därför kontraktsvård i de allra flesta fall inte kunna 

väljas som tilläggssanktion under löpande prövotid om inte den tilltalade tidigare dömts till 

(och fullgjort) två eller tre vård- eller påverkanssanktioner.  

 

 

                                                           
217 SOU 2012:34 I s. 264.  
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6.4.4 Kombinationer av vård- och normalvägen 

 

Det kan tänkas att en tilltalad som saknar vårdbehov eller av någon annan anledning inte 

kunnat dömas till en vård- eller påverkanssanktion vid ingångsbrottet uppfyller 

förutsättningarna för att dömas till vård- eller påverkanssanktion när domstolen ska välja 

påföljd för återfallsbrottet, eller tvärtom, att en tilltalad som dömts till vård- eller 

påverkanssanktion inte längre har förutsättningar att genomgå en sådan när påföljd ska 

väljas för återfallsbrottet. Mot bakgrund härav har utredningen förutsatt att en tilltalad ska 

kunna byta ”fil” på vägen till fängelse.218  

Om den tilltalade tidigare har fullgjort en vård- eller påverkanssanktion och därefter 

återfaller men inte längre anses i behov av vård vållar detta inga problem. Domstolen måste 

alltid kontrollera vilken tilläggssanktion som skulle ha valts enligt normalvägen, även när 

den utdömer en vård- eller påverkanssanktion.219 (Är det första återfallet inom prövotiden 

behöver domstolen inte ens veta längden av det tidigare fängelsestraffet. Ett N1-brott leder 

alltid till att SH/ÖVKS döms ut vid det första återfallet, och ett N2-brott till att hemarrest 

döms ut, se figur 2 ovan). 

Om däremot ett vårdbehov uppstår vid det första eller andra återfallet kan domstolen 

hamna i en svårare sits. Domstolen kan i och för sig alltid avgöra vilken tilläggssanktion 

som ska tjäna som jämförelseobjekt. Men till skillnad från när en vård- eller 

påverkanssanktion dömts ut tidigare måste jämförelsen ske utan att den tidigare vård- eller 

påverkanssanktionen tas i beaktande. Rätten ges s.a.s. inget stöd vid den kontrafaktiska 

bedömningen. Man ska kanske inte överdriva problematiken härvid. Om förslaget antas 

kan man efter ett tag vänta sig en viss schablonisering i fråga om vård- eller 

påverkanssanktionens konkreta innehåll220, och enskilda domare kommer med tiden att få 

ett ”hum” om vilket innehåll som är tillräckligt ingripande. 

 

6.5 Återfall utom prövotid 

 

Om den tilltalade återfaller efter prövotidens utgång bestäms återfallets betydelse för 

påföljdsvalet av 31 kap. 9 § FBrB. Bestämmelsen är också tillämplig i de fall en tilltalad har 

                                                           
218 SOU 2012:34 II s. 269.  
219 Se ovan. Annars vet rätten inte vilken den rättvisande jämförelsen är, dvs. vilken sanktion vård- eller 
påverkanssanktionen ska motsvara i ingripandegrad. 
220 I den departementspromemoria (Ds. 2012:54 s. 166) som hade till uppdrag att utreda de processrättsliga 
konsekvenserna av utredningens förslag, antas det att en sådan schablonisering kommer att ske. 
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dömts för brott i en annan medlemsstat i EU.221 Den tilltalades tidigare brottslighet medför 

även i dessa fall att ett senare brott utgör återfall, men oavsett tiden från den tidigare 

domen kan man inte påstå att ett sådant brott utgör återfall under pågående prövotid. Man 

kan dela upp återfall utom prövotids betydelse i två frågor: (1) om återfallet över huvud 

taget ska påverka valet mellan ovillkorligt och villkorligt fängelse eller valet av 

tilläggssanktion (dvs. är återfallet relevant eller inte) och (2) om återfallet är relevant, hur ska 

det påverka påföljdsbestämningen?222 

Huruvida ett återfall är relevant eller inte bestäms av 31 kap. 9 § 1 st FBrB. De 

omständigheter som nämns däri (tiden mellan den tidigare domen och den nya 

brottsligheten, huruvida brottsligheten är likartad, eller om brottsligheten i båda fallen är 

allvarlig eller den nya allvarligare än den tidigare) motsvarar i huvudsak de omständigheter 

som beaktas i nuvarande påföljdssystem.223 Den huvudsakliga skillnaden avser hur den 

relevanta tiden mellan ny och gammal brottslighet ska beräknas. Enligt utredningens förslag 

ska som huvudregel tiden mellan den tidigare domen och den nya brottsligheten avgöra 

återfallets relevans, medan det i nuvarande system i regel är tiden mellan det gamla och det 

nya brottet som är avgörande härvid.224 Om fyra år eller mer förflutit från en tidigare dom 

anger utredningen att den tilltalades tidigare brottslighet inte bör påverka valet mellan 

villkorligt och ovillkorligt fängelse.225  

Om återfallet skett inom fyra år från den tidigare domen ska rätten göra en 

sammanvägning mellan hur lång tid som förflutit från denna och omständigheterna som 

nämns i p.2 och p.3 i syfte att avgöra om återfallet är relevant eller inte.226 Bedömningen av 

vilka brott som är likartade och vilken brottslighet som är allvarlig anges kunna utgå från 

nuvarande praxis.227 Hur sammanvägningen ska göras sägs inte. Att söka ledning i 

nuvarande praxis låter sig svårligen göras med hänsyn till den betydelse brottslighetens art 

har för påföljdsvalet i nuvarande system. I och med artbrottens avskaffande torde det i 

sinom tid vara möjligt – och nödvändigt – för HD att närmare utveckla hur 

sammanvägningen ska göras om utredningens förslag antas. Är t.ex. det förhållandet att 

brottsligheten är likartad en skalär eller dikotomisk egenskap? Och ska någon omständighet 

anses av större vikt vid bedömningen och i så fall varför?  

                                                           
221 SOU 2012:34 II 273. 
222 SOU 2012:34 I s. 260 f.  
223 Se ovan avsnitt 6.2, SOU 2012:34 I s. 259.  
224 Se ovan avsnitt 6.2. 
225 SOU 2012:34 II s. 258.  
226 SOU 2012:34 I s. 260.   
227SOU 2012:34 I s. 260. Se ovan avsnitt 6.2 vid noterna 172 och 173. 
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En utgångspunkt bör enligt min mening vara att samma principer som styr återfallets 

betydelse inom prövotid ska gälla när återfallet sker utom prövotid. Annars blir systemet som 

helhet inkonsekvent och svårförklarat. Detta bör innebära att tidsfaktorn ska tillmätas 

större betydelse än övriga omständigheter. Varje återfall inom prövotiden påverkar ju valet 

av tilläggssanktion, medan brottets straffvärde endast indirekt påverkar valet av 

tilläggssanktion.228 Som utredningens förslag är utformat framhävs därmed normbrottet i sig 

som ett tillräckligt skäl att visa mindre tolerans mot återfallsbrottslingar. Jag är dock inte 

helt säker om utredningens förslag kan uppfattas på så vis. 

Om återfallet anses relevant kan fortfarande domstolen döma ut ett villkorligt 

fängelsestraff om den tidigare brottsligheten kan beaktas tillräckligt genom valet av eller 

ingripandegraden i den sanktion enligt 27 kap. 2–7 §§ som det villkorliga fängelsestraffet 

förenas med (31 kap. 9 § 2 st. FBrB). Ett relevant återfall efter prövotidens utgång behöver 

alltså inte leda till att en tilläggssanktion av mer ingripande slag döms ut (jfr 31 kap. 8 § 

FBrB) utan rätten kan i vissa fall också öka ingripandegraden av den tilläggssanktion som 

straffets längd i sig motiverar genom att t.ex. öka det antal timmar samhällstjänst det 

villkorliga fängelsestraffet förenas med.229 Om domstolen ska välja att beakta återfallet 

genom att öka ingripandegraden av den tilläggsanktion straffvärdet i sig motiverar eller 

genom att välja en tilläggssanktion av mer ingripande slag avgörs av återfallets relevans – 

om brottsligheten är likartad, allvarlig och sker i nära anslutning till prövotidens utgång 

talar detta starkt för att välja en sanktion av mer ingripande slag än vad straffvärdet 

motiverar.230 Speciellt när återfallsbrottets straffvärde är högt kan det finnas anledning att 

välja en sanktion av mer ingripande slag. I många fall kan det då saknas möjlighet att öka 

ingripandegraden av den tilläggssanktion som hade valts om brottet inte utgjort återfall. 

T.ex. kan enligt utredningens förslag ett villkorligt fängelsestraff kombineras med högst 200 

dagsböter eller 240 timmar samhällstjänst, och en hemarrest kan pågå som längst åtta 

månader.231  

 

 

 

 

 

 

                                                           
228 Se ovan avsnitt 6.4.1 om indelningen i ”nivåbrott” och de tröskeleffekter som den ger upphov till.  
229 SOU 2012:34 I s. 261.  
230 SOU 2012:34 I s. 261.  
231 Se 27 kap. 2-3 §§ och 7 § FBrB.  
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7. Avslutning och utvärdering 
 

7.1 Problematisk proportionalitet 

 

Hur bör man då se på utredningens förslag? Det är nog egentligen för tidigt att säga. I 

många avseenden är utredningens förslag välkomna och genomtänkta. Om förslaget antas 

kommer mycket av den kritik som riktats mot nuvarande påföljdssystem att vara 

överspelad. Utmönstringen av brottslighetens art som skäl för fängelse, ett starkare 

samband mellan straffvärde och en påföljds ingripandegrad (dvs. mellan klander och straff) 

och en i överlag tydligare beslutsstruktur gör att principerna om proportionalitet, ekvivalens 

och likabehandling ges det genomslag många straffrättsteoretiker förordat. Samtidigt bör 

det erinras om att inget påföljdssystem är perfekt. Det finns vissa inslag i utredningens 

förslag som kan tänkas innebära nya och annorlunda problem i förhållande till vad som 

gäller i dag. 

Genom att proportionalitetshänsyn ges ett större genomslag i det system utredningen 

föreslagit ökar betydelsen av god argumentation avseende vilket straffvärde viss brottslighet 

ska anses ha, eftersom det är straffvärdet som bestämmer vilka brott som är lika 

klandervärda. Om systemet fungerar som det är tänkt ska i princip straffvärdet ensamt 

bestämma om ett fängelsestraff kan beslutas vara villkorligt, och i så fall, hur ingripande 

tilläggssanktion som ska dömas ut. Genom att påverka vilken ”nivå” ett brott är att hänföra 

till kommer också straffvärdet att få betydelse för hur lång vägen till fängelse blir för en 

återfallsbrottsling. Till skillnad från nuvarande påföljdssystem får också ändringar i 

straffvärde alltid tydligt genomslag vad gäller en påföljds ingripandegrad.232 Man kan således 

inte nöja sig med att konstatera att ”straffvärdet inte är så högt att detta ensamt talar för 

fängelse” (jfr t.ex. NJA 2011 s. 357) och sedan döma ut en skyddstillsyn.  

Med ökade möjligheter till straffmätning kommer också ett ökat ansvar för att 

straffmätningen blir rättvis. Ett system utan artbrott medför på gott och ont att straffvärdet 

blir den viktigaste faktorn vid påföljdsvalet. Därför bör man enligt min mening i än högre 

grad än i dagens system mana till försiktighet vad gäller användandet av tabeller och taxor i 

påföljdsbestämningen. Den kritik som riktats mot mängdresonemang i t.ex. narkotikamål 

                                                           
232 Se kritiken mot att påföljderna villkorlig dom och skyddstillsyn inte går att straffmäta utan att ett brott 
betecknas som ett artbrott, avsnitt 2.1 ovan.  
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och mot okritiskt användande av ”Sterzel” bör uppmärksammas och tas på allvar i större 

utsträckning än vad som kanske är fallet i dag om utredningens förslag antas.233  

Lämplighetsprövningar kommer också att öka i betydelse för påföljdsvalet eftersom 

dagsböter enligt förslaget endast kan väljas som tilläggssanktion för brott med straffvärden 

om 1-3 månader. Dels innebär detta att vikten av att Kriminalvården presenterar ett 

frivårdsyttrande inför huvudförhandlingen ökar. Domstolen måste ges ett underlag för att 

bedöma om en tilläggssanktion kan dömas ut eller inte. Dels bör det kanske innebära att 

lämplighetsbedömningarna inte får bli för krävande. Även om bristande fullgörelse av en 

tilläggssanktion ändå kan leda till att en person måste verkställa fängelsestraffet i anstalt bör 

enligt min mening första- och andragångsförbrytare ges möjligheten att lyckas (eller 

misslyckas) i vart fall en gång innan ett ovillkorligt fängelsestraff döms ut.  

Ett närbesläktat problem är hur domstolarna kommer att tolka 31 kap. 11 § FBrB. I 

den bestämmelsen anges som nämnts att ett fängelsestraff endast får beslutas vara 

villkorligt om det kan förenas med en ”tillräckligt” ingripande tilläggssanktion. Om 

domstolarna ges fritt spelrum att bestämma vad de anser är en tillräckligt ingripande 

tilläggssanktion finns det en risk att vägen till fängelse blir kortare än vad som 

ursprungligen är tänkt. Speciellt gäller detta problem övervaknings- och kontrollsanktionen, 

för vilken jag har argumenterat att dess utformning inte i alla delar är tillfredsställande. 

Eftersom denna sanktion är den enda tilläggssanktion som inte förutsätter en 

lämplighetsprövning gjord av domstolen när straffvärdet överstiger 3 månader är det viktigt 

att den kan väljas för de personer som vare sig är lämpliga för samhällstjänst eller vård- 

eller påverkanssanktion. 

Vid återfall – speciellt innan prövotidens utgång – förstärks effekterna av det ovan 

anförda. Det andra återfallet leder för många tilltalade till att hemarrest utgör det enda 

alternativet till ett ovillkorligt fängelsestraff. Som redogjorts för ovan förutsätter hemarrest 

en lämplighetsprövning, och alla tilltalade kommer inte att klara denna prövning. I den mån 

dessa tilltalade har ett vårdbehov kan en vård- eller påverkanssanktion i stället väljas som 

tilläggssanktion. Den bedömning domstolen har att göra över vård- eller 

påverkanssanktionens innehåll kan dock bli mycket komplicerad, där domstolen ska 

jämföra ojämförbara storheter med varandra och särskilja i vilken grad straffvärdet och 

återfallet ska påverka sanktionens ingripandegrad.  

Huruvida det föreslagna systemet är ett bra system eller inte beror enligt min mening 

ytterst på om lagstiftaren (och domstolarna) tar de ovan framförda synpunkterna på allvar. 

                                                           
233 Se härom Ulväng, Suum cuique - om påföljdsbestämning och behovet av påföljdspraxis, SvJT 2006 s. 828-841, ssk s. 
838 ff.  
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Om så finns det goda förutsättningar att systemet ger principerna om proportionalitet, 

ekvivalens och likabehandling genomslag och därmed blir rättvist och humant. Om inte 

riskerar systemet att bli orättvist och socialt diskriminerande. För dem med stadiga rötter i 

samhället skulle systemet fortfarande fungera väl – för dem skulle ett eller två felsteg inte 

leda till ett (ovillkorligt) fängelsestraff, och man skulle kunna hävda att systemet visade dem 

tolerans. Om alla var som dem skulle utredningens förslag högst troligt inte leda till ökade 

fångtal, och de invändningar som tidigare rests mot att införa villkorligt fängelse skulle vara 

överdrivna.234 Men för missbrukare, utrikes boende och hemlösa eller personer som av 

någon annan anledning inte kunnat privilegieras skulle systemet däremot riskera att bli mer 

repressivt än vad som är fallet i dag. Att de skulle ådömas den påföljd de ”egentligen” 

förtjänar med hänsyn till brottets straffvärde torde vara en ringa tröst om andra personer 

får ett lindrigare straff för samma brott. I viss mån är det en empirisk fråga hur många som 

kommer att utdömas ovillkorliga fängelsestraff utan att ta den ”väg” dit som är avsedd. 

Fördelningen mellan dem som bedöms ha förmåga och tillfälle att fullgöra ett villkorligt 

fängelsestraff och dem som kommer att dömas till ovillkorliga fängelsestraff trots att vare 

sig straffvärde eller tidigare brottslighet talar för detta kommer också att avgöra om 

ambitionen att minska antalet korta fängelsestraff blir verklighet.  

 

7.2 Två steg framåt, ett steg bakåt  

 

Om det visar sig att många av dem som – om brottslighetens straffvärde och personens 

tidigare brottslighet endast hade beaktats – borde ha dömts till villkorliga fängelsestraff i 

stället döms till ovillkorliga fängelsestraff på grund av att de bedöms sakna förmåga och 

tillfälle att fullgöra någon tilläggssanktion blir frågan hur man ska ställa sig härtill.  Man kan 

hävda att praktiska hänsyn måste leda till att ovillkorliga fängelsestraff döms ut i dessa fall, 

att detta inte är ett stort problem med hänvisning till att den ”riktiga” påföljden är ett 

ovillkorligt fängelsestraff, och att systemet överlag ändå kommer att bli mer rättvist. Som 

framgått av det ovan anförda är jag av den uppfattningen att ett sådant synsätt är – milt 

uttryckt – otillfredsställande. Frågan är då om man kan förbättra utredningens förslag utan 

att s.a.s. kasta ut barnet med badvattnet. 

En övergripande målsättning i ett system med villkorligt fängelse måste vara att så 

många som möjligt ska kunna fullgöra en tilläggssanktion. Överlag tycks utredningen ha 

tagit detta på allvar, då det finns tre alternativa tilläggssanktioner i straffmätningsintervallet 

                                                           
234 Se t.ex. SOU 1995:91 s. 81 ff; Perklev SvJT 2010 s. 491 ff. 
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4-11 månader. Man bör dock kanske inte nöja sig härmed, även om fler sanktioner riskerar 

att leda till ett mer komplext och svåröverskådligt system. T.ex. skulle helghemarrest kunna 

ersättas av helgfängelser.  

Eftersom de flesta godtagbara alternativ till ovillkorliga fängelsestraff förutsätter att 

den dömde har förmåga, tillfälle och vilja att medverka till sitt eget straff skulle vissa 

tilltalade förmodligen ändå komma att dömas till ovillkorliga fängelsestraff. För dessa finns 

det enligt min mening en sak som kan göra det föreslagna systemet mer rättvist. När ett 

ovillkorligt fängelsestraff döms ut trots att vare sig straffvärde eller tidigare brottslighet 

talar härför bör man ändå försöka privilegiera den dömde. Eftersom privilegieringen i dessa 

fall inte kan ske genom påföljdsvalet måste den ske genom straffmätningen. Man skulle 

kunna ge någon form av rabatt till dömda som inte borde ha dömts till ovillkorliga 

fängelsestraff med hänsyn till fängelsestraffens längd och deras tidigare brottslighet. 

Rabatten skulle vara olika stor beroende på vilken tilläggssanktion som annars hade valts, 

dvs. om hänsyn endast tagits till straffvärde och tidigare brottslighet. Om alternativet till ett 

ovillkorligt fängelsestraff skulle vara att döma ut SH/ÖVKS som tilläggssanktion skulle 

således rabatten bli större än om alternativet utgjordes av hemarrest. Genom en sådan 

ordning skulle också denna grupp visas en avtagande tolerans innan det ”rätta” straffet 

dömdes ut. En sådan rabatt skulle behöva vara generell till sin utformning, likt 

ungdomsrabatten i nuvarande 29 kap. 7 § BrB, för att undvika ytterligare olikbehandling 

och komplexitet i systemet. Den skulle vidare i mitt tycke vara förenlig med de grunder för 

att beakta billighetsskäl som redogjorts för ovan. ”Olämpliga” tilltalade förtjänar inte att 

klandras i större utsträckning än tilltalade som har förmåga och tillfälle att fullgöra en 

tilläggssanktion. 

Kanske är det ändå oundvikligt vid utformningen av ett påföljdssystem att vissa 

grupper kommer att dömas hårdare än andra. Det är möjligt att straffrätten inte kan ta full 

hänsyn till orättvisor den inte varit med om att skapa, och att det grundläggande problemet 

är hur man ska tillgodose intresset av ”just deserts in an unjust world”.235 Men om vi byter ett 

system där brottslighetens art medfört att vissa personer drabbas hårdare än andra mot ett 

system där brottslingens art i stället leder till samma resultat, hur mycket är då vunnet?  

Kanske är svaret, trots det ovan anförda, att ganska mycket står att vinna. Enligt 

utredningens förslag skulle betydligt färre korta fängelsestraff dömas ut jämfört med dagens 

system i och med att artbrotten avskaffas. För många skulle därför vägen till fängelse bli 

längre i ett system med villkorligt fängelse. Och kanske är det också så att vägen till 

                                                           
235 Se Murphy, Jeffrie, “Marxism and Retribution”, I: Tonry, Michael H. (red.), Why punish? How much?: a reader 
on punishment, Oxford University Press, New York, 2009.  
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fängelse de facto skulle bli längre även för dem som befinns olämpliga i ett system med 

villkorligt fängelse. Härvid kan man erinra om den statistik som referats till ovan, enligt 

vilken en person som döms till fängelse för tillgreppsbrott, i genomsnitt har 0,71 

frivårdspåföljder bakom sig.236  I det system utredningen föreslår skulle åtminstone en icke 

frihetsberövande påföljd kunna dömas ut i de allra flesta fall innan ett ovillkorligt 

fängelsestraff dömdes ut.237 Såtillvida skulle förslaget i vart fall inte innebära någon 

försämring mot vad som gäller i dag. Men även med det nyssnämnda taget i beaktande är det 

i min mening mycket olyckligt om ett påföljdssystem gör skillnad på folk och folk. Det 

kanske är oundvikligt, och det kanske är praktiskt omöjligt med en annan ordning om man 

vill upprätthålla ett system med icke frihetsberövande påföljder – men det är alltjämt 

beklagligt.  

 

  

                                                           
236 Se not 174 ovan m. hänv. 
237 Se diskussionen ovan i avsnitt 6. 
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