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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

Straffvärdebegreppet infördes i lag genom 1989 års påföljdsreform. Svenska 

domstolar hade dock redan innan påföljdsreformen utvecklat en praxis där brottets 

allvar snarare än allmän- och individualpreventiva överväganden beaktades vid 

påföljdsbestämningen. Straffvärdebegreppet fick en central roll i 

påföljdsbestämningen men varken av lag eller förarbetena framgick någon tydlig 

definition av begreppet. I BrB angavs istället de mest centrala omständigheterna 

som skulle beaktas för att bestämma brottets straffvärde. Straffvärdebedömningen 

skiljer sig från juridikens klassiska ja- eller nej-frågeställning genom att bedömningen 

avser att inom ramen för den tillämpliga straffskalan fastställa ett okänt värde. 

Därför kan straffvärdebedömningen uppfattas som relativt svårgenomförd. 

 

År 2010 kom den så kallade straffmätningsreformen. Syftet var att med ändringar 

och tillägg i 29 kap. 1-3 §§ BrB uppnå en straffvärdeskärpning för allvarliga 

våldsbrott samt en ökad differentiering av straffvärdet i allmänhet. 1  Reformen 

introducerade dessutom den nya brottstypen synnerligen grov misshandel. 2 

Straffmätningsreformen har därefter fått utstå mycket kritik. I en rapport från Brå 

som presenterades tidigare i år riktar åklagare och domare betydande kritik mot 

straffmätningsreformen. Där framgick det att reformen uppfattats som otydlig och 

svårtillämpad. Den anses dessutom ha givit upphov till tröskeleffekter och ha byggt 

på systemfrämmande lagstiftningstekniker.3  Enligt Brå har det varit svårt att dra 

säkra slutsatser om reformens genomslag. Mycket tyder dock på att den nya 

reformen har haft ett visst, men begränsat, genomslag i praxis.4 Att reformen inte 

fått förväntat genomslag kan enligt Brå:s rapport delvis beror på den kritik som 

reformen utsatts för och dels på en bristande informationsspridning inom 

                                            
1 Se Prop. 2009/10:147. 
2 Se 3 kap. 6 § st. 2 BrB. 
3 Brå rapport 2014:6 s. 43 ff. 
4 Brå 2014:6 s. 6 ff., 9 och 13. 
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rättsväsendet om reformens innebörd. 5  Även den nya gradindelningen av 

misshandel har varit föremål för kritik då den ansetts kontraproduktiv till reformens 

syfte att skärpa straffvärdet för allvarliga våldsbrott och ökad differentiering 

eftersom den orsakar ytterligare trösklar.6 HD:s tolkning av straffmätningsreformen 

innebär att det ska ske en förskjutning inom misshandelsbrottet så att fler gärningar 

ska bedömas som grova.7 Denna förskjutning av gradindelningen ansågs ha varit ett 

av syftena med reformen och motiverades av det skärpta straffvärdet. Att en 

skärpning av straffvärdet har motiverat en förskjutning av en gradindelning 

aktualiserar förhållandet mellan ansvar och påföljd särskilt vad avser rubricering, 

gradindelning och straffvärde. Det finns därmed ett behov av en konkret 

framställning av straffmätningsreformens och praxis innebörd samt en analys av de 

problem som framförts i kritiken mot reformen.  

 

1.2 Syfte, frågeställning och avgränsning 

 

Syftet med denna uppsats är att presentera straffmätningsreformens innebörd 

avseende straffvärde och straffvärdebedömningen. Uppsatsens fokus ligger vid tre 

aspekter: straffvärdebedömningen för allvarliga våldsbrott, försvårande och 

förmildrande straffvärdeomständigheter samt förhållandet mellan straffvärde, 

rubricering och gradindelning. Uppsatsen avser därmed att besvara frågan: 

 

- Hur ska straffmätningsreformen förstås och tillämpas i förhållande till 

rådande straffvärde- och gradindelningsprinciper? 

 

Därmed ska det utredas om de nya reglerna kan sättas i ett logiskt sammanhang i 

förhållande till den traditionella uppfattningen av straffvärde och 

straffvärdebedömningen trots de brister som påpekats av den efterföljande kritiken. 

Framställningen avser dessutom att presentera olika lösningsförslag för 

                                            
5 Brå rapport 2014:6 s. 24 ff. 
6 Brå rapport 2014:6 s. 9. 
7 NJA 2011 s. 89. 
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tillämpningen av de nya reglerna samt hur de ska förstås i förhållande till den 

straffvärdebedömningssystematik som gällde innan straffmätningsreformen.  

 

Uppsatsen fokus ligger vid de lagtekniska aspekterna av de nya straffvärdereglerna. 

Framställningen utgår ifrån att straffmätningsreformens syften – 

straffvärdeskärpning för allvarliga våldsbrott och ökad differentiering i 

straffskalorna i allmänhet – är önskvärda att uppnå. Uppsatsen är avgränsad till 

aspekter kring straffvärdebedömningen, rubricering och gradindelning och kommer 

därmed inte att behandla övriga aspekter av påföljdsbedömningen utöver vad som 

krävs för att förtydliga och underlätta förståelsen för gradindelnings- och 

straffvärdebedömningen. 

 

1.3 Metod och material 

 

I uppsatsen tillämpas den klassiska rättsdogmatiska metoden och utgår 

huvudsakligen från lag, förarbeten och rättspraxis. Det finns begränsat med doktrin 

som behandlar straffmätningsreformen. Straffvärdebegreppet och 

straffvärdebedömningen har dock diskuterats desto mer i litteraturen. Det finns 

därmed anledning att presentera, utgå ifrån och bygga vidare på denna doktrin i 

relevanta delar. För att belysa vissa praktiska problem samt återkoppla reformen till 

praktiken kommer uppsatsen delvis att utgå från de problem och den kritik som 

presenterats i Brå:s rapport 2014:6. 

 

1.4 Disposition 

 

I varje del konkretiseras de problem som nämnts ovan. Därefter presenteras den 

rättsliga kontexten och historiska bakgrunden till de olika problemen. Analysen sker 

och presenteras löpande i varje kapitel och avsnitt. För att underlätta läsningen har 

uppsatsen försatts med en bilaga med ändringarna av 29 kap. 1-3 BrB. Uppsatsens 

huvudkapitel, kapitel fyra och fem, avslutas med diskussionsavsnitt som 

sammanfattar de argument, analyser och lösningar som där presenterats.  



 

 6 

 

I kapitel två ges först en historisk bakgrund till straffvärdebegreppets utveckling och 

syfte. Därefter presenteras de olika straffvärdebegreppen och deras innebörd. I 

kapitel tre avhandlas påföljdsbestämningssystematiken och straffvärdebedömningen. 

Här diskuteras också några övergripande ändringar som straffmätningsreformen 

medfört. Syftet är dels att presentera straffvärdebedömningens plats i 

påföljdsbestämningssystematiken samt att visa på den rättsliga kontexten mot vilken 

straffmätningsreformens ska förstås. Här behandlas straffvärdets underliggande 

syfte och värden samt hur dessa ändrats genom reformen. Därefter, i kapitel fyra, 

presenteras och behandlas den nya straffvärdebedömningen för allvarliga våldsbrott. 

Här diskuteras de ändringar som straffmätningsreformen inneburit för 

straffvärdebedömningen och hur detta tolkats i praxis. Diskussionen ser även till 

hur det skärpta straffvärdet för allvarliga våldsbrott inverkar på bedömningen av de 

försvårande och förmildrande omständigheterna. I kapitel fem presenteras och 

behandlas förhållandet mellan gradindelningen och straffvärdet, särskilt vad gäller 

allvarliga våldsbrott. Uppsatsens knyts samman med en sammanfattande diskussion 

om rättsläget i kapitel sex.  
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2. Utvecklingen av straffvärdebegreppet 

 

2.1 Påföljdsreformen 

 

Brottsbalken infördes 1962 och ersatte den då gällande strafflagen. I den nya 

brottsbalken återfanns då endast en allmän regel avseende påföljdsbedömningen, 

nämligen 1 kap. 7 § BrB. Enligt denna paragraf skulle domstolen vid 

påföljdsbedömningen göra en avvägning mellan allmän- och individualpreventiva 

överväganden.  Särskild hänsyn skulle tas till straffets inverkan på den enskilda 

gärningsmannens återanpassning i samhället. Bedömningen förutsatte därmed att 

domstolen på förhand gjorde en prognos av påföljdens inverkan på den enskilde. 

Ytterligare vägledning saknades i lag och förarbetena var därtill otydliga vad avser 

den konkreta bedömningen. 8 

 

I brist på tydlig vägledning övergav domstolarna i stor utsträckning allmän- och 

individualpreventiva resonemang och utgick istället från brottets allvar. Genom 

1989 års påföljdsreform introducerades straffvärdebegreppet i lag för första 

gången.9 Reformen innebar till stor del att tidigare praxis avseende påföljd och 

straffvärde kodifierades. 10  Reformen innebar dessutom en ändring av 

straffrättsideologi. Straff skulle numera utdömas i syfte att inkapacitera 

gärningsmannen till skillnad från tidigare gällande preventionssyfte. 

Inkapaciteringsidén gällde som övergripande lagstiftningsideologi vilket innebar att 

detta inte skulle beaktas av domstolen i det enskilda fallet.11 Styrande i det enskilda 

fallet skulle istället straffvärdet vara. Principer som likhet inför lagen, 

proportionalitet och den straffrättsliga legalitetsprincipen skulle också stärkas genom 

påföljdsreformen och att straffvärdet flyttade fokus från gärningsmannen till 

gärningen. 12  Straffvärdet ansågs vara ett uttryck för proportionalitet.  Att 

enhetligheten stärktes ansågs vara en naturlig följd av att fokus flyttades till 
                                            
8 Prop. 1987/88 s. 32.  
9 Se Prop. 1987/88 s. 120. 
10 Prop. 1987/88 s. 118. 
11 SOU 1986:14 s. 72. 
12 SOU 1986:14 s. 420. 
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gärningen.13 Gärningsmannens personliga förhållanden kan nämligen variera starkt 

från fall till fall men genom att lika gärningar ska bedömas lika stärks enhetligheten i 

rättstillämpningen.  

 

Allmän- och individualprevention skulle fortsättningsvis tillgodoses på ett 

systematiskt plan istället för på individnivå.14  Allmänpreventionen skulle tillgodoses 

genom en enhetlig straffrättstillämpning och individualprevention genom att den 

enskilde gärningsmannen skulle erbjudas behandling inom ramen för påföljden.15 

Den allmänpreventiva effekten ansågs stärkt redan av den förutsägbarhet som 

lagstadgade regler och enhetlig rättstillämpning av straffvärdet och straffmätningen 

erbjöd.16  Genom tydligare och lagfästa regler ansågs dessutom kravet på, såväl som 

möjligheten för, domstolar att redovisa sina övervägande öka.17  

 

2.2 Straffvärdebegreppet 

 

De nya reglerna om påföljdsbestämningen kom att införas i 29 och 30 kap. BrB. De 

är främst de tre första paragraferna i 29 kap. som reglerar straffvärde och 

straffvärdebedömningen. I första paragrafen anges de allmänna reglerna för 

straffvärdebedömningen och i andra och tredje paragrafen anges försvårande 

respektive förmildrande straffvärdeomständigheter. Det ges dock ingen strikt 

definition av straffvärdebegreppet i lag utöver vad som indirekt framgår av dessa 

regler. Reglerna anger dock vilka omständigheter som ska beaktas vid 

straffvärdebedömningen i det enskilda fallet och ger därigenom vägledning i 

straffvärdebegreppets innehåll.  

 

Vid straffvärdebedömningen har man enligt 29 kap. 1 § BrB att beakta den skada, 

kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha 

insett om detta samt de avsikter eller motiv som han eller hon haft. Vidare 

                                            
13 SOU 1986:14 s. 71. 
14 Prop. 1987/88:120 s. 32 ff. 
15 SOU 1986:14 s. 69 ff. 
16 SOU 1986:14 s. 517. 
17 Prop. 1987/88:120 s. 36, 41 och 426. 
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vägledning ges genom de försvårande och förmildrande omständigheterna i 29 kap. 

2-3 §§ BrB som anger särskilda omständigheter som ska beaktas. I 

fängelsestraffkommitténs betänkande, som låg till grund för påföljdsreformen, 

angavs det att med brottets straffvärde avses brottets svårhet i förhållande till andra 

brott samt att straffvärdet är ett mått på hur allvarligt lagstiftaren relativt sett beaktar 

brottet. 18  I propositionen uttalade departementschefen att straffvärde är en 

sammanfattande betäckning för hur allvarligt den brottsliga gärningen ska 

bedömas. 19  Sammanfattningsvis kan man utifrån dessa uttalanden säga att 

straffvärde i allmänhet är ett begrepp för att beskriva gärningens allvar och 

förkastlighet. 

 

Straffvärdebegreppet försvåras dock av att dess innebörd är beroende av den 

kontext som det återfinns i. Man kan därmed skilja det allmänna 

straffvärdebegreppet från abstrakt och konkret straffvärde. I mindre omfattning 

används även begreppet generellt straffvärde. Begreppen abstrakt respektive konkret 

straffvärde definieras och diskuteras i förarbetena till påföljdsreformen till skillnad 

från begreppet generellt straffvärde som framförallt utvecklats i doktrin. 

 

Det abstrakta straffvärdet är ett relativt mått som framgår av brottens straffskalor. 

Eftersom straffskalorna bör utformas efter brottets straffvärde ger dessa uttryck för 

hur allvarligt lagstiftaren ser på brottstypen.20 Ju strängare eller svårare straffskala 

som föreskrivits för ett visst brott i förhållande till andra brott, desto allvarligare 

beaktar lagstiftaren detta brott.  Detta framgår delvis av 29 kap 1 § BrB där det 

anges att straffvärdet ska bestämmas inom ramen för straffskalan. Vid jämförelse av 

straffskalorna för misshandel och stöld framgår det exempelvis att lagstiftaren ser 

allvarligare på misshandel då den tillämpliga straffskalan är strängare.21  

 

Det konkreta straffvärdet är i princip svårheten av en viss brottslig gärning. Det 

konkreta straffvärdet är det straffvärde som de rättskipande myndigheterna 

                                            
18 SOU 1986:14 s. 131. 
19 Prop. 1987/88:120 s. 36.  
20 SOU 1986:14 s. 131 och 135. 
21 SOU 1986:14 s. 131 och 3 kap. 5-6 BrB, 8 kap. 1-4 §§ BrB. 
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fastställer. 22  Det är alltså summan av den rättskipande myndighetens 

straffvärdebedömning i det enskilda fallet. Syftet med reglerna i 29 kap. 1-3 §§ BrB 

är att ge vägledning för denna straffvärdebedömning och det är det konkreta 

straffvärdet som avses i 29 kap 1 § st. 1 BrB. Detta innebär att trots att misshandel 

har ett högre abstrakt straffvärde än stöld finns det stöldgärningar med samma eller 

högre konkret straffvärde än vissa misshandelsgärningar. 

 

Det generella straffvärdet presenteras i en artikel av Eva Stenborre. Det generella 

straffvärdet kan beskrivas som en preciserad utgångspunkt för att bestämma det 

konkreta straffvärdet. Stenborre menar att eftersom straffskalorna är vida och 

endast anger en allmän straffnivå för brottet ifråga, utgör de endast ramen men inte 

utgångspunkten för straffvärdebedömningen.23 Det generella straffvärdet är den 

preliminära utgångspunkten som man av erfarenhet och praxis utgår från efter att en 

brottsrubricering har fastställts. Systematiken är att man inom det abstrakta 

straffvärdet utgår från det generella straffvärdet och sedan justerar detta värde 

genom straffvärdebedömningen enligt 29 kap. 1-3 §§ BrB och därigenom etablerar 

det konkreta straffvärdet.24 Det generella straffvärdet skiljer sig från det abstrakta, 

som sätter ramen, och konkreta, som är slutprodukten, genom att det utgör 

utgångspunkten. 

 

2.3 Straffmätningsreformen 

 

År 2010 reformerades straffvärdereglerna på nytt. Av 29 kap. 1 § st. 2 m. 1 BrB 

framgår de allmänna omständigheterna som ska beaktas vid 

straffvärdebedömningen. Genom tillägget av en sista mening i 29 kap. 1 § st. 2 BrB 

avsåg lagstiftaren uppnå en generell skärpning av straffvärdet för allvarliga 

våldsbrott. 25  Tillägget i andra stycket innebär att det särskilt ska beaktas om 

gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet till 

                                            
22 SOU 1986:14 s. 131. 
23 Stenborre JT 1999/00 s. 361. 
24 Stenborre JT 1999/00 s. 362.  
25 Prop. 2009/10:147 s. 1. 
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person. Skärpningen motiverades av att allmänhetens tolerans för våldsbrott, oavsett 

tillvägagångssätt och uppsåt, sedan efterkrigstiden successivt minskat. Därmed fanns 

det ett behov av en tydlig markering mot, och skärpt syn på, våldsbrott. 26 Reformen 

tar sikte på brott som redan innan hade ett relativt högt straffvärde. Exempel på 

sådan brottslighet är grov misshandel, grov fridskränkning, grov 

kvinnofridskränkning, rån, grovt rån samt grovt olaga hot och utpressning.27 Det 

här är första gången i brottsbalkens historia som en särskild brottstyp pekats ut i 

lagens påföljdsdel. Konstruktionen förfaller vara något av en udda fågel inom 

svensk straffrätt eftersom den nya meningen lätt uppfattas som en begränsning av 

domstolarnas relativt stora frihet att bedöma straffvärdet i det enskilda fallet.28 

Lagtextens innebörd är dessutom inte självklar utifrån dess ordalydelse och finner 

ingen självklar plats inom straffvärdebedömningens systematik. Den oklara 

lagtexten har föregåtts av ett relativt omfattande utredningsarbete och det är främst 

av utredningen och propositionen som lagens innehåll framgår. 

 

Utöver det skärpta straffvärdet för allvarliga våldsbrott förändrade reformen de 

förmildrande och försvårande straffvärdeomständigheterna i 29 kap. 2-3 §§ BrB. 

Vissa av de kvalificerande rekvisiten togs bort för att ge de förmildrande och 

försvårande omständigheterna större genomslag i syfte uppnå en ökad 

differentiering i straffvärdebedömningen.29 Straffmätningsreformens huvudsyfte är 

att skärpa synen på de allvarligare våldsbrotten. De förmildrande och försvårande 

omständigheterna tillämpas dock på samtliga brott. Ändringen av dessa innebar 

därmed en generell ändring som får motsvarande genomslag för samtliga 

brottstyper.  

 

Utredningen konstaterade betydande skillnader avseende differentiering av 

straffvärdet mellan olika brottstyper. Särskilt dålig differentiering ansågs föreligga 

                                            
26 SOU 2008:85 s. 15, 125 och 139 f. 
27 SOU 2008:85 s. 390. 
28 Borgeke m.fl. SvJT 2011 s. 76 f. 
29 Prop. 2009/10:146 s. 26. 
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bland allvarliga våldsbrott.30 Syftet var dock inte att genom dessa regler uppnå en 

höjning av straffvärdet utan att undvika att straffvärdet regelmässigt bestämdes till 

straffskalans minimum.31 Tillägget i 29 kap. 1§ BrB skulle därmed, i syfte att undvika 

en slentrian- och regelmässig höjning av straffvärdet, kompletteras med att de 

försvårande och förmildrande omständigheterna beaktades i större utsträckning. I 

utredningen hette det: 

 

”En strängare syn på allvarliga våldsbrott behöver inte heller innebära att 

strafftiderna förlängs på ett likformigt sätt. För att straffet ska spegla brottets allvar i 

det enskilda fallet bör straffmätningen ske med beaktande av samtliga försvårande 

och förmildrande omständigheter.”.32  

 

 

 

 

 

  

                                            
30 SOU 2008:85 s. 249 ff. och 273 ff. se även Åklagarmyndighetens rapport Domstolarnas 
påföljdspraxis vid vissa våldsbrott.  
31 SOU 2008:85 s. 260. 
32 SOU 2008:85 s. 264. 
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3. Systematik och straffvärdebedömningen 
 

3.1 Inledning 

 

Detta kapitel är uppdelat i två delar. Inledningsvis presenteras en förenklad 

redogörelse av påföljdsbestämningens och straffvärdebedömningens systematik. I 

den delen bortses från det nya tillägget i 29 kap. 1 § st. 2 BrB.   Därefter följer en 

diskussion om hur straffvärdereglerna i allmänhet har förändrats i och med 

straffmätningsreformen. 

 

3.2 Påföljdsbestämningen och straffvärdebedömningen 

 

3.2.1 Inledning 

 

Hittills har utvecklingen och innebörden av straffvärdebegreppet presenterats. Här 

avhandlas systematiken kring påföljdsbestämningen och straffvärdebedömningen 

som gällde innan straffmätningsreformen. Systematiken kring påföljdsbestämningen 

presenteras för att underlätta förståelsen av straffvärdebedömningen. Syftet med 

den förenklade presentationen är att ge en kontext för de ändringar som skett och 

den fortsatta diskussionen i efterföljande kapitel. 

 

3.2.2 Påföljdsbestämningen 

 

Den övergripande systematiken vid påföljdsbestämningen har inte förändrats 

genom straffmätningsreformen, utan det är framförallt reglerna om straffvärde och 

straffmätning som förändrats inom ramen för denna systematik. I stora drag kan 

påföljdsbestämningen delas in i fyra steg: rubricering, straffvärdebedömning, 

påföljdsval och straffmätning.  

 

Genom rubriceringen avgör domstolen huruvida den åtalade gärningen utgör ett 

brott eller inte. Om brottet är gradindelat ska dessutom en 
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gradindelningsbedömning göras. Att rubriceringen ska ske före 

straffvärdebedömningen följer av 29 kap. 1 § BrB.33 Där anges det att straff ska 

bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets, eller den 

samlade brottslighetens, straffvärde. Den tillämpliga straffskalan avgörs i sin tur av 

rubriceringen och gradindelningen. 

 

Med utgångspunkt i den tillämpliga straffskalan ska domstolen därefter fastställa 

gärningens konkreta straffvärde. Detta sker genom tillämpning av den allmänna 

straffvärdebedömningen enligt 29 kap. 1 § BrB och därefter de förmildrande och 

försvårande straffvärdeomständigheterna i 29 kap. 2-3 §§ BrB. 

 

Det konkreta straffvärdet ligger i sin tur till grund för straffmätningen. Enligt 

reglerna om straffmätning kan rätten beakta andra förhållanden än gärnings- och 

straffvärdeomständigheter. 34  Här ska bland annat återfall och gärningsmannens 

ålder särskilt beaktas.35 Även så kallade billighetsskäl ska beaktas i skälig omfattning.36 

Resultatet av straffmätningen är straffmätningsvärdet. 

 

Straffmätningsvärdet ligger sedan till grund för påföljdsvalet.37 Påföljdsvalet och 

straffmätningen sker dock ofta simultant eftersom flera påföljder kan aktualiseras.38 

Rätten har då att ta ställning till vilken påföljd som straffvärdet motiverar samt en 

eventuell justering av påföljden utifrån reglerna om straffmätning. 

 

 

 

 

 

                                            
33 Jareborg & Zila 2010 s. 70. 
34 se 29 kap. 4-7 §§ BrB.  
35 29 kap. 4 och 7 §§ BrB. 
36 29 kap. 5 § BrB. 
37 SOU 2008:85 s. 511. 
38 De påföljder som kan följa av brott är böter, fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn och i vissa fall 
överlämnande till särskildvård. Se 25, 26, 27, 28, 31 och 32 kap. BrB. 
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3.2.3 Straffvärdebedömningen  

 

Enligt traditionell straffmätningspraxis utmäts straff relativt nära straffminimum.39 

Anledningen till detta är att straffskalorna ska kunna täcka alla typer av gärningar 

som kan komma att omfattas av brottstypen. Den översta delen av straffskalan 

anses därmed inte tillämplig på ordinär brottslighet utan är reserverad för 

exceptionella fall. 40  Så var fallet även vid införandet av 29 kap. BrB och 

påföljdsreformen, vilka inte hade för avsikt att ändra detta.41  Påföljdsreformen och 

införandet straffvärdebegreppet avsåg därmed inte att skärpa 

straffmätningspraxisen. Syftet var istället att inom rådande praxis flytta fokus från 

gärningsmannens person till själva gärningen. Den tidigare straffmätningspraxisen 

blev därmed utgångspunkt även för den nya straffvärdebedömningen. Det var alltså 

den tidigare systematiken och inte straffvärdenivåerna som ansågs felaktig. Även om 

påföljdsreformen inte avsåg att medföra någon större ändring av praxis ansågs det 

önskvärt att uppnå en större differentiering inom straffskalorna.42 Med anledning av 

att man övergick till att se till gärningens straffvärde uppstod ett behov att lämna 

utrymme i straffskalan för att beakta försvårande och förmildrande 

straffvärdeomständigheter. Samtidigt underströks vikten av proportionalitet och 

ekvivalens. Principen om ekvivalens är lagfäst i 29 kap. 1§ st. 1 BrB där det framgår 

att straff ska bestämmas med beaktande av intresset av en enhetlig rättstillämpning. 

Principen om ekvivalens har också lett till sammanställningar underrättspraxis och 

tabeller över straffnivåerna tillämpas i en betydande omfattning vid straffmätningen 

och straffvärdebedömningen.43 

 

Det finns dock en påtaglig risk att tillämpningen av dessa praxissammansättningar 

leder till att domstolarna underlåter att genomföra ordentliga 

straffvärdebedömningar och att bedömningarna schabloniseras. Praxis visar 

dessutom på att domstolarna vid straffvärdebedömningen i stor utsträckning håller 

                                            
39 Prop. 1987/88:120 s. 78 f. 
40 Prop. 1987/88:120 och NJA 2000 s. 612. 
41 Prop. 1987/88:120 s. 78. 
42 Prop. 1987/88:120 s. 78 f. 
43 Asp & Von Hirsch SvJT 1999 s. 174. 
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sig till vissa schabloniserade gränsvärden. 44  Det är till exempel möjligt för 

domstolarna att döma till fängelse i enheter så små som dagar. 45 I stor utsträckning 

används istället hållpunkter för straffvärdet, normalt bestämda i hela månader eller 

år. 46  Detta torde dock i praktiken vara relativt oproblematiskt eftersom 

straffvärdebedömningen till sin natur är någorlunda subjektiv och försök av 

domstolar att laborera med små enheter för att uppnå en praxis med faktisk 

millimeterrättvisa kan lätt upplevas som både svårt och obetänksamt.47  

 

När man väl rubricerat och gradindelat gärningen har man en straffskala att utgå 

från. Genom denna straffskala ges domstolarna viss vägledning i 

straffvärdebedömningen genom det abstrakta straffvärdet. Det råder dock viss 

debatt kring innebörden av det abstrakta straffvärdet.48 Frågan gäller om man ska se 

det abstrakta straffvärdet som ett uttryck för lagstiftarens faktiska syn på en 

gärningens förkastlighet eller endast som lagstiftarens syn på brottstypens 

förkastlighet så som det kommit till uttryck i straffskalorna. Anser man att 

straffvärdet ska vara ett uttryck för lagstiftarens faktiska syn på gärningens 

straffvärde är straffskalorna inte alltid rättvisande. I syfte att uppnå en avskräckande 

effekt har lagstiftaren i flera fall utvidgat straffskalor även om det inte varit påkallat 

av det brottsliga förfarandets faktiska förkastlighet. 49  Sådana överväganden är 

exempelvis utländska straffnivåer eller att det skett en utbredning av brottstypen.  

Detta medför att det abstrakta straffvärdet så som det framgår av straffskalan 

framstår som strängare än vad den enskilda brottsliga gärningen i verkligheten 

motiverar. Domstolen ska dessutom inte beakta allmännapreventiva skäl utan endast 

bedöma den enskilda gärningens förkastlighet. Detta behöver dock inte 

nödvändigtvis vara problematiskt utan kan betraktas som lagstiftarens möjlighet att 

främja allmänprevention på en systematisk nivå. Genom att utgå från straffskalan 

utgår domstolen från lagen utan att för den delen ta hänsyn till straffskalans 

eventuella allmänpreventiva syfte. Lagstiftarens allmänpreventiva överväganden ges 
                                            
44 Borgeke 2012 s. 71. 
45 Dock minst 14 dagar, se 26 kap. 1 § BrB. 
46 Borgeke 2012 s. 71. 
47 Borgeke 2012 s. 121 f. 
48 Jmf. Asp & von Hirsch SvJT 1999 s. 151-176 och Zila SvJT 1999 s. 177-182. 
49 SOU 1986:14 s. 69. 
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därmed effekt genom strängare straffskalor samtidigt som domstolen inte beaktar 

allmänpreventiva resonemang i det enskilda fallet utöver det högre abstrakta 

straffvärdet uttryckt genom straffskalan.50 

 

Utöver denna vägledning lämnas en stor del av bedömningen till praxis. I 

utredningen till påföljdsreformen uttalades att det föreföll naturligt att domstolarna 

vänder sig till förarbetena för ytterligare vägledning.51 Här kan man få vägledning i 

vilka omständigheter som ska beaktas vid straffvärdet för varje brott samt vilket 

intresse som skyddas genom kriminaliseringen. Sådant framgår dock normalt redan 

av brottsbalkens paragrafer. Där kan man till exempel utläsa om det är ekonomisk 

eller fysisk skada som man ska bedöma samt huruvida det är uppsåt eller 

oaktsamhet som är straffbart.  Samtidigt uppvisades en stor medvetenhet om att det 

var önskvärt och fanns ett behov av att domstolarna gavs relativt stor frihet i att 

utveckla straffvärdebedömningen och straffnivåerna i praxis. 52  Hur domstolen 

faktiskt resonerar är dock svårt att avgöra eftersom motiveringen i straffmätnings- 

och påföljdsdelen normalt är mycket knapphändig.53 Detta kan i sin tur försvåra för 

underrätterna när de sedan ska söka vägledning i denna knapphändigt formulerade 

praxis. På grund av detta har praxissammanställningar av underrättsdomar fått stort 

genomslag i praktiken.54 

 

Genom denna första del av straffvärdebedömningen har man fått fram det allmänna 

straffvärdet. Därefter har man att beakta de försvårande och förmildrande 

omständigheterna. Med utgångspunkt i det allmänna straffvärdet justeras 

straffvärdet i skärpande eller mildrande riktning efter de försvårande och 

förmildrande omständigheterna. Resultatet av denna slutliga bedömning är det 

konkreta straffvärdet. De fasta hållpunkterna tillåter dock inte samma genomslag för 

mindre påfallande straffvärdeomständigheter. Det finns därmed anledning att 

                                            
50 SOU 1986:14 s. 70. 
51 SOU 1986:14 s. 69 f. 
52 Prop. 1987/88:120 s. 41. 
53 SOU 2008:86 s. 329. 
54 Borgeke 2012 s. 121. 
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överväga om antalet hållpunkter kan utökas för att ge utrymme för ytterligare 

differentiering och uttryck för de försvårande och förmildrande omständigheterna. 

 

3.3 Straffvärdebedömningen efter straffmätningsreformen 

 

3.3.1 Inledning 

 

I denna del presenteras först hur straffvärdebedömningens allmänna del har 

förändrats i och med straffmätningsreformen. Med straffvärdebedömningens 

allmänna del avses dess underliggande värden och systematik. 

Straffvärdebedömningens allmänna del ska inte förväxlas med den allmänna 

straffvärdebedömningen enligt 29 kap. 1§ BrB. Avsnittet inleds med en diskussion 

om huruvida enhetlighet eller differentiering ska premieras vid 

straffvärdebedömningen. Därefter diskuteras om straffvärdeomständigheterna ska 

betraktas som uttömmande eller exemplifierande efter straffmätningsreformen. 

 

3.3.2 Enhetlighet och differentiering 

 

I både påföljds- och straffmätningsreformen framhävdes vikten av enhetlighet och 

ökad differentiering.55 Enhetlighet innebär att liknande gärningar ska bedömas lika. 

Det ansågs förutsätta ett visst mått av lojalitet mot lagstiftaren för att undvika att 

straffet blir beroende av domaren i det enskilda fallet.56 Med ökad differentiering 

avsågs ett större genomslag för de försvårande och förmildrande omständigheterna 

och proportionalitetsprincipen genom att olika gärningar skulle bedömas olika men 

proportionerligt lika. Principerna framgår av 29 kap. BrB, där det redan i första 

paragrafen stadgas att enhetlighet ska beaktas vid straffmätningen. Även 

differentieringstanken framgår av första paragrafen då man ska bedöma måttet av 

skada, fara, kränkning och motiv men frågar därtill ännu tydligare av de försvårande 

och förmildrande omständigheterna i 29 kap. 2-3 §§ BrB. Systemets underliggande 

                                            
55 Se kapitel 2. Utveckling och straffvärdebegreppet. 
56 Prop. 1987/88:120 s. 78. 
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syfte är förutsägbarhet och proportionalitet. Emellertid ansågs enhetligt 

rättstillämpning, ekvivalens, redan i sig att bidra till och ge uttryck för 

proportionalitet.57    

 

Även om såväl enhetlighet och differentiering diskuteras i båda reformerna är det i 

min mening tydligt att enhetlighet framhävs främst i påföljdsreformen och 

differentiering främst i straffmätningsreformen. Särskilt tydligt är detta när man 

beaktar avlägsnandet av vissa kvalificerande rekvisit i de försvårande och 

förmildrande omständigheterna. Detta tyder på ett skifte från en tradition med 

fokus på ekvivalens till ett system med fokus på ökad differentiering.  

 

Värdemässigt råder det inget motsatsförhållande mellan proportionalitet, 

förutsägbarhet och ekvivalens. I praktiken finns det dock risk för att den enhetliga 

rättstillämpningen blir lidande av en ökad differentiering och vice versa. Som 

tidigare nämnts är det svårt för domstolarna att utveckla en praxis som tillåter 

millimeterrättvisa. I praxis används därför schabloner och gränsvärden i syfte att 

upprätthålla en mer enhetlig och förutsägbar praxis. Ett sådant system förhindrar i 

sig inte en korrekt differentiering men kan förhindra att relevanta men mindre 

framträdande straffomständigheter beaktas.  

 

Exempelvis skulle en omständighet som motiverar en skärpning av straffvärdet 

riskera att inte beaktas om den inte är så framträdande att den motiverar en hel 

månads fängelse, utan istället motiverar tretton dagars fängelse. Ett straffvärde på 

ett år, två månader och tretton dagars fängelse skulle exempelvis uppfattas som 

avvikande från gällande praxis. Denna effekt torde vara särskilt påtaglig vid 

tillämpningen av de försvårande och förmildrande omständigheterna vid 

gradindelade brott då det enligt praxis förutsätter att straffvärdeomständigheterna 

”klart överstiga vad som redan beaktats i gradindelningen”. 58  En ökad 

differentiering förutsätter därmed att domstolarna har utrymme att beakta även 

mindre framträdande straffvärdeomständigheter eftersom även om kvalificerande 

                                            
57 SOU 1986:14 s. 143. 
58 NJA 2002 s. 174. 
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rekvisit tas bort så kvalificeras dessa straffvärdeomständigheter ändå i viss mån av 

de olika gränsvärdena och gradindelningen. 

 

Å andra sidan är risken av allt för många hållpunkter eller en helt fri bedömning att 

enskilda domares subjektiva uppfattning av gärningen ges ännu större utrymme. En 

enhetlig men ändå differentierad praxis ställer därmed höga krav på domstolarna 

och förutsätter en tydlig vägledning från överrätterna. Underrätterna behöver dels 

vägledning i hur och vilka omständigheter som i praxis redan beaktats vid den 

allmänna straffvärdebedömningen. Därutöver ska de vägledas i vilka försvårande 

eller förmildrande omständigheter som beaktats samt vilken betydelse de haft för 

den konkreta straffvärdebedömningen. 

 

Svårigheten ligger i att på ett tydligt sätt utläsa och förstå den bedömning som 

överrätten gjort. Bristande motiveringar riskerar leda till att enskilda omständigheter 

kopplas till särskilda gärningsmoment på ett schablonartat sätt. Samtidigt blir det 

svårt för underrätterna att värdera en allt för allmänt hållen argumentation när flera 

gärningsomständigheter avvägts gemensamt. Det ska dock påpekas att 

straffvärdebedömningen ska göras holistiskt men det finns samtidigt anledning att 

vara relativt tydlig i vilka omständigheter som beaktas och hur dessa värderats. 

Dagens överrättspraxis är dock relativt knapphändig på området och det finns flera 

frågor som HD inte tagit ställning till.59  

 

Enligt Jareborg och Zila måste straffvärdebedömningen vara okomplicerad för att 

ske på ett enhetligt sätt. De menar att enhetligheten är beroende av domstolens 

tydlighet i vad som är centralt och irrelevant i straffvärdebedömningen. 60  I 

propositionen till påföljdsreformen påpekas dock att enhetligheten kan vara mycket 

svårtillämpad i praktiken och att kravet på enhetlighet inte får leda till att man 

förbiser omständigheter som ska ha betydelse för straffvärdebedömningen. I 

propositionen hette det: 

 

                                            
59 Borgeke 2012 s. 120 f. 
60 Jareborg & Zila 2010 s. 125. 
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 ”Att målsättningen är en rättslig likabehandling får inte göra att man 

bortser från att det i praktiken kan föreligga betydande svårigheter att 

jämföra olika brott. En lång rad faktorer påverkar straffvärdet i det 

enskilda fallet och någon enkel formel enligt vilket straff kan mätas ut 

finns inte. Stöd av två lika värdefulla föremål eller två fall av misshandel 

som medfört lika svåra skador kan med hänsyn till övriga 

omständigheter ha högst olika straffvärden. Betoningen av den rättsliga 

lika behandlingen får således inte tas till intäkt för en mer schematisk 

eller förenklad straffmätningspraxis än den som förekommer idag”.61 

 

Härmed avses att schablonerna inte får ersätta en faktisk straffvärdebedömning 

samt att det normalt då sker på bekostnad av en korrekt differentiering. Dagens 

schabloner anses bidra till enhetligheten men inte differentieringen. I min mening är 

det dock inte ett system med gränsvärden och schabloner som är problemet utan 

istället utformningen av dessa och bristen på vägledande praxis. En allomfattande 

bedömning är i detta sammanhang för komplicerad för underrätterna.  

Tillämpningen av schablonerna stärker enhetligheten och förutsägbarheten. Korrekt 

utformade kan dock en praxis utvecklas där schablonerna även ger utrymme för en 

korrekt differentiering. Istället för få och svepande schabloner behöver överrätterna, 

och då särskilt HD, pröva fler mål där straffvärdebedömningen tydligt redovisas. 

Därmed utvecklas fler vägledande fall och underrätterna har tydligare vägledning 

och en mer omfattande praxis att tillgå för att jämföra skillnader och likheter i de 

olika fallen. Det är följaktligen inte fråga om några lagstiftade schabloner utan en 

mer omfattande överrättspraxis. Underrätterna kan självklart inte förlita sig helt på 

dessa schabloner eller ersätta den faktiska straffvärdebedömningen med dem. I 

denna mening är det kanske missvisande att tala om schabloner utan är istället 

frågan om en bredare och mer omfattande praxis. Eftersom domstolarna i sin praxis 

håller sig till vissa hållpunkter kommer den alltid att uppfattas som schabloniserad i 

viss utsträckning. 

 

                                            
61 Prop. 1987/88:120 s. 78. 
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3.3.3 Uttömmande eller exemplifierande omständigheter 

 

Enligt uttalanden som gjordes i samband med påföljdsreformen skulle de 

förmildrande och försvårande omständigheterna förstås som exemplifierande och 

inte uttömmande.62 De exemplifierande omständigheterna ansågs dock omfatta de 

vanligaste och mest betydelsefulla straffvärdeomständigheterna och kunde därför i 

praktiken anses som uttömmande.63 Domstolarna hade därmed möjlighet att beakta 

även andra omständigheter. Det skulle dock föreligga mycket starka skäl för att 

beakta icke-nämnda omständigheter och rätten ansågs då vara skyldig att tydligt 

redovisa vilka omständigheter och varför de beaktats.64 Vad gäller de uppräknade 

omständigheterna i 29 kap. 1 § st. 2 BrB ansågs även dessa vara exemplifierande 

vilket markerades av rekvisitet ”särskilt” i paragrafen.65 

 

I förarbetena till straffmätningsreformen diskuterades huruvida 

straffvärdeomständigheterna skulle förbli exemplifierande eller göras uttömmande. I 

propositionen diskuterades de allmänna straffvärdebestämmelserna i ett 

sammanhang tillsammans med de försvårande och förmildrande omständigheterna. 

Avlägsnade av ”särskilt” ansågs innebära en tydlig signal om att stadgandena blir 

uttömmande.66  Till följd av detta togs ”särskilt” bort i 29 kap. 1 § st. 2 m. 1 BrB 

och ersattes med ”ska”.  Syftet var att markera att dessa omständigheter ska vara 

uttömmande vägledande för den allmänna straffvärdebedömningen.67 Motsvarande 

ändring vidtogs dock inte vad gäller de försvårande och förmildrande 

omständigheterna. I det nya stadgandet i 29 kap. 1 § st. 2 m. 3 BrB avseende 

straffskärpningen för allvarliga våldsbrott infördes dessutom rekvisitet ”särskilt”.  

 

Detta torde innebära att straffvärdebedömningen är begränsad till de 

omständigheter som anges i 29 kap. 1 § st. 2 m. 1 BrB. Rätten har sedan att inom 

ramen för dessa omständigheter att beakta 29 kap. 1 § st. 2 m. 2 och 2-3 §§ BrB. De 
                                            
62 Prop. 1987/88:120 s. 43. 
63 SOU 2008:85 s. 57 f. 
64 Prop. 1987/88:120 s. 43. 
65 SOU 2008:85 s. 56. 
66 Prop. 2009/10:147 s. 13. 
67 Prop. 2009/10:147 s. 13. 
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försvårande eller förmildrande omständigheterna är därmed fortfarande 

exemplifierande men i praktiken uttömmande. Även det nya stadgande avseende 

allvarliga våldsbrott är exemplifierande. Dessa är dock så allmänt hållna att ställda i 

förhållande till första meningen endast förtydligar vilken typ av skada som ska 

beakta som särskilt försvårande vid straffvärdebedömningen. 
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4 Straffvärdebedömningen för allvarliga våldsbrott 
 

4.1 Inledning 

 

Ovan har den traditionella straffvärdebedömningen och påföljdsbestämningen 

diskuterat. Även straffmätningsreformens inverkan på straffvärdebedömningens 

allmänna del har diskuterats. Detta kapitel bygger vidare på dessa aspekter och 

behandlar straffvärdeskärpningen för allvarliga våldsbrott. Fokus kommer att ligga 

på tillämpningen och innebörden av 29 kap. 1§ st. 2 m. 2 BrB och begreppet 

allvarliga våldsbrott. Den särskilda straffvärdeskärpningen för allvarliga våldsbrott 

kommer dessutom att behandlas i förhållande till de försvårande och förmildrande 

omständigheterna. HD:s praxis avseende den nya reformen presenteras här men 

diskuteras mer detaljerat i kapitel fem. Framställningen utgår ifrån och behandlar 

delvis den kritik som framgår av Brå:s rapport. Framställningen av gällande rätt och 

praxis kombineras med alternativa lösningsmetoder för att öka förståelsen för 

reformen. 

 

4.2 Straffvärdebedömningen för allvarliga våldsbrott 

 

Synen på olika brotts allvar kommer alltid att förändras över tid.68 Att våldsbrott ska 

bedömas svårare än till exempel tillgreppsbrott framgick redan av påföljdsreformen. 

Den lämpligt följden av detta ansågs då vara att misshandelsbrottet skulle ha en 

strängare straffskala än stöld.69  Effekten av ett högre abstrakt straffvärde bedömdes 

dock inte vara tillräckligt vid införandet av straffmätningsreformen. I utredningen 

till påföljdsreformen övervägdes och presenterades hur framtida 

straffvärdeskärpningar kunde genomföras på ett sätt som var i linje med 

straffvärdesystematiken. I samband med detta framhävdes att minimistraffens 

funktion är att särskilt markera ett brotts straffvärde.70 Ett alternativ till ändringen 

av 29 kap. 1 § BrB var därmed att skärpa minimistraffen för de avsedda brotten och 
                                            
68 SOU 1986:14 s. 143. 
69 SOU 1986:14 s. 131. 
70 SOU 1986:14 s. 167. 
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därigenom höja straffvärdet. Denna metod valdes dock inte eftersom den förutsågs 

slå oproportionerligt hårt mot brottstypens lindrigaste gärningar samt koncentrera 

straffnivån till minimistraffet i ännu större omfattning.71 Istället infördes en ny 

beaktningspunkt i straffvärdebedömningen som tog sikt på en särskild kategori av 

brott. Den allmän straffvärdeskärpning för allvarliga våldsbrott framgår av 29 kap. 1 

§ st. 2 m. 2 BrB. Enligt tillägget ska det vid straffvärdebedömningen särskilt beaktas 

om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet 

till person. Det framgår inte av lagtexten att avsikten är att beakta dessa 

omständigheter i skärpande riktning. Av propositionen framgår det dock att syftet 

var att skärpa straffvärdet för allvarliga våldsbrott med mellan 20-30 %.72  

 

Av förarbetena till straffmätningsreformen framgår det vidare att straffvärdet ska 

motsvara minst sex månaders fängelse för att gärningen ska anses vara av allvarligare 

slag.73 Med detta avses troligen det straffvärde som gärningen skulle ha haft om 

bedömningen hade skett innan 1 juli 2010. Det är i förhållande till denna praxis som 

syftet är att höja straffvärdet med 20-30 %. I förarbetena anges i och för sig inte 

denna procentsats, utan istället presenteras en grov schablon för hur 

straffvärdebedömningen bör skärpas. I propositionen heter det: 

 

 ”Exempelvis bör en höjning ske med cirka två månader för brott som 

har en straffvärdenivå från och med fängelse i sex månader och upp till 

ett år. På nivån från och med ett år och upp till två år bör höjningen vara 

tre–fem månader. Vidare bör på t.ex. nivån fem år en höjning ske med 

cirka ett år och på nivån sex år och uppemot åtta år en höjning ske med 

cirka ett och ett halvt år.”.74 

 

En sådan tydlig exemplifiering i förarbeten är ovanlig på detta område. De 

ursprungliga straffvärdereglerna avsåg nämligen att sätta hållpunkter för domstolens 

                                            
71 SOU 2008:85 s. 292. 
72 Prop. 2009/10:147 s. 41 f. 
73 Prop. 2009/10:147 s. 14. 
74 Prop. 2009/10:147 s. 41 f.  
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bedömning och en ideologisk ram för domstolens praxis. 75  Påföljdsreformens 

lagkommentarer till 29 kap. BrB är mycket allmänna och exemplifierar 

argumentation och gärningar som avses, utan att ange några konkreta straffvärden.76 

Straffmätningsreformens förarbeten är i detta avseende mycket tydligare i vilken 

straffvärdenivån lagändringen avser att uppnå. Hur denna straffskärpning ska 

uppnås förblir dock oklart. Av domstolarna har dock dessa schabloner uppfattas 

som inskränkande på domstolens bedömning av lagen i det enskilda fallet.77  Vidare 

anses det vara problematiskt att dessa schabloner förutsätter att domstolarna har ett 

långt institutionellt minne där jämförelser görs med straffvärdenivåer innan 

straffmätningsreformen.78 Det finns även de som menar att dessa schabloner är 

systemfrämmande genom att det utgör lagstiftning genom förarbetsuttalanden, 

något som kritiserats av HD, i doktrin och hos flera remissinstanser.79 Syftet med 

reformen var dock inte att straffvärdeskärpningen skulle leda till en likformig 

skärpning för samtliga omfattande brottstyper. Påkallade skillnader skulle göras 

mellan olika brott och den nya meningen skulle förstås som vägledande i den 

fortfarande relativt fria straffvärdebedömningen.80  

 

Domstolen ska vid straffvärdebedömningen utgå ifrån lagen. Efter lagen anses 

normalt förarbetena vara den rättskälla med högst dignitet. Förarbetenas värde är 

dock beroende av hur färska, utförliga och kvalitativa uttalandena i dem är.81 

Genom att straffvärdebedömningen avser att inom en ram fastställa ett på förhand 

okänt värde och därmed skiljer sig från rubriceringen, gradindelningen och den 

traditionella ja- eller nej-bedömning finns det goda skäl att på detta område beakta 

förarbetena. I förarbetena till både straffmätningsreformen och påföljdsreformen 

påpekades att det finns stort utrymme för högst skiftande uppfattningar mellan 

enskilda domare om en viss gärnings straffvärde. Domstolarna hade därmed att, 

                                            
75 SOU 1986:14 s. 421. 
76 Se Prop. 1987/88:120 s. 75 ff. 
77 Brå 2014:6 s. 46.  
78 Brå 2014:6 s. 46. 
79 Se b.la. NJA 2011 s. 89 p.8, Jareborg & Zila 2010 s 107 och Brå 2014:6 s. 45 f. 
80 SOU 2008:85 s. 265 och Prop. 2009/10:147 s. 9. 
81 Lerhberg 2010 s. 131. 
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utöver praxis, beakta de värderingar som lagstiftaren gett uttryck för.82  Utöver 

straffskalan och det abstrakta straffvärdet ger även förarbetena tydligt uttryck för 

lagstiftarens värderingar. Detta innebär dock inte att förarbetsuttalandena ska ges 

samma dignitet som lag eller att schabloner där i ska tillämpas utan vidare 

överväganden. Istället ska det precis som påpekats vara vägledande för 

straffvärdebedömningen. Exemplen i förarbetena ska därmed inte uppfattas som 

tillämpbara schabloner utan istället som ett uttryck för lagstiftarens ändrade 

värdering av straffvärdet för allvarliga våldsbrott. Schablonens funktion är att 

tydliggöra den nya regleringens avsedda funktion. Den kan dock inte anses binda 

rätten eller ersätta en nyanserad straffvärdebedömning i det enskilda fallet. 

Bedömningen bör fortfarande förstås som relativt fri för rätten, dock ska hänsyn tas 

till att det råder en skärpt syn på allvarligare våldsbrott.  

 

Detta säger dock inget om hur man ska tillämpa stadgandet i sig. Att man särskilt 

ska beakta om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv, hälsa eller 

trygghet till person innebär en differentiering gentemot andra brottstyper. Det 

kvalificerande rekvisitet allvarligt innebär även en differentiering mellan olika 

gärningar inom samma brott. Det kan vara komplicerat att jämföra olika brottstyper 

då det är svårt att värdera olika typer av skador. Argumentation där rätten 

exempelvis jämför ett tillgripet ekonomiskt värde med fysiska skador, kan upplevas 

som obillig. Meningen med stadgandet är att signalera en skärpt syn på allvarliga 

våldsbrott i förhållande till andra brottstyper och avser praxisutveckling i allmänhet, 

inte jämförelser i det enskilda fallet. Varje gärning, även inom samma brottstyp, 

anses ha en särskild karaktär.  Det går dock att identifiera vissa normalfall. I såväl 

förarbeten som domskäl hänvisas det till normalfall. En betydande del av 

gärningarna inom samma brottstyp delar nämligen vissa huvuddrag. Gärningens 

egenheter avskiljs dessutom i rättsprocessen genom att utredningsarbetet och 

bevisningen normalt fokuseras på de omständigheter som är relevanta för 

rubricering och gradindelning. Det är därmed svårt för rätten att få en fullständig 

bild av övriga omständigheter som kan ha uttryckts genom gärningen eller som är 

                                            
82 SOU 2008:85 s. 54 och Prop. 1987/88:120 s. 77. 
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relevanta för straffvärdet. Utifrån dessa huvuddrag kan man konstruera och skaffa 

sig en uppfattning av straffvärdet för olika brottstypers normalfall. Dessa huvuddrag 

framgår även delvis av praxis, praxissammansättningar och kriminalstatistik. Ett sätt 

att förstå straffvärdeskärpningen är därmed att normalfall av allvarliga våldsbrott ska 

bedömas proportionerligt strängare än normalfallet av andra brott med motsvarande 

straffskala. Normalfallen ger dock begränsad vägledning eftersom 

straffvärdenivåerna mellan olika brott redan skiljer sig och det finns ingen annan 

naturlig brottstyp att jämföra allvarliga våldsbrott med. Denna konstruktion ger 

därmed viss men begränsad vägledning. 

 

HD:s tolkning av det skärpta straffvärdet för allvarliga våldsbrott är att det ska ske 

en förskjutning av gradindelningen mellan normalgraden och grov misshandel så att 

fler gärningar framöver bedöms som grova.83 Förskjutningen av gradindelningen ger 

dock upphov till viss problematik. Eftersom brott med ett straffvärde som 

understeg sex månaders fängelse inte skulle omfattas av reformen finns ingen 

anledning att praxis i denna del ska förändras. Genom en förskjutning av 

gradindelningen kommer fler brott i den övre delen av straffskalan av normalgraden 

misshandel att bedömas som grov. Här finns det en betydande risk för 

tröskeleffekter mellan normalgraden och grov misshandel. I förarbetena till 

straffmätningsreformen påpekades dessutom att en potentiell effekt av en 

förskjutning av gradindelning är en skärpning i två led. I utredningen hette det: 

 

 ”Det förhållandet att en viss gärning rubriceras som grov misshandel i 

stället för misshandel av normalgraden skulle i så fall medföra att 

strafftiden i ett slag mer än fördubblas. Detta skulle stå i strid med 

intresset av att kunna mäta ut straff på ett nyanserat sätt med beaktande 

av omständigheterna i det enskilda fallet.”.84  

 

Men även det omvända förhållandet, att en allmän skärpning sker utan en 

förskjutning i straffskalan, har ansetts problematiskt. I Brå:s rapport uttryckte 

                                            
83 Se NJA 2011 s. 89 och NJA 2013 s. 1155. 
84 SOU 2008:85 s. 259. 
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domare och åklagare bekymmer över att en tillämpning av de schabloner som 

presenterades i propositionen skulle leda till tröskeleffekter inom normalgraden. 

Eftersom reformen endast tar sikte på brott med straffvärden över sex månader och 

dessa skall rubriceras om till åtta månader uppstår en tröskel mellan fyra och åtta 

månaders fängelse.85 

 

En alternativ metod att tillämpa 29 kap. 1§ st. 2 m. 2 BrB på är att överge 

straffminimum som utgångspunkt vid straffvärdebedömningen för allvarliga 

våldsbrott. Det är inte frågan om ett annat abstrakt straffvärde eftersom 

straffskalorna inte har ändrats. Istället för att utgå från straffminimum tillämpas det 

generella straffvärdet. Tanken är att domstolen utgår från det generella straffvärdet, 

som baseras på tradition, erfarenhet och praxis, och med beaktande av den skärpta 

synen allvarligare våldsbrott utgår från en högre punkt i straffskalan vid 

straffvärdebedömningen.86 Utifrån den skärpta utgångspunkten återstår det därefter 

att genomföra den konkreta straffvärdebedömningen. Genom denna metod 

begränsas inte heller domstolens frihet i straffvärdebedömningen. Med att beakta 

straffvärdeschablonerna avses inte att dessa ska tillämpas blint genom det generella 

straffvärdet, utan det är framförallt den skärpta synen på allvarliga våldsbrott som 

ska beaktas. Ett högre generellt straffvärde ger också större utrymme att vid 

straffvärdebedömningen beakta de försvårande och förmildrande omständigheterna. 

Detta gäller särskilt de förmildrande omständigheterna eftersom möjligheten att 

understiga straffminimum är mycket begränsat och en högre utgångpunkt innebär 

större möjligheter att beakta dessa inom ramen för straffskalan.87 Metoden innebär 

dock en systematisk ändring av straffvärdebedömningen för allvarliga våldsbrott. 

Det innebär också att man i princip har att beakta 29 kap. 1 § st. 2 m. 2 BrB innan 

29 kap. 1 § st. 2 m. 1 BrB. Den allmänna straffvärdebedömningen sätter dock ramen 

för vad som kan beaktas vid tillämpningen av skärpningen för allvarligavåldsbrott.88 

För att systematiken inte ska strida mot lagtexten måste 29 kap. 1 § st. 2 m. 2 BrB 

beaktas inom ramen för de omständigheter som uppräknas i 29 kap. 1 § st. 2 m. 1 

                                            
85 Brå rapport 2014 s. 47. 
86 Se kapitel 2.2 Straffvärdebegreppet. 
87 SOU 2008:85 s. 259. 
88 Se kapitel 3.3.3 Uttömmande eller exemplifierande omständigheter. 
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BrB. Den faktiska bedömningen av dessa omständigheter kan dock ske efter 

tillämpningen av andra meningen. Systematiken ställer också höga krav på 

domstolarnas utveckling av praxis då de nya utgångspunkterna för 

straffvärdebedömningen bör etableras genom olika typfall. Sannolikheten för en 

sådan systematik kan ifrågasättas med hänsyn till att det skulle innebära en 

betydande förändring av straffvärdebedömningsmetodiken. Vidare är begreppet 

generellt straffvärde inte är särskilt vedertaget och relativt sällsynt i den juridiska 

debatten. 

 

4.3 Tröskeleffekt och överlappande straffskalor 

 

Ovan framfördes att både ett system med bibehållen gradindelningen och ett med 

förskjutningen av gradindelningen riskerar att skapa tröskeleffekter inom respektive 

mellan gradindelningarna. Tröskeleffekten följer dels av differentieringen mellan 

allvarliga våldsbrott, med straffvärde över sex månader, och mindre allvarliga 

våldsbrott samt dels av systemet med överlappande straffskalor.  

 

När fängelsestraffskommittén övervägde utformningen av gradindelade brott stod 

valet mellan straffskalor som gick kant i kant och överlappande straffskalor. Därtill 

uttalade fängelsestraffskommittén att om gradindelningen och straffmätningen sker 

med avseende på samma omständigheter är det i princip fel att ha överlappande 

straffskalor. Behovet av överlappning är dock betydande om straffvärdet är 

avgörande för gradindelningen och straffmätningen skall ske utifrån allmän- och 

individualpreventiva resonemang.89 Ingen av dessa modeller stämmer in på det 

svenska systemet efter påföljdsreformen eftersom man valde att behålla 

gradindelningen samtidigt som man övergav allmän- och individualpreventiva 

resonemang i förmån för straffvärdebedömningen. Istället motiverades 

överlappande straffskalor med att rätten enligt straffmätningsreglerna kan 

underskrida straffminimum om det är påkallat med hänsyn till brottets straffvärde 

                                            
89 SOU 1986:14 s. 156. 
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men inte överstiga straffmaxima.90 Överlappningen motiverades därmed av att det 

finns ett antal, om än få, fall där ett brott av lägre grad kan ha ett sådant högt 

straffvärde att det motiverar ett straff som överstiger den grövre gradens 

straffminimum. Det är då framförallt frågan om brott som till sin art inte är grovt 

men som på grund av försvårande omständigheter har ett straffvärde som överstiger 

det grova brottets minimum.91 Av förarbetena till påföljdsreformen framgår det att 

det är frågan om relativt få fall. Fängelsestraffskommitténs förslag var att man skulle 

behålla systemet med överlappande skalor samtidigt som man rekommenderade en 

översyn av straffskalorna i syfte att minska antalet överlappande straffskalor.92 

Straffmätningsreformen måste dock anses brutit med denna tradition eftersom 

reformens syfte var att höja straffvärdet för allvarliga våldsbrott samtidigt som 

misshandelsgraden synnerligen grov introducerades vars straffskala överlappar grov 

misshandel med en tredjedel av straffskalan. Genom en allmän höjning av 

straffvärdet för allvarliga våldsbrott bör antalet fall där straffvärdet överstiger 

straffminimum för det grövre brottet dessutom öka. 

 

Det är troligen denna traditionella uppfattning, att få gärningar av den lägre gradens 

straffvärde ska falla inom den överlappande straffskalan, som legat till grund för 

HD:s tolkning av straffmätningsreformen. I NJA 2011 s. 89 uttalade HD att 

avsikten med straffmätningsreformens inte endast var att påverka 

straffvärdebedömningen inom givna skalor utan att också åstadkomma en 

förskjutning av straffskalorna så att fler fall bedömdes som grova.93 HD har därefter 

följt denna linje. I NJA 2013 s. 1155 rubricerade HD om en misshandel av 

normalgraden istället för att genom straffvärdebedömningen höja straffvärdet till 

grov misshandels straffminimum, ett års fängelse. Det finns dock starka skäl som 

talar för att andra tolkningar än den HD gör gällande i domen. I varken 

propositionen eller utredningen till straffmätningsreformen har det uttryckts att 

syftet med reformen varit att uppnå en förskjutning mellan graderna. 

Straffstadgandet har dessutom inte ändrats på ett sätt som skulle motivera att 

                                            
90 SOU 1986:14 s. 157. 
91 SOU 1986:14 s. 157. 
92 SOU 1986:14 s. 157. 
93 NJA 2011 s. 89 p. 10. 
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gränsen mellan normalgraden och grov ska förskjutas. Under utredningsarbetet till 

straffmätningsreformen diskuterades även möjligheten att ändra rekvisiten för grov 

misshandel för att uppnå en förskjutning så att fler brott skulle bedömas som grova. 

Denna idé avvisades dock med hänvisning till att det kunde leda till en skärpning i 

två led samt omfatta vissa fall av normalgrad som inte avsågs omfattas av 

reformen.94  Syftet med den nya rubriceringen var dessutom inte att ändra gränsen 

mellan ringa, normalgraden och grov. Istället var syftet med den nya rubriceringen 

att peka ut särskilda omständigheter som ska aktualisera en strängare tillämplig 

straffskala.95  Med hänsyn till straffmätningsreformens brytning med denna tradition 

och vikten som lades vid ett differentierat straffvärde, hade en mer korrekt tolkning 

av reformen varit att straffvärdet i fler fall framöver skulle komma att landa i den 

överlappande delen av straffskalan, medan gradindelningen förblir oförändrad. 

 

Den interna tröskeleffekten blir dessutom mindre påtaglig med fler 

schablongränsvärden samt genom att reformen tillämpas via det generella 

straffvärdet, och inte som ett mekaniskt tillägg till det allmänna eller konkreta 

straffvärdet. Problemet med att tillämpa det skärpta straffvärdet genom den 

allmänna straffvärdebedömningen är att det sällan finns ytterligare utrymme att 

justera det konkreta straffvärdet. Därefter återstår endast tillämpningen av de 

försvårande och förmildrande omständigheterna i straffvärdebedömningen. 

Tillämpas straffskärpningen genom ett skärpt generellt straffvärde återstår såväl den 

allmänna straffvärdebedömningen enligt 29 kap. 1§ BrB som tillämpningen av de 

försvårande och förmildrande omständigheterna. Det finns därmed större möjlighet 

att justera straffvärdet så att det konkreta straffvärdet landar inom fyra- till 

åttamånaders spannet. 

 

I min mening finns det dessutom anledning att, vad gäller gradindelade brott, 

ifrågasätta den allmänna uppfattningen att den övre delen av straffskalan är 

reserverad för exceptionella fall. Metoden stämmer för icke-gradindelade brott då 

man har hela straffskalan att utgå ifrån och inom den ska ha utrymme att bedöma 

                                            
94 SOU 2008:85 s. 292 f. 
95 SOU 2008:85 s. 288. 
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samtliga gärningars straffvärde. Vad gäller gradindelade brott har man redan genom 

gradindelningen urskilt de exceptionella fallen och därmed är behovet att reservera 

den övre delen av de lägre gradernas straffskalor inte lika påtaglig. För 

misshandelsbrottet omfattar numera synnerligen grov misshandel dessa få och 

exceptionella fall av misshandel, där gärningar varit tortyrliknande eller där offret 

orsakats synnerligt lidande.96  Brottsfrekvensen är dessutom högre inom de lägre 

gradindelningarna av misshandel.97 Vad gäller de lägre graderna av brott är det 

därmed inte exceptionellt ovanligt med situationer där straffvärdeomständigheterna 

motiverar ett högt straffvärde men de objektiva omständigheterna inte motiverar en 

skärpt gradindelning. Det skärpta straffvärdet för allvarliga våldsbrott gör dessutom 

att det blivit fler sådana fall då man lämnat brottsrekvisiten oförändrade. Istället för 

att beakta varje gradindelnings straffskala var för sig bör man i denna mening beakta 

hela straffskalan gemensamt för de gradindelade brotten. Ju högre grad som 

straffvärdebedömningen avser desto mer reserverad bör den övre delen av den 

straffskalan vara.  

 

4.4 Höjt straffvärde och försvårande och förmildrande omständigheter 

 

I föregående avsnitt diskuterades hur man ska förstå det skärpta straffvärdet för 

allvarliga våldsbrott. De försvårande och förmildrande omständigheterna har 

berörts men diskussionen har huvudsakligen fokuserats på den allmänna 

straffvärdebedömningen. Därför finns det anledning att i detta avsnitt se särskilt till 

hur straffvärdehöjningen inverkar på de försvårande och förmildrande 

straffvärdeomständigheterna. Straffmätningsreformen avsåg nämligen att utöver det 

skärpta straffvärdet för allvarliga våldsbrott ge ökat genomslag för de försvårande 

och förmildrande omständigheterna. Dessa omständigheters genomslag påverkas 

dock av huruvida de beaktas före respektive efter att man beaktat den 20-30 % 

straffvärdeskärpningen. 

 

                                            
96 SOU 2008:86 s. 288 ff. 
97 Brå 2012 s. 76 f. 
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Om rätten utgår ifrån straffminimum innebär det ett begränsat utrymme att inom 

straffskalan beakta de förmildrande straffvärdeomständigheterna.98   Har brottet 

efter den allmänna straffvärdebedömningen ett lågt straffvärde som med hänsyn till 

de förmildrande omständigheterna understiger straffminimum kan dessa inte 

beaktas vid straffvärdebedömningen. Det låga straffvärdet ska i sådant fall istället 

beaktas vid straffmätningen enligt 29 kap. 3 § st. 2 BrB. Strafflindring enligt denna 

paragraf tillämpas dock restriktivt och förutsätter att det föreligger en hög grad av 

relevanta omständigheter för att understiga straffminimum.99 Genom att utgå från 

straffminimum har det traditionellt funnits större utrymme att beakta de försvårande 

omständigheterna. I och med det förhöjda straffvärdet finns det teoretiskt sett 

större utrymme att beakta de förmildrande omständigheterna. Det förutsätter dock 

att det skärpta straffvärdet beaktas redan vid den allmänna straffvärdebedömningen. 

Med en högre utgångspunkt för straffvärdet finns ytterligare utrymme att inom 

straffskalan beakta de förmildrande omständigheterna vid straffvärdebedömningen. 

Om det skärpta straffvärdet å andra sidan beaktas som ett tillägg på det konkreta 

straffvärdet är risken att rätten bortser från återstående förmildrande 

omständigheter. Det är i och för sig möjligt att det lindrigare straffvärdet beaktas 

genom en senare justering av det konkreta straffvärdet. Detta torde dock uppfattas 

som systematiskt felaktigt. Att tillämpa straffskärpningen i den allmänna 

straffvärdebedömningen stämmer däremot överens med den rådande systematiken 

då straffvärdebedömningen följer lagens kronologiska ordning.  

 

Straffvärdet kan inte överstiga den tillämpliga straffskalan. Med en praxis som utgått 

från den lägre och reserverat den övre delen av straffskalan har det däremot funnits 

goda möjligheter att beakta de försvårande omständigheterna inom ramen för den 

tillämpliga straffskalan. För de omständigheter där de kvalificerande rekvisiten har 

tagits bort bör det även med hänsyn till det skärpta straffvärdet finnas utrymme att 

beakta dessa.  

 

                                            
98 SOU 2008:85 s. 259. 
99 Prop. 1987/88:120 s. 87. 
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Effekten torde dock bli störst för icke-gradindelade brott och brott av 

normalgraden eftersom vid en skärpt gradindelning ska de försvårande 

omständigheterna klart överstiga vad som fogas för den skärpta gradindelningen. 

Genom denna praxis finns det därmed en inneboende kvalificering av de 

försvårande omständigheterna. Principen utgår från att försvårande omständigheter 

inte ska beaktas och skärpa straffvärdet i två led.  

 

HD:s förskjutning av gradindelningen innebär dock att flertalet av de allvarligaste 

misshandelsgärningarna av normalgraden istället ska bedömas som grov misshandel. 

I detta fall torde straffvärdet efter gradindelningen landa på den strängare gradens 

straffminimum som i exempelvis NJA 2013 s. 1155. Därmed begränsas återigen 

utrymmet att beakta de förmildrande omständigheterna vid straffvärdebedömningen 

i dessa fall. Detta begränsar även möjligheten att beakta de försvårande 

omständigheterna eftersom dessa ska klart överstiga vad som fogas för den skärpta 

gradindelningen. 100  Den förskjutna gradindelningen innebär därmed en tydlig 

straffskärpning på bekostnad av en ökad differentiering eftersom de okvalificerade 

omständigheterna med denna praxis torde konsumeras av den skärpta 

gradindelningen. Inom domarkåren har dock det motsatta problemet uttrycks. I 

Brå:s rapport uttryckte domare en oro över att de ibland inte stannar vid den 

förskjutna rubriceringen utan går därutöver för att tydligt visa att de har beaktat 

straffmätningsreformen.101 Straffvärdet skärps därmed i två led och leder till oväntat 

stränga straff. 

 

4.5 Diskussion 

 

Straffmätningsreformens syfte var att skärpa och öka differentieringen av 

straffvärdet för vissa brottstyper. Därmed avsågs bland annat att flera gärningars 

straffvärde kunde komma att bedömas i den övre delen av straffskalan. Den skärpta 

synen på våldsbrott motiverades av att toleransen för våldsbrott successivt minskat 

sedan andra världskriget. Inget tyder dock på att toleransen för allvarliga våldsbrott 
                                            
100 NJA 2000 s. 612 och NJA 2003 s. 174. 
101 Brå rapport 2014:6 s. 47 f.  
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proportionellt minskat mer än toleransen för våldsbrott i allmänhet. Varför 

lagstiftaren då inte införde en generell skärpt syn på våldsbrott framstår som 

märkvärdigt. Genom uppdelningen av allvarliga och andra våldsbrott har lagstiftaren 

inte beaktat rådande straffvärdeprinciper, något som kan leda till en betydande 

tröskeleffekt mitt i straffskalan för misshandel av normalgraden. 

 

Schabloner i förarbeten ska inte förstås som bindande för rätten. Det är dock en 

lockande lagstiftningsmetod som erbjuder en enkel och tydlig exemplifiering av 

reformens avsedda effekt. Risken är dock att dessa i sig leder till en mer 

schabloniserad bedömning och den eftersträvade differentieringen uteblir.  Istället 

för att presentera schabloner och fokusera på den avsedda effekten i förarbetena 

hade reformen gynnats av tydligare överväganden vad avser tillämpningen av denna 

nya rättsfigur och hur den ska förstås i förhållande till rådande straffvärdeprinciper. 

 

Ställd inför denna nya och udda rättsfigur samt i brist på tydligare vägledning gjorde 

HD en radikal tolkning av reformen. HD:s tolkning verkar ha utgått från tidigare 

praxis där man regelmässigt rubricerar om gärningar med högt straffvärde. Med 

hänsyn till att reformen underströk differentiering och ökat genomslag för de 

försvårande och förmildrande omständigheterna samt diskuterade men inte ändrade 

någon rubricering måste dock denna tolkning anses förenklad och bristfällig. 

Förskjutningen av gradindelningen innebär dessutom en viss schablonisering och 

sämre möjlighet att beakta de försvårande och förmildrande omständigheterna. 

Denna praxis förhindrar därmed i stor utsträckning en nyanserad 

straffvärdebedömning.  

 

I kapitalet har alternativa tolkningar av reformen diskuterats utifrån tankefiguren 

generellt straffvärde. Genom att tillämpa och utgå från en sådan konstruktion finns 

det goda möjligheter att förstå den nya reformen. Fördelen med en tillämpning 

genom det generella straffvärdet är att gränsvärden och schabloner blir mer 

informella vilket tillåter en mer nyanserad straffvärdebedömning. 
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5. Gradindelning och straffvärde 
 

5.1 Inledning 

 

Det finns framförallt två sätt som förhållandet mellan straffvärde och gradindelning 

kan påverka varandra. Antingen genom att straffvärdet påverkar gradindelningen 

eller att gradindelningen påverkar straffvärdet. Straffmätningsreformen har i praxis 

tolkats så att en förskjutning ska ske mellan normalgraden och grov misshandel.102 

Grunden för förskjutning är straffvärdeskärpningen för allvarliga våldsbrott. 

Emellertid var det redan innan reformen tydligt av praxis att i fall där gärningens 

straffvärde översteg straffminimum för det grövre brottet skulle gärningen 

regelmässigt rubriceras om.103 Enligt påföljdssystematiken ska dock rubriceringen 

ske innan straffvärdebedömningen. Frågan är då om samma sak gäller för 

gradindelningen. Kan rätten exempelvis ta vägledning av straffvärdet och 

straffvärdeomständigheter? Eller kan det skärpta straffvärdet för allvarliga våldsbrott 

beaktas vid bedömningen av de objektiva omständigheterna? 

 

Kapitlet börjar med en genomgång av skillnaden mellan begreppen rubricering och 

gradindelning. Då framställningen utgår från misshandelsbrottet finns det anledning 

att studera det närmare i denna del. Den nya rubriceringen, synnerligen grov 

misshandel, presenteras också i korthet. Avslutningsvis presenteras kapitlets centrala 

del som diskuterar hur straffvärdet och gradindelningen kan inverka på varandra. 

  

5.2 Skillnad på rubricering och gradindelning 

 

Skillnaden på rubricering och gradindelning kan ibland uppfattas som en 

huvudsakligen semantisk fråga. I stor omfattning används dessa begrepp som om de 

vore utbytbara. Det finns dock anledning att göra en tydlig skillnad på dessa 

begrepp i den fortsatta diskussionen eftersom jag menar att dessa rättsfigurer 

                                            
102 NJA 2011 s. 89 och NJA 2013 s. 1155. 
103 Borgeke m.fl. SvJT 2011 s. 79. 
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behandlas olika i praxis. Definitionen som presenteras här återfinns inte i doktrin 

eller praxis utan utgår från den straffrättsliga systematiken. I det vardagliga juridiska 

språkbruket avser rubriceringar ett brotts namn och gärningsbeskrivning. En 

brottsrubricering kan sedan vara indelad i grader. Normalt förekommande grader är 

ringa, grov och numera synnerligen grov. Gradindelningen bygger således på ett 

huvudbrott, normalgraden. I BrB hänvisas vid gradindelningar normalt till 

huvudrubricering följt av graden som avses och en mer eller mindre vägledande 

beskrivning för gradindelningsbedömningen. 

 

Rubriceringen syftar i denna mening på helt fristående brott medan gradindelning är 

avhängigt av ett huvudbrott. Snatteri är i denna mening inte en egen rubricering 

utan en gradindelning, trots att det har en egen semantisk rubricering, eftersom det 

är avhängigt av stöldbrottet.  

 

5.3 Normal, grov och synnerligen grov misshandel 

 

I uppsatsen ligger fokus på allvarliga våldsbrott och då särskilt på 

misshandelsbrottet. Straffmätningsreformen införde synnerligen grov misshandel. 

Misshandelsbrottet har därmed fyra gradindelningar; ringa, normalgraden, grov och 

synnerligen grov. Det är framförallt gränsen mellan normalgraden och grov men 

även grov och synnerligen grov misshandel som är av intresse för denna uppsats.  

 

Det centrala rekvisitet för gradindelningen är om brottet ska ”anses” som grovt eller 

synnerligen grovt. Vägledning ges genom hänvisning till särskilda omständigheter 

som ska beaktas. Avseende grov misshandel ska särskilt beaktas om gärningen var 

livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat svår kroppsskada eller allvarlig 

sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Vid bedömningen om 

misshandeln är att anse som synnerligen grov ska särskilt beaktas om kroppsskadan 

är bestående eller om gärningen har orsakat synnerligt lidande eller om 

gärningsmannen har visat synnerlig hänsynslöshet.  
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Det är därmed framförallt den skada som uppstått som bedöms men även 

tillvägagångssätt och gärningens art. Aspekter som inte är en direkt effekt av brottet 

kan ha betydelse för gradindelningen, så som om gärningen varit livsfarlig. Huruvida 

gärningen har varit livsfarlig eller inte behöver inte uttrycka sig i brottseffekten utan 

man kan till exempel ha begått en livsfarlig gärning utan att åstadkommit livsfarliga 

skador. Det är närmast att jämföra med den fara som gärningen inneburit. För såväl 

grov som synnerligen grov läggs dessutom vikt vid om gärningsmannen visat 

särskild respektive synnerlig hänsynslöshet. Här avses situationer där 

hänsynslösheten uttryckt sig påtagligt utöver vad som följer av en gärning av 

normalgraden.  Särskild hänsynslöshet har i praxis exempelvis inneburit att flera 

misshandlat en person, att tillhygge har brukats, att gärningsmannen har sparkat på 

någon som ligger ned eller att misshandeln har varit oprovocerad.104 Syftet med den 

nya rubriceringen var att peka ut särskilda omständigheter som bör leda till en 

strängare bedömning än annars.105 För att en gärning ska anses som synnerligen 

hänsynslös krävs det att gärningen varit påtagligt hänsynslös utöver vad som fogas 

för särskild hänsynslöshet.106 Här avses huvudsakligen tortyrliknande gärningar eller 

fall där offret orsakats synnerligt lidande.107 Den nya rubriceringen förutsågs endast 

omfatta ett fåtal brott om året.108  Både grov och synnerligen grov misshandel 

omfattas av begreppet allvarliga våldsbrott och mellan brotten överlappar en 

tredjedel av straffskalorna. 

 

5.4 Gradindelningens inverkan på straffvärdet 

 
Att rubriceringen och gradindelningen ska inverka på straffvärdet följer av 29 kap. 1 

§ BrB och det abstrakta straffvärdets funktion.109 Det är främst straffmätningen som 

ska ske inom straffskalan även om straffvärdet ska utgå från den, vilket framgår av 

29 kap. 3 § st. 2 BrB som tillåter att straffmätningen understiger straffskalan om det 

är påkallat av brottets straffvärde. Av detta följer att straffvärdebedömningen kan 
                                            
104 NJA 2003 s. 229 och Prop. 1987/88:14 s. 31 f.  
105 SOU 2008:85 s. 288. 
106 NJA 2011 s. 89.  
107 SOU 2008:86 s. 289. 
108 SOU 2008:85 s. 289. 
109 Prop. 1987/88:120 s. 79. 
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landa på ett straffvärde som understiger straffskalan. Rubriceringen sätter därmed 

den allmänna ram för straffvärdebedömningen och gradindelningen i sin tur 

preciserar denna ram genom att snäva in det abstrakta straffvärdet.110  Som exempel 

sträcker sig straffskalan för misshandel från böter till tio års fängelse, vilket är en 

relativt bred straffskala som ger lite vägledning. Genom gradindelningen så delar 

man upp straffskalan och får därmed ett mer rättvisande och vägledande abstrakt 

straffvärde för gärningstypen. 

 

Rubriceringens funktion är att avgöra om gärningen är kriminaliserad och vilken typ 

av brott som gärningen utgör. Gradindelningen avser att bättre vägleda samt ange 

särskilda omständigheter som gör att brottet är att bedömas som svårare eller 

lindrigare än annars. Straffvärdets funktion är att påvisa brottets allvar genom en 

bedömning av framförallt skada och uppsåt och av straffstadgandet framgår vilken 

typ av skada och uppsåt som ska bedömas. Det är normalt huvudbrottet som anger 

vilken typ av skada och uppsåt som ska bedömas. Ytterligare omständigheter kan 

dock framgå av gradindelningen.  

 

Vid en gradindelning tar man ställning till om gärningen är mer eller mindre allvarlig 

än andra gärningar av samma brottstyp.111 Man har därmed redan uppnått en rågad 

bedömning av brottets allvar och indelning i straffskalan, vilket också är 

straffvärdets syfte. De straffvärdeomständigheter som beaktas redan genom 

gradindelningen konsumeras om ingen omständighet klart överstiger vad som fogas 

för gradindelningen.112 Effekten förstärks av att många gradindelningsrekvisit finner 

direkta motsvarigheter i vissa försvårande och förmildrande omständigheter.113 Som 

exempel motsvaras hänsynslöshetsbedömningen i grov och synnerligen grov 

misshandel av en liknande bedömning i 29 kap. 2 § p. 2 BrB. Här torde man dock se 

till de omständigheter som faktiskt beaktats vid gradindelningen. Risken är att även 

om ett särskilt rekvisit lagts till grund för gradindelningen kan det konsumera flera 

av de försvårande eller förmildrande omständigheterna, till exempel vid misshandel 

                                            
110 SOU 1986:14 s. 153. 
111 Prop. 1987/88:120 s. 80. 
112 Prop. 1987/88:120 s. 80-82 och SOU 2008:85 s. 14. 
113 Prop. 1987/88:120 s. 80.  
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av barn. Där har gärningsmannen normalt visat särskild hänsynslöshet och råhet 

samtidigt som gärningsmannen har utnyttjat offrets skyddslösa ställning och 

svårighet att värja sig. I dessa fall skulle flera omständigheter än de som beaktats vid 

gradindelningen kunna konsumeras om inte något av dem är så påtagligt att det går 

utöver vad som fodras för den skärpta gradindelningen. Hänsynslöshet har 

dessutom den speciella karaktären att det normalt fogas ett visst mått av 

hänsynslöshet för att begå en brottslig gärning. Hänsynslöshetsbedömningen i både 

gradindelnings- och straffvärdebedömningen avser därför hänsynslöshet utöver vad 

som normalt ingår i att begå en brottslig gärning. Vid en skärpt gradindelning avses 

vid straffvärdebedömning dessutom hänsynslöshet som går klart utöver vad som 

fogas för den skärpt gradindelning.114 

 

Det är emellertid inte de enstaka rekvisiten som är avgörande för varken 

gradindelningen eller straffvärdebedömningen. Vid både gradindelning och 

straffvärdebedömningen är det samtliga omständigheter vid brottet som ska beaktas. 

Huruvida något av de särskilt angivna rekvisiten är uppfyllda är dock inte 

avgörande.115 Detta framgår även av gradindelningsrekvisiten eftersom det centrala 

för gradindelningen är om brottet kan ”anses som” eller är att ”bedömas som” den 

specifika graden. Inte heller straffvärdeomständigheterna ska tolkas som strikta 

rekvisit utan ska förstås som exemplifierande omständigheter som allmänt ska 

beaktas för att fastställa straffvärdet. Enligt HD:s praxis är skillnaden mellan 

gradindelnings- och straffvärdeomständigheterna att man vid gradindelningen ska 

beakta de objektiva omständigheterna medan vid straffvärdebedömningen främst 

ser till de subjektiva.116  Detta är dock inte helt rättvisande eftersom objektiva 

rekvisit som skada, kränkning och fara återfinns i 29 kap. 1 § BrB vid fastställande 

av påföljd och subjektiva omständigheter som exempelvis överskjutande uppsåt vid 

försöksbrott kan beaktas i ansvarsdelen. Bedömningen är därmed inte lika åtskild 

som HD ger sken för att det skulle vara.  

 

                                            
114 Prop. 1987/88:120 s. 82. 
115 NJA 2000 s. 612. 
116 NJA 2000 s. 612. 
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NJA 2000 s. 612 gällde grov misshandel av barn. HD:s prövning var begränsad till 

själva påföljdsdelen. HD påpekade först att inget särskilt rekvisit i 3 kap. 6§ BrB 

hade varit avgörande för brottsrubriceringen. Vid straffvärdebedömningen såg HD 

särskilt till de skador som barnet tillfogats. Därutöver ansågs gärningsmannen ha 

utnyttjat barnets skyddslösa ställning. Det gavs uttryck för att denna omständighet 

konsumerade den hänsynslöshet som gärningsmannen i övrigt visat. I domen hette 

det: 

 

 ”Av naturliga skäl är skadornas omfattning och vad gärningsmannen 

förstått eller bort förstå angående dessa en grundläggande faktor för 

bedömningen av straffvärdet för misshandelsbrott. I 29 kap 2 § finns 

bestämmelser om omständigheter som, vid sidan härav, skall beaktas 

särskilt som försvårande vid bedömningen av straffvärdet. Vad gäller det 

brott som J.J. gjort sig skyldig till finns i den delen anledning att särskilt 

peka på den omständigheten att den tilltalade utnyttjat någon annans 

skyddslösa ställning eller särskilda svårigheter att värja sig. Därmed avses 

bl.a. brott som riktat sig mot barn. Detta är en faktor som normalt bör 

tillmätas en betydande vikt vid straffmätningen och då särskilt när det 

gäller övergrepp mot barn där riskerna för svåra och långvariga 

personliga skadeverkningar är särskilt stora. Utredningen ger däremot 

inte stöd för att J.J., även utöver vad som redan ligger i att han riktat ett 

så kraftigt våld mot ett litet och sjukligt barn, visat en sådan särskild 

hänsynslöshet som skall beaktas vid straffmätningen.”.  

 

Domen ger därmed uttryck för att den mer specifika försvårande omständigheterna 

att utnyttja annans skyddslösa ställning konsumerar hänsynslösheten. Dock endast i 

den mån som det redan beaktats genom gradindelningen och den mer specifika 

försvårande omständigheten. Att bedömningen är så pass generell i både ansvars- 

och påföljdsdelen torde också innebära att även om gradindelningen skett på 

omständigheter som inte direkt motsvaras av någon straffvärdeomständighet bör 

man ändå se till om dessa indirekt getts tillräckligt uttryck redan i och med 

gradindelningen eller genom andra försvårande omständigheter. 
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5.5 Straffvärdets inverkan på gradindelningen  

 

Inledningsvis är det värt att påpeka att det sedan länge är etablerat att den initiala 

rubriceringen i sig inte ska påverkas av straffvärdet. Att en gärnings straffvärde inte 

ska inverka på rubriceringen följer av att ett sådant tillvägagångsätt skulle strida mot 

påföljdsbestämningssystematiken och straffrättens legalitetsprincip. Om straffvärdet 

tillåts inverka på rubricering innebär det i praktiken att domstolen gör en 

bedömning av hur allvarlig eller förkastlig en gärning är innan det har etablerats 

huruvida gärningen överhuvudtaget är brottslig. Frågan är istället om straffvärdet 

eller straffvärdereglerna kan vägleda eller på annat sätt inverka på gradindelningen. 

 

I NJA 2011 s. 89 uttalade HD att varje gradindelning är att betrakta som ett eget 

brott.117 Härmed avses samma sak som att varje gradindelning är att anse som en 

egen rubricering. Med denna tolkning skulle straffvärdet vara förhindrat att inverka 

på gradindelningen på samma sätt som på rubriceringen. Det framgår också 

uttryckligen av domen då HD uttalar att gradindelningen måste avgöras innan den 

konkreta straffvärdebedömningen görs.118 Vid tolkning av de nya reglerna kommer 

HD fram till att flera fall ska bedömas som grova. I målet hette det: 

 

”De i motiven angivna exemplen på avsedda straffskärpningar synes 

också vara utformade utan beaktande av principerna för gradindelning 

och den betydelse som dessa har för straffvärdebedömningen. Exemplen 

skulle, om de togs bokstavligt, leda till en praxis som knappast är förenlig 

med den i 29 kap. 1 § första stycket BrB angivna principen att den i varje 

fall tillämpliga straffskalan ska tjäna som utgångspunkt för 

straffvärdebedömningen i det enskilda fallet. Det kan emellertid inte 

antas att en avsikt med reformen varit att annars gällande principer om 

förhållandet mellan gradindelning och straffvärdebedömningen skulle 

frångås när det gäller allvarliga våldsbrott. Det får i stället antas att 

                                            
117 NJA 2011 s. 89 p. 9. 
118 NJA 2011 s. 89 p. 9. 
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avsikten inte endast varit att påverka straffvärdebedömningen inom 

givna straffskalor utan också varit att åstadkomma en förskjutning 

mellan de olika graderna av exempelvis misshandelsbrott, så att något 

fler fall än tidigare kommer att bedömas som grova brott. Med ett sådant 

synsätt kommer en förskjutning av straffvärdenivåerna av det slag som 

exemplifieras i motiven att framstå som naturlig.” 119  

 

Här avses troligen principen om den praktiskt tillämpbara straffskalan och tidigare 

praxis som innebar att gärningar vars konkreta straffvärde motsvarade eller översteg 

minimum för det grövre brottet regelmässigt ska rubriceras om.120  

 

I domen hänvisar HD till en artikel av Borgeke m.fl. där författarna förespråkade en 

förskjutning av straffskalan på liknande argument. De menade att om det förelåg 

straffvärdeomständigheter av objektiv natur som ledde till att straffvärdet motsvarar 

fängelse i ett år eller därutöver kan det vara en stark presumtion för att brottet ska 

bedömas som grovt.121 Denna tolkning är betydligt mer nyanserad än den som 

presenteras i HD domskäl.  

 

Med hänsyn till att man vid rubriceringen och gradindelningen främst ska se till 

objektiva omständigheter och vid straffvärdebedömningen har att beakta resterande 

omständigheter, främst subjektiva, samt att straffmätningsreformen förespråkade en 

skärpt syn på allvarliga våldsbrott, är det naturligt att denna skärpta syn även 

tillämpas på de objektiva brottsrekvisiten och gradindelningsomständigheterna. I de 

fall där det höga straffvärdet motiveras av subjektiva straffvärdeomständigheter bör 

man dock inte rubricera om gärningen. En så allmän och svepande förskjutning av 

rubricering skulle sudda ut gränsen mellan straffrättens ansvars- och påföljdsdel.  

 

I praxis efter straffmätningsreformen finns dock exempel på mål där det skärpta 

straffvärdet för allvarliga våldsbrott motiverat en strängare gradindelning. NJA 2013 

                                            
119 NJA 2011 s. 89 p. 10. 
120 Borgeke m.fl. SvJT 2011 s. 79. 
121 Borgeke m.fl. SvJT 2011 s. 79. 
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s. 1155 gällde frågan huruvida gärningen skulle rubriceras som normal eller grov 

misshandel. I domen uttalade HD att gärningen är att bedömas som grov eftersom 

gärningen: 

 

”[…]inneburit ett allvarligt angrepp på [offrets] trygghet till person. Med 

beaktande av vad som får antas ha varit avsikten med 2010 års 

lagändring […] är misshandel att anses som särskilt hänsynslös och ska 

därmed bedömas som grov.” 

 

Genom den tydliga hänvisningen till 29 kap. 1 § st. 2 m. 2 BrB använder HD 

straffvärderekvisit för tolkning av gradindelningsrekvisitet särskild hänsynslöshet i 3 

kap. 6 § BrB. Straffvärdebedömningen i övrigt uteblir och straffet landade på 

minimum straffet för grov misshandel, fängelse i ett år. Det är dock svårt att avgöra 

om HD endast har använt straffvärderekvisit för att vägleda rubriceringen eller 

utgick från gärningens konkreta straffvärde. 

 

I påföljdsreformens kommentar till 29 kap. 1 § BrB uttalades det tydligt att reglerna 

om straffmätning i 29 kap. 4, 5 och 7 §§ BrB i princip aldrig är relevanta vid 

bedömningen av vilken grad ett brott tillhör.122 Detta förfaller naturligt eftersom 

dessa paragrafer tar sikte på omständigheter som är externa från gärningen och 

syftet med såväl rubricering, gradindelning och straffvärde är att bedöma gärningen. 

Vid rubriceringen avgörs om gärningen är brottslig eller inte. Vid gradindelningen 

avgörs huruvida den är att anses som ringa, normal, grov eller synnerligen grov, 

vilket kan beskrivas som en bedömning av gärningstypens allvar. Straffvärdet avgör 

sedan den konkreta gärningens allvar. Vid den efterföljande straffmätningen vägs 

dock andra aspekter in såsom gärningsmannens ålder och beteende efter brottet.   

 

Vad gäller straffvärdet och de förmildrande omständigheter uttalades det att dessa i 

allmänhet inte är relevanta för gradindelningen.123 Detta uttalande är inte lika strikt 

som det som avsåg straffmätningen. Att förmildrande omständigheter i allmänhet 

                                            
122 Prop. 1987/88:120 s. 79. 
123 Prop. 1987/88:120 s. 79. 
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inte är relevanta för gradindelningen utesluter inte att man kan ta vägledning av 

dessa omständigheter i det fall att de är relevanta. Uttalandet tycks närmast betyda 

att det finns särskilda situationer där de förmildrande omständigheterna har relevans 

för gradindelningen även om de är få. Detsamma bör dessutom gälla för de 

försvårande omständigheterna. Dessa behandlades dock inte i propositionen. Att 

specialmotiveringen explicit behandlat 29 kap. 3-5 och 7 §§ BrB relevans för 

gradindelning talar dock för att det finns utrymme att beakta även dessa när de är 

relevanta. De allmänna straffvärdeomständigheterna och straffvärdeskärpningen för 

allvarliga våldsbrott bör dock utifrån straffvärdesystematiken och vad som 

presenterats i förarbetena till straffmätningsreformen, med hänsyn till rubricering 

och skärpt straffvärde, inte kunna beaktas vid gradindelningsbedömningen eller för 

tolkning av gradindelningsrekvisit. 124  Tillämpning av de allmänna 

straffvärdeomständigheterna förutsätter dessutom vägledningen av 

rubriceringsrekvisiten och torde därmed inte ha någon relevans för tolkningen av 

dessa rekvisit. 

 

De försvårande och förmildrande omständigheterna kan således enligt förarbetena 

beaktas när de är relevanta för gradindelningsbedömningen, även om lagstiftaren 

utgått ifrån att de i praktiken normalt inte är det. Utgår man från denna tolkning 

återstår dock frågan huruvida de försvårande och förmildrande omständigheterna är 

relevanta genom att straffvärdet bör inverka på rubriceringen eller genom att 

straffvärdeomständigheter kan vägleda gradindelningsbedömningen.  Vad avser den 

förstnämnda tolkningen, att utgå från det konkreta straffvärdet, skulle det utöver att 

strida mot straffvärdebedömnings- och gradindelningssystematiken även strida mot 

straffrättens legalitetsprincip. 

 

Vad gäller att beakta straffvärdeomständigheter vid gradindelningen kan det 

inledningsvis konstateras att gradindelningen sker efter mycket allmänna rekvisit och 

att man vid bedömningen främst har att beakta gärningens objektiva 

omständigheter. Med hänsyn till att gradindelningsomständigheterna är såpass 

                                            
124 Se avsnitt 4.3 Tröskeleffekt och överlappande straffskalor, s. 31 f., och SOU 2008:85 s. 292 f. 
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allmänna kan det emellertid uppstå ett behov av vägledning i vissa fall. Denna 

vägledning ska främst ske av praxis och genom tolkning av rubricerings- och 

gradindelningsrekvisiten. I brist på praxis men även som grund för praxis kan det 

framstå som naturligt att beakta relevanta straffvärdeomständigheter, särskilt de 

förmildrande och försvårande omständigheterna. Straffvärdeomständigheterna tar 

nämligen sikte på gärningen och motiveras av liknande överväganden som 

gradindelningsrekvisiten. Fördelen är att man i större utsträckning undviker en 

praxis där gärningar av normalgraden regelmässigt landar i den överlappande delen 

av straffskalorna. Detta förutsätter dock ett preliminärt beaktande av 

straffvärdeomständigheterna inom ramen för gradindelningen. Nackdelarna med 

denna metod överväger därmed fördelarna då vägledning kommer på bekostnad av 

en tydlig gränsdragning mellan ansvar och påföljd.  

 

Ett alternativt sätt att uppnå och förstå denna förskjutning är att man ändrar 

gradindelningspraxisen för allvarliga våldsbrott. Härmed avses att i praxis ändra 

tolkningen av gradindelningsrekvisiten, dels vilka omständigheter som beaktas men 

även hur de värderas vid gradindelningen. Förskjutningen blir därigenom oberoende 

av straffvärdebedömningen i samma grad som innan genom att gränsen mellan 

normalt och grovt brott sänks på grund av en förändrad tolkning av de objektiva 

gradindelningsrekvisiten. På detta sätt undviker man att 

straffvärdeomständigheterna blir vägledande för gradindelningen. Gradindelningen 

ska därmed även i fortsättningen ske innan och oberoende av 

straffvärdebedömningen. Genom att straffvärdebedömning ser till vilka 

omständigheter som redan beaktats i gradindelningen konsumerar mycket av de 

försvårande omständigheterna och därmed undviks en skärpt bedömning i två led. 

De fall där straffvärdeomständigheterna motiverar ett högt straffvärde rubriceras 

därmed inte om, utan tillhör istället de fall som överlappning av straffskalorna avsett 

omfatta. 
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5.6 Diskussion 

 

Sammanfattningsvis kan både straffvärdebedömningen och gradindelningen inverka 

på varandra. Att gradindelningen inverkar på straffvärdet är vedertaget och framgår 

av såväl förarbeten som praxis. Som har redovisats inverkar gradindelningen på 

straffvärdet genom att etablera gärningens abstrakta straffvärde. Genom 

gradindelningen har rätten dessutom redan gjort en rågad bedömning av gärningens 

allvar. Vid straffvärdebedömningen ska man därmed se till vilka omständigheter 

som redan har beaktats vid den skärpta rubriceringen. 

 

Straffvärdets inverkan på gradindelningen har dock hamnat i skymundan. I min 

mening är det felaktigt att straffvärdet inverkar på gradindelningen i det enskilda 

fallet. Skärpt straffvärde kan i sig motivera en allmän förskjutning av 

gradindelningen i syfte att förlika rådande principer med nya rättsfigurer. Detta bör 

dock ske genom en fristående omskrivning av gränsen mellan de olika graderna i 

praxis. HD:s praxis tycks dock tillåta att det förhöjda straffvärdet för allvarliga 

våldsbrott kan läggas till grund för, och motivera, en förskjutning av 

gradindelningen i enskilda fall. Det är dock en betydlig skillnad mellan att vägledas 

av omständigheter som ska ligga till grund för straffvärdebedömningen och låta 

själva straffvärdet vägleda gradindelningen.  

 

Den övergripande problematiken är att praxis på området är otydlig och 

knapphändig samtidigt som det finns ett flertal frågor som HD fortfarande inte har 

tagit ställning till. 125  I dagsläget är det därmed osäkert huruvida det konkreta 

straffvärdet kan ligga till grund för gradindelningen, något som förvanskar gränsen 

mellan ansvar och påföljd. Genom tydligare motivering av vilka omständigheter 

som beaktas samt hur de ska värderas vid gradindelningen underlättas denna 

förskjutning.  

                                            
125 Borgeke 2012 s. 121. 
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6. Sammanfattande diskussion 
 

Att en speciell brottstyp utpekas som särskilt klandervärd kan inte anses som 

problematiskt i sig. Redan vid införandet av påföljdsreformen påpekades det att 

synen på olika brott och därmed även straffvärdet för dessa brott kan förändras 

över tid. Straffvärdet tillämpas dessutom redan på olika sätt mellan olika brott.  

 

Den nya reformens bristande genomslag kunde enligt Brå ha berott på bristande 

informationsspridning om reformens innehåll. Det är tydligt att reformens syfte är 

att skärpa straffvärdet för allvarliga våldsbrott samtidigt som den avser att uppnå en 

ökad differentiering vid straffvärdebedömningen i allmänhet. Den bristande 

informationsspridningen kan dock bero på att dess konkreta innehåll är inte framgår 

lika tydligt. Reformen presenterar en ny rättsfigur utan att ta till vara på rådande 

straffvärde- och gradindelningsprinciper. Det lämnas inget förslag eller vägledning 

för hur domstolarna förväntas tillämpa den nya reformen. Istället presenteras en 

schabloniserad lista över de avsedda straffnivåerna, vilket har uppfattas som ett 

försök att lagstifta och styra rättsutvecklingen genom förarbetena. En tillämpning av 

schablonerna i förarbetena hade dessutom varit kontraproduktivt i förhållande till 

straffmätningsreformens övriga mål. I fall domstolen tillämpat dessa hade det skett 

på bekostnad av en differentierad och nyanserad straffvärdebedömning. Vidare är 

lagtexten, i 29 kap. 1§ st. 2 BrB, i sig problematisk då det exempelvis inte framgår att 

det är en skärpning av straffvärdet som avses. Omständigheterna som presenteras i 

den nya lagtexten beaktas dessutom redan genom de allmänna 

straffvärdeomständigheterna.  

 

Reformen är dessutom systematiskt svårhanterlig på grund av differentieringen 

mellan allvarliga och mindre allvarliga våldsbrott. Antingen uppstår det en tröskel i 

mitten av straffskalan eller så sker det i längden en normalisering av straffvärdet 

varigenom allvarliga våldsbrott ges lägre straffvärde eller mindre allvarliga våldsbrott 

ges högre straffvärde. En praxis där endast gärningar vars straffvärde främst 

motiverats av försvårande eller förmildrande omständigheter faller inom denna 

tröskel kan knappast anses önskvärd eller hållbar i längden. Det är dessutom oklart 
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hur denna differentiering har motiverats. Straffvärdeskärpningen motiverades av en 

minskad tolerans för våld i allmänhet inte av en relativt skärpt syn på enbart 

allvarliga våldsbrott. 

 

HD har därefter tolkat och försökt förlika reformen med rådande 

straffvärdeprinciper. Tolkningen av reformen var dock onyanserad i och med att all 

fokus i princip lades vid en förenklad tolkning av straffvärdeskärpningen som 

bortsåg från reformens övriga syften. HD konstaterade att en skärpning av 

straffvärdet skulle ske, vilket i sin tur innebar en förskjutning av gradindelningen 

mellan normal och grov misshandel så att fler gärningar framöver bedöms som 

grova. Av denna vägledande praxis framgår dock ingen tydlig systematik för denna 

straffvärdebedömning. På grund av denna snäva tolkning av reformen har det 

dessutom utvecklats en oklar praxis som beroende på tolkning lägger 

straffvärdeomständigheter eller det konkreta straffvärdet till grund för den 

förskjutna gradindelningen. Att lägga det konkreta straffvärdet till grund för 

gradindelningen torde stå i strid med straffrättens legalitetsprincip. I vartdera fall så 

upprätthålls ingen tydlig distinktion mellan straffvärdebedömningen och 

gradindelningen. Genom att inte upprätthålla någon tydlig gräns mellan straffrättens 

ansvars- och påföljdsdel urholkas förutsägbarheten på området. 

 

Den otydliga systematiken och gränsen mellan ansvar och påföljd gör de inte bara 

svårare för underrätterna att på ett konsekvent sätt tillämpa 

straffvärdebedömningen. Det gör det också svårare i längden att lagstifta på 

området eftersom reformer, som tar sikt på straffvärdebedömningen, leder till 

oväntade effekter i andra delar av straffrätten. Förskjutningen lägger även mer fokus 

på gradindelningen och parternas argumentation torde därmed fokuseras ytterligare 

vid denna punkt i straffprocessen. I praxis behövs det därmed, utöver en tydligare 

redovisning av straffvärdebedömningen, även utvecklas en tydligare gränsdragning 

mellan ansvar och påföljd.  

 

De lege ferenda finns det anledning att överväga om denna straffskärpning hade 

varit mer lyckad som en försvårande straffvärdeomständighet. Redan genom 
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placeringen i 29 kap. 2 § BrB hade det framgått att det var frågan om en 

straffvärdeskärpande omständighet. Lagstiftningsmetoden torde inte heller uppfattas 

som systemfrämmande eftersom syftet med de försvårande omständigheterna är att 

peka ut särskilda omständigheter eller gärningsmoment som ska skärpa straffvärdet. 

Differentieringen genom kvalificerande rekvisit är dessutom vanligt förekommande 

bland de försvårande omständigheterna och stämmer in i systematiken. Nackdelen 

med en sådan lagstiftningsteknik är emellertid att reformen riskerar att inte få ett 

sådant övergripande genomslag som straffmätningsreformen avsåg uppnå. Med 

hänsyn till att omständigheterna redan beaktats vid gradindelningen eller vid den 

allmänna straffvärdebedömningen är det svårt att utifrån en sådan försvårande 

omständighet motiverar en 20-30 % skärpning av straffvärdet. 
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Bilaga  
2010 års ändringar av 29 kapitlet 1-3 §§ brottsbalken 

 

Lydelse fram till och med juni 2010 Lydelse från och med 1 juli 2010 

29 kap 

1 § 

Straff skall, med beaktande av intresset av 
en enhetlig rättstillämpning, bestämmas 
inom ramen för den tillämpliga straffskalan 
efter brottets eller den samlade 
brottslighetens straffvärde. 

Vid bedömningen av straffvärdet skall 
särskilt beaktas den skada, kränkning eller 
fara som gärningen inneburit, vad den 
tilltalade insett eller borde ha insett om detta 
samt de avsikter eller motiv som han haft. 

 

Straff ska, med beaktande av intresset av en 
enhetlig rättstillämpning, bestämmas inom 
ramen för den tillämpliga straffskalan efter 
brottets eller den samlade brottslighetens 
straffvärde. 

Vid bedömningen av straffvärdet ska 
beaktas den skada, kränkning eller fara som 
gärningen inneburit, vad den tilltalade insett 
eller borde ha insett om detta samt de 
avsikter eller motiv som han eller hon haft. 
Det ska särskilt beaktas om gärningen inneburit ett 
allvarligt an- grepp på någons liv eller hälsa eller 
trygghet till person. 

 

2§ 

Såsom försvårande omständigheter vid 
bedömningen av straffvärdet skall, vid sidan 
av vad som gäller för varje särskild 
brottstyp, särskilt beaktas 

1. om den tilltalade avsett att brottet skulle 
få betydligt allvarligare följder än det faktiskt 
fått, 

2. om den tilltalade visat särskild 
hänsynslöshet, 

3. om den tilltalade utnyttjat nå- gon annans 
skyddslösa ställning eller särskilda 
svårigheter att värja sig, 

4. om den tilltalade grovt utnyttjat sin 
ställning eller i övrigt missbrukat ett särskilt 
förtroende, 

5. om den tilltalade förmått någon annan att 
medverka till brottet genom allvarligt tvång, 

Som försvårande omständigheter vid 
bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan 
av vad som gäller för varje särskild 
brottstyp, särskilt beaktas 

1. om den tilltalade avsett att brottet skulle 
få allvarligare följder än det faktiskt fått, 

2. om den tilltalade visat stor hänsynslöshet, 

3. om den tilltalade utnyttjat nå- gon annans 
skyddslösa ställning eller svårigheter att 
värja sig, 

4. om den tilltalade utnyttjat sin ställning 
eller i övrigt missbrukat ett särskilt 
förtroende, 

5. om den tilltalade förmått någon annan att 
medverka till brottet genom tvång, svek eller 
missbruk av hans eller hennes ungdom, 
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svek eller missbruk av dennes ungdom, 
oförstånd eller beroende ställning, 

6. om brottet utgjort ett led i en 

brottslig verksamhet som varit särskilt noggrant 
planlagd eller bedrivits i stor omfattning och i vilken 
den tilltalade spelat en betydande roll, 

oförstånd eller beroende ställning, 

6. om brottet utgjort ett led i en 

brottslighet som utövats i organiserad form eller 
systematiskt eller om brottet föregåtts av särskild 
planering, 

7. om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan 
grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, 
trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet, eller 

8. om brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till 
en närstående person. 

 

3§  

Såsom förmildrande omständigheter vid 
bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan 
av vad som är föreskrivet för vissa fall, 
särskilt beaktas 

1. om brottet föranletts av någon annans 
grovt kränkande beteende, 

2. om den tilltalade till följd av 

en allvarlig psykisk störning haft starkt 
nedsatt förmåga att inse gärningens 
innebörd eller att anpassa sitt handlande 
efter en sådan insikt eller annars till följd av 
en psykisk störning, sinnesrörelse eller av 
någon annan orsak haft starkt nedsatt 
förmåga att kontrollera sitt handlande, 

3. om den tilltalades handlande stått i 
samband med hans eller hennes uppenbart 
bristande utveckling, erfarenhet eller 
omdömesförmåga,  

4. om brottet föranletts av stark mänsklig 
medkänsla eller 

Som förmildrande omständigheter vid 
bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan 
av vad som är föreskrivet för vissa fall, 
särskilt beaktas 

1. om brottet föranletts av någon annans 
uppenbart kränkande beteende, 

2. om den tilltalade till följd av en allvarlig 
psykisk störning haft nedsatt förmåga att 
inse gärningens innebörd eller att anpassa 
sitt handlande efter en sådan insikt eller 
annars till följd av en psykisk störning, 
sinnesrörelse eller av någon annan orsak 
haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt 
handlande, 

3. om den tilltalades handlande stått i 
samband med hans eller hennes bristande 
utveckling, erfarenhet eller 
omdömesförmåga, 

4. om brottet föranletts av stark mänsklig 
medkänsla, eller 

5. om gärningen, utan att vara fri från ansvar, är sådan som avses i 24 kap 

Om det är påkallat med hänsyn till brottets 
straffvärde, får dömas till lindrigare straff än 
som är föreskrivet för brottet. 

Om det är påkallat med hänsyn till brottets 
straffvärde, får dömas till lindrigare straff än 
vad som är föreskrivet för brottet. 

 


