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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Genom 1989 års lagreform1 introducerades uttrycket brottslighets art i 30:4 2 st BrB, 

detta lyder:  
”Som skäl för fängelse får rätten, utöver brottslighetens straffvärde och art, beakta att den 

tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott.” 

 

Vid införandet av begreppet angavs att det syftade till den praxis som fanns innan 

nämnda lagreform, där man menade att vissa brott ansågs motivera fängelse trots låga 

straffvärden. Det ansågs att dessa brott främst av allmänpreventiva skäl borde medföra 

ett fängelsestraff.2 Vad gäller själva innebörden av begreppet lämnades denna fråga 

något oberörd; det gjordes visserligen några exemplifieringar av vilka brottstyper som 

avsågs och vilka kriterier som skulle kunna tala för art. Det gjordes också uttalanden 

ifråga om vem som skulle styra över begreppets innebörd, men någon definition av 

begreppet presenterades inte.3 

Den avsedda effekten av att ett brott var att anses som tillhörande den nyss nämnda 

kategorin var att det skulle uppstå en presumtion för fängelse om man begick brottet, 

och att det skulle krävas särskilda skäl för att en icke-frihetsberövande påföljd skulle 

väljas.4 Då stod valet främst mellan villkorlig dom och skyddstillsyn å ena sidan, och 

fängelse. Numera, efter försökslagstiftning 19905 och 1999 års lagreform,6 finns det 

möjligheter att kombinera villkorlig dom och skyddstillsyn med samhällstjänst. Dessa 

påföljder var avsedda att utgöra alternativ till fängelse och ansågs kunna utgöra 

lämpliga påföljder vid artbrottslighet.7  

Efter påföljdsbestämningsreformen har institutet brottslighetens art kommit att an-

vändas frekvent av domstolarna. Den praxis som skapats har varit omfattande; många 

nya brottstyper har utpekats som artbrott och domstolarna har lyft fram nya kriterier och 

                                                
1 Prop 1987/88:120. 
2 A prop s 100. 
3 Jfr a prop s 100.  
4 A prop s 100. 
5 Prop 1989/90:7. 
6 Prop 1997/98:96. 
7 SOU 2012:34 band 2 s 690 f. 
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omständigheter som kan tala för art än vad framkom i lagstiftningsarbetena. Vidare har 

domstolarna uttalat sig ifråga om vem som styr över begreppets innebörd. Denna praxis 

har ansetts differentierad och i brist på enhetlighet. Visserligen har försök gjorts för att 

skapa modeller för att förklara praxis, men någon större enighet kring hur begreppet ska 

förklaras har inte nåtts.  

Det har föreslagits ett avskaffande av institutet brottslighetens art, eller åtminstone en 

avgränsning av dess innebörd. Detta har särskilt grundats i att dess tillämpning inneburit 

en överanvändning av påföljder såsom fängelse och tilläggssanktioner (främst 

samhällstjänst) till de icke-frihetsberövande påföljderna, vid brott med låga straffvärden 

istället för vid brott med höga straffvärden. Det har också framförts att tillämpningen av 

brottslighetens art, mot bakgrund av dess oklara innebörd, går mot principer såsom 

legalitet, rättssäkerhet och proportionalitet.8  

Som denna inledande redogörelse antyder har institutet brottslighetens art genomgått 

en del förändringar. I denna uppsats ska den utveckling som institutet färdats att 

redogöras för samt analyseras. Syftet med detta är att utifrån de tendenser som kan 

skönjas i institutets utveckling utreda vad som kan förväntas av det i framtiden.  

 

1.2 Frågeställning  
Den huvudsakliga frågan som jag ska utreda är: Hur har institutet brottslighetens art 

utvecklats och vad säger detta om den framtida tillämpningen av institutet?  

Institutet brottslighetens art kan, som jag ser det, delas upp i olika delar. Dessa 

kommer att fungera som delfrågor när jag utreder institutets utvecklingslinjer. Delarna, 

och därmed delfrågorna, är:  

- Vem styr över begreppets innebörd?  

- Vilka omständigheter påverkar en brottstyps art? 

- Hur förhåller sig brottstypens art till omständigheterna kring den 

enskilda gärningen? 

- Kan begreppet brottslighetens art definieras, och om så är fallet, hur? 

För att kunna bedöma på vilken väg institutet är väljer jag att besvara dessa frågor i två 

steg: Det första steget är att besvara frågorna utifrån vad som uttalades angående 

                                                
8 Se SOU 2012:34 band 2 s 727 f samt von Hirsch, SvJT 2003 s 112 ff.  
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brottslighetens art i förarbetena till påföljdsbestämningsreformen. Det andra steget är att 

besvara frågorna utifrån hur brottslighetens art används i gällande rätt.  

 

1.3 Avgränsningar  
Jag kommer inte att behandla vad resultatet blir av att en gärning är att anses som ett 

artbrott. Som jag redogjort för i inledningen måste påföljden vid artbrottslighet inte 

längre bli fängelse. Vad jag vill dock understryka att om en tilltalad anses ha begått ett 

artbrott så blir påföljden strängare än om så inte är fallet. Jag kommer inte heller att be-

handla de verkställighetsalternativ som finns till olika påföljder (exempelvis fotboja 

som alternativ till att avverka ett fängelsestraff på anstalt). 

Vidare kommer jag inte att närmare beröra det samspel som kan sägas föreligga 

mellan brottslighets straffvärde, art och den tilltalades tidigare brottslighet. Återigen 

utgår jag från att om gärningen som begåtts bedöms vara av viss art blir påföljden 

strängare än om så inte är fallet.  

     

1.4 Metod  
Min metod kommer huvudsakligen att bestå av att jag i första hand analyserar de rätts-

källor som format rättsläget för den tidsperiod som jag redogör för. Detta innebär att när 

jag besvarar delfrågorna i förhållande till vad som avsågs gälla genom 

påföljdsbestämningsreformen, kommer förarbetena till denna att analyseras. Det innebär 

vidare att när jag besvarar delfrågorna i förhållande till vad som kan anses utgöra 

gällande rätt, kommer den praxis som uppstått efter påföljdsbestämningsreformen att 

analyseras. I den mån dessa rättskällor inte ger klara svar på mina delfrågor kommer jag 

även att använda andra, stödjande rättskällor för att utreda om dessa kan ge svar på 

mina delfrågor (exempelvis andra förarbeten, praxis eller doktrin). Jag kommer även att 

genomgående göra egna analyser av hur rättskällorna kan tolkas.  

Det ovan sagda beskriver dock inte den metod som kommer att tillämpas i kapitel 5, 

där doktrin står i fokus. I detta kapitel kommer jag att redogöra för och analysera de 

olika synsätt som presenteras ifråga om hur brottslighetens art enligt gällande rätt kan 
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förstås. Jag kommer att utvärdera de olika förklaringsmodellerna genom att analysera 

deras fördelar samt brister. 

Vidare kommer jag, i kapitel 6, att göra en prognos av framtiden för institutet 

brottslighetens art. Denna kommer att bygga dels på de analyser som jag genomgående 

gjort, dels på de åtgärdsförslag som vissa författare presenterat för att förbättra institutet 

brottslighetens art. 

 

1.5 Disposition 
Utöver detta inledande kapitel kommer uppsatsen att disponeras enligt följande: I 

kapitel 2 kommer jag att övergripande presentera den ordning som gällde innan 1989 

års påföljdsbestämningsreform. Kapitlet syftar till att förklara utifrån vilka regler och 

principer den praxis, som det hänvisas till i förarbetena till lagreformen, tillkom.  

I kapitel 3 kommer jag att försöka besvara mina delfrågor utifrån vad som uttalades i 

förarbetena till påföljdsbestämningsreformen. I slutet av kapitlet görs ett försök att 

skapa en sammanfattande modell för hur lagstiftaren avsåg att institutet skulle 

användas.  

I kapitel 4 kommer jag att besvara mina delfrågor utifrån vad som kan anses vara 

gällande rätt. I slutet av kapitlet görs ett försök att skapa en sammanfattande modell för 

hur institutet används enligt gällande rätt.   

I kapitel 5 kommer jag att utvärdera några förklaringsförsök för tillämpningen av 

institutet brottslighetens art som presenterats av olika författare.   

I kapitel 6 kommer jag att besvara frågan vad som kan förväntas av institutet 

brottslighetens art i framtiden. Jag kommer här att presentera några modeller som olika 

författare presenterat rörande hur institutet skulle kunna användas för att göra det mer 

lätthanterligt. Dessa modeller kommer att, tillsammans med de bedömningar jag 

tidigare gjort i uppsatsen, utgöra underlag för den prognos av institutets framtid som 

presenteras sist.  

I kapitel 7 ges en kort, avslutande kommentar. 
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1.6 Terminologi  
För tydlighetens skull finns det anledning att inledningsvis presentera två definitioner 

som kommer att återkomma i detta arbete. Dessa är: 

- Brottstyp: En brottstyp är en handling som är straffbelagd under en 

specifik brottsrubricering. Exempel på detta är misshandel av 

normalgraden. Detta innebär alltså att grov misshandel är en annan 

brottstyp.  

- Form av brottstyp: En form av brottstyp är ett snävare begrepp än 

brottstyp. Som exempel på en form av brottstyp är oprovocerad 

misshandel av normalgraden. Detta innebär alltså att provocerad 

misshandel av normalgraden är en annan form av brottstyp.  
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2 Påföljdsbestämningen före påföljdsbestämningsreformen 

1989  
Som nämndes inledningsvis syftar begreppet brottslighetens art på en praxis som till-

ämpades innan påföljdsbestämningsreformen. Det finns därför anledning att inte endast 

utvärdera lagstiftningsprocessen och praxis till dagens BrB, utan även att redogöra för 

hur systemet fungerade före lagreformen, för bättre förståelse av problematiken. 

BrB infördes 1965. När balken infördes fanns mycket kvar av den s k klassiska 

straffrättsskolans fokus på rättvisa och proportionalitet.9 I den klassiska straffrättsskolan 

framhölls att straffen skulle vara lagligt grundade, förutsebara och stå i proportion till 

brotten. Straff motiverades främst av allmänpreventiva skäl, d v s att genom be-

straffning av lagöverträdaren skulle andra avskräckas från att handla på samma sätt.10 

Det var dock inte bara den klassiska straffrättsskolan som genomsyrade BrB. När 

balken infördes fanns det ett betänkande till ett nytt påföljdssystem från 

Strafflagsberedningen som präglades av vård- och behandlingsåtgärder i 

påföljdsbestämningen. Tanken med detta var att lagöverträdaren dels skulle ges goda 

förutsättningar att i framtiden leva ett laglydigt liv, dels vara förhindrad att begå ny 

brottslighet under straffets verkställighet.11 Både denna utredning och de tankar som 

präglade den klassiska straffrättsskolans låg till grund för BrB. Resultatet blev en 

kombination mellan de allmän- och individualpreventiva målsättningarna. 12  Detta 

uttrycktes på följande sätt i 1:7 BrB: 
”Vid val av påföljd skall rätten, med iakttagande av vad som kräves för att upprätthålla 

allmän laglydnad, fästa särskilt avseende vid att påföljden skall vara ägnad att främja den 

dömdes anpassning i samhället.” 

  
1:7 BrB ansågs ge uttryck för att domstolarna, vid val av påföljd i det enskilda fallet, 

skulle göra en avvägning mellan de intressena av allmän- och individualprevention.13 

Normalt ledde hänsyn till allmänprevention till fängelsestraff. Det var inte heller 

ovanligt att domstolarna, med hänvisning till intresset av allmän laglydnad (som 

                                                
9 SOU 2012:34 band 2 s 22. 
10 A bet s 20 f.  
11 A bet s 22.  
12 A bet s 22. 
13 SOU 1986:14 s 416. 
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fungerade som beteckning för hänsyn till allmänpreventiva intressen), utdömde fäng-

else. Grunden till detta var framförallt att det ansågs nödvändigt att vid viss typ av 

brottslighet kunna använda korta fängelsestraff, trots att straffvärdet inte var så pass 

högt att det av detta skäl var nödvändigt med ett fängelsestraff. Detta kunde uppfattas 

som att domstolarnas hade att beakta vilken betydelse den enskilda domen kunde för-

väntas få för människors intresse att inte begå brott. Det var alltså tillåtet för domstolen 

att statuera exempel.14  

Behandlingstankarna och preventionsövervägandena, som BrB byggde på, mötte 

kritik i BRÅ:s arbetsgrupps rapport Nytt straffsystem – Idéer och förslag.15 I rapporten 

anfördes att principerna om rättvisa och proportionalitet mellan brott och straff borde 

gälla vid straffmätning och påföljdsval, och att man inte borde väga in den brottsliges 

individuella behov av behandling. Det framhölls även att preventionsöverväganden inte 

passade i domstolarnas påföljdsbestämning i det enskilda fallet, då deras möjligheter att 

göra några egentligen prognoser, särskilt allmänpreventiva sådana, var begränsade. Vid 

tiden för rapporten fanns inte några andra regler om straffmätning och påföljdsval än 

1:7 BrB. Arbetsgruppen fann att det fanns starka skäl för att införa regler om påföljds-

val och straffmätning, då detta skulle ge större likformighet, rättfärdighet och förutse-

barhet.16 

Det var bl a mot bakgrund av BRÅ:s rapport som FSK tillsattes 1979.17 I deras be-

tänkande föreslogs att 1:7 BrB skulle tas bort och att utgångspunkten för påföljdsvalet 

(och straffmätningen) skulle vara straffvärde och billighetshänsyn. Det framhölls också 

att domstolarna inte längre skulle behöva tänka på de, enligt kommittén, ohållbara be-

greppen allmän- och individualprevention, och de inte längre skulle behöva göra någon 

avvägning mellan dessa preventionsteorier vid påföljdsvalet.18 

Sammanfattningsvis kan det sägas att det innan påföljdsbestämningsreformen i hög 

grad tilläts och gjordes preventiva överväganden (båda individual- och allmän-

preventiva sådana) på domstolsnivå, medan det efter reformen eftersträvades att sådana 

                                                
14 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s 254. Det ska dock nämnas att Borgeke även nämner att det 
kanske inte var så vanligt förekommande att domstolarna resonerade på detta sätt, men att det förkom och 
ansågs tillåtet eller till och med välmotiverat i vissa situationer. 
15 BRÅ-rapport 1977:7. 
16 BRÅ-rapport 1977:7 s 198 f, 227 och 403 ff. 
17 SOU 2012:34 band 2 s 28.  
18 SOU 1986:14 s 426. 
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skulle ske i betydligt mindre utsträckning. Det framstår som att fokus övergick till 

brottslighetens straffvärde och billighetshänsyn.  
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3 Brottslighetens art enligt de ursprungliga förarbetena 

3.1 Inledning 
De nuvarande reglerna om straffmätning och påföljdsval infördes i BrB år 1989. Lag-

stiftningsarbetet som ledde fram till lagreformen inleddes med tillkallandet av FSK. De 

delar av kommitténs huvudbetänkande som här är av relevans slutbehandlades i prop 

1987/88:120.19 

Efter lagstiftningsreformen har frågan om brottslighets art berörts i olika lag-

stiftningssammanhang. Dels har lagstiftaren vid behandlingen av specifika brott uttalat 

sig kring om dessa är att betrakta som artbrott,20 dels har lagstiftaren behandlat art-

brottslighet på ett mer allmänt plan. De lagstiftningsarbeten av allmän karaktär som jag 

syftar på är SOU 1995:91 med efterföljande prop 1997/98:96 samt SOU 2012:34, som 

ännu inte har slutbehandlats av regeringen.  

Nedan ska förarbetena till påföljdsbestämningsreformen, i de delar de rör allmän-

prevention och artbrottslighet, redogöras för samt analyseras. Jag kommer även att 

behandla betänkandet SOU 1995:91 och prop 1997/98:96, trots att regeringen inte gick 

vidare med kommitténs – i här relevanta delar – föreslagna ändringar, då förarbetena 

kastar ljus över hur lagstiftaren kan tänkas ha sett på begreppet brottslighetens art.21 

Även något kommer att sägas om vissa rättsfall som kom strax efter 

påföljdsbestämningsreformen.  

 

3.2 Påföljdsbestämningsreformen  

3.2.1 SOU 1986:14 – Fängelsestraffkommitténs betänkande ”Påföljd för brott” 

3.2.1.1 Synen på allmänprevention och artbrottslighet 

I betänkandet anförde kommittén några allmänna synpunkter på preventionsteorierna i 

stort. Kommittén beskrev att de allmän- och individualpreventiva överväganden som låg 

till grund för dåvarande BrB hade mött stor kritik, ofta välgrundad sådan. Kritiken 

                                                
19 Prop 1987/88:120 s 27 ff.  
20 Se nedan kap 4.2. 
21 Se Leijonhufvud, I: Finna rätt, s 119 om vilket värde betänkanden som inte alls eller delvis lett till 
lagstiftning har för rättstillämpning.  
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bestod i att de avsedda övervägandena i vissa delar var teoretiskt ohållbara och att de 

effekter som eftersträvades ofta inte nåddes samt att övervägandena var svåra att förena 

med ett konsekvent straffsystem. Kommittén redogjorde sedan för preventionsteorierna 

och deras betydelse vid de olika nivåerna av straffsystemet.22  

Ifråga om allmänpreventiva överväganden vid påföljdsvalet framhöll kommittén att 

en strängare påföljd allmänt sett kunde anses effektivare ur allmänpreventiv synpunkt, 

men att det var svårt för domstolarna att bedöma vilken allmänpreventiv verkan ett en-

skilt fall skulle kunna få. Kommittén ansåg därför att lagstiftaren inte allmänt borde 

hänvisa till allmänprevention, utan istället peka ut i vilka situationer allmänprevention 

gör sig särskilt gällande. Detta skulle, enligt kommittén, underlätta en enhetlig praxis 

samtidigt som allmänpreventiva hänsynstaganden skulle kunna tillgodoses utan att 

domstolen skulle behöva göra svåra bedömningar om avgörandets allmänpreventiva be-

tydelse.23 De situationer där allmänpreventiva hänsynstaganden ansågs göra sig särskilt 

gällande var, enligt kommittén, dels där gärningen ansågs starkt klandervärd, dels vid 

vissa arter av brott. Vad gällde dessa arter av brott nämndes rattfylleri specifikt som en 

sådan brottstyp som med anledning av sin art skulle bestraffas strängare. Kommittén ut-

vecklade inte närmare i vilka situationer denna typ av allmänpreventiva hänsyns-

taganden vid påföljdsvalet gjorde sig gällande, men uttalade att det vid påföljdsvalet 

kunde finnas anledning att beakta om viss typ av brott t ex fått en större utbredning eller 

antagit mer elakartade former. Kommittén framhöll dock att en sådan förskjutning av 

rättspraxis endast borde få ske om det fanns goda skäl att generellt skärpa bedömningen 

av fall av det aktuella slaget. De framhölls också att påföljdsvalet inte skulle användas 

för att statuera exempel i enskilda fall. Kommittén betonade särskilt att domstolarna 

skulle vara mycket återhållsamma med att med hänsyn till arten av brott utveckla en 

praxis med fängelsestraff när det inte i samband med lagstiftningen gjorts ställnings-

taganden som visar att en sådan praxis verkligen var avsedd.24 

 
                                                
22 SOU 1986:14 s 66 f. De olika nivåer av straffsystemet som avsågs var 1) kriminaliseringen 2) 
påföljdsbestämningen (som delades upp i straffmätningen och påföljdsvalet) och 3) verkställigheten av 
påföljden.  
23  A bet s 74. Kommitténs önskan om en enhetlig praxis byggde på att de ansåg att det av 
allmänpreventiva hänsyn var viktigt med en enhetlig och konsekvent praxis då den allmänpreventiva 
verkan att kriminaliseringen förutsatte att det straffhot som denna innefattade inte skulle framstå som 
tomt.  
24 A bet s 74 f.  
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3.2.1.2 Mer specifikt om artbrottslighet 

Avsnittet i specialmotiveringen till förslaget om att införa begreppet brottslighetens art i 

BrB, var väldigt kortfattat. Det anfördes att begreppet avsåg sådana fall där fängelse 

skulle användas ”då det för samhället framstår som nödvändigt att på ett kraftfullt sätt ta 

avstånd från viss brottstyp”. Det anfördes vidare att begreppet anknöt till då gällande 

praxis enligt vilken vissa brott ansågs förtjäna fängelse trots att straffvärdena inte var 

särskilt höga. Detta exemplifierades med brottstyperna rattfylleri och skattebrott. Även 

formen av brottstypen oprovocerad gatumisshandel av i och för sig inte särskilt allvar-

ligt slag nämndes. Kommittén anförde att vid sådan brottslighet skulle en presumtion 

för fängelse föreligga och särskilda omständigheter skulle behövas för att en icke 

frihetsberövande påföljd skulle väljas. Kommittén framhöll vidare att om man vid ny 

lagstiftning ville att ett brott skulle vara av sådan art som avsågs, borde detta nämnas i 

förarbetena. Samma sak skulle gälla om en brottstyp tidigare ansetts vara artbrott men 

inte längre skulle göra det.25 

 

3.2.2 Regeringens prop 1987/88:120 – ”om ändring i brottsbalken m.m” 

3.2.2.1 Synen på allmänprevention och artbrottslighet 

I ett inledande avsnitt av prop 1987/88:120 diskuterade regeringen frågan om 

preventionsteorierna och deras tillämpning. De framhöll att straffsystemets brotts-

förebyggande effekter brukar delas in i allmän- och individualprevention. Med allmän-

prevention avsågs ”den inverkan som straffsystemet har på medborgarna i allmänhet 

genom att inprägla normer och respekt för allmän laglydnad eller genom att med 

straffhot avskräcka från brott”. Med individualprevention avsågs ”att man genom vård 

och behandling, avskräckning, s.k. inkapacitering (oskadliggörande) eller på annat sätt 

förebygger att någon som dömts för brott gör sig skyldig till ny brottslighet”.26 

Regeringen diskuterade sedan den då gällande bestämmelsen 1:7 BrB. De framhöll, 

liksom FSK gjorde, att denna bestämmelse har utsatts för mycket kritik då det inte i det 

enskilda fallet gick att förutse effekterna av olika påföljder på ett sätt som bestämmelsen 

verkade förutsätta. De framhöll även, liksom FSK gjorde, att av allmänpreventiva 

                                                
25 SOU 1986:14 s 457 f.  
26 Prop 1987/88:120 s 32. 
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hänsynstaganden är det inte är det enskilda avgörandet, utan en allmän praxis, som är av 

relevans för att uppnå sådana effekter.27 

Regeringen gjorde sedan en sammanfattning av vad som presenterats av FSK ifråga 

om preventiva överväganden.28 29 Regeringen anslöt sig till FSK:s uppfattning att dom-

stolarnas möjligheter att göra en prognos av vilka preventiva effekter olika påföljder 

kan få, var väldigt begränsade. De höll även med om att allmänpreventiva effekter 

knappast uppnås genom en enskild dom utan att detta istället sker genom att en viss 

påföljd regelmässigt tillämpas i fall av likartat slag. Regeringen ansåg det därför viktigt 

att lagstiftaren gav en mer konkret vägledning för påföljdsbestämningen än den som låg 

i en hänvisning till att olika preventiva intressen skulle beaktas.30  

Regeringen framhöll vidare, att med hänsyn till kraven på rättssäkerhet, legalitet, 

likhet inför lagen, proportionalitet liksom saklighet och opartiskhet, skulle påföljds-

bestämningen, i enlighet med kommitténs förslag,31 i första hand ske med utgångspunkt 

i hur allvarlig den brottsliga gärningen bedömdes. Detta innebar att straffvärdet ansågs 

skulle utgöra utgångspunkten i påföljdsbestämningen. Regeringen underströk dock att 

användandet av straffvärde som mittpunkt för påföljdsbedömningen inte skulle hindra 

ett beaktande av allmänpreventiva intressen. Visserligen så fick inte domstolen lov att 

statuera exempel, men synsättet hindrade inte att man, vid bedömningen av den 

generella straffnivån eller det allmänna straffvärdet, beaktade allmänpreventiva 

intressen. Regeringen uttalade vidare att ”[i] första hand ankommer det på lagstiftaren 

att vid bedömningen av vilka straffskalor som skall gälla väga in sådana omständigheter 

som att brottsligheten blivit mer utbredd eller antagit mer elakartade former. I vissa fall 

kan det emellertid också finnas anledning till en ändrad domstolspraxis av sådana 

skäl.”.32 

 

                                                
27 Prop 1987/88:120 s 32. 
28 Se delar av denna sammanfattning ovan kap 3.2.1. 
29 A prop s 32 f. 
30 A prop s 35. 
31 Se ovan kap 2 om kommitténs förslag. 
32 A prop s 36 f. 
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3.2.2.2 Mer specifikt om artbrott 

I specialmotiveringen till förslaget om införandet av 30:4 2 st BrB framhölls att para-

grafen var en bestämmelse som anknyter till då gällande praxis. Vad gäller begreppet 

brottslighetens art specifikt33 uttalades att det även i denna del anknyts till den då 

gällande praxis, enligt vilken vissa brott anses motivera fängelse trots att de inte hade 

särskilt höga straffvärden. Vad som avsågs var brott, som av allmänpreventiva skäl, 

normalt borde medföra ett fängelsestraff. Det gjordes en exemplifiering av vilka brott 

det kunde handla om. Här nämndes rattfylleri, vissa brott mot vapen- och jakt-

lagstiftningen samt olovlig vistelse enligt utlänningslagen. Det nämndes vidare vissa 

former av brottstyperna misshandel och våld mot tjänsteman. Även några typer av 

skattebrott ansågs höra hit. Det hänvisades också till vad som anfördes i den allmänna 

motiveringen34 avseende möjligheterna för domstolarna att beakta allmänpreventiva 

skäl då brottslighet blivit mer utbredd eller antagit mer elakartade former. Det uttrycktes 

att ”[s]ådana hänsyn kan, även om de inte påverkar bedömningen av straffvärdet, ha 

betydelse för påföljdsvalet.”35 

 

3.2.3 Sammanfattningsvis om påföljdsbestämningsreformen  

3.2.3.1 Om allmänprevention 

Inledningsvis kan det konstateras att både FSK och regeringen var av den meningen att 

allmänpreventiva hänsyn även fortsättningsvis, i viss utsträckning, skulle kunna påverka 

påföljdsbestämningen. De uppmärksammade dock att domstolarnas möjligheter att göra 

en prognos av vilken preventiv verkan ett enskilt avgörande skulle få, var begränsade. 

De menade vidare att det, för att uppnå allmänpreventiva effekter, krävdes en enhetlig 

och konsekvent praxis då enskilda avgöranden inte hade någon sådan effekt. De var 

också överens om att det saknades tillräcklig ledning från lagstiftaren på vilket sätt 

allmänpreventiv hänsyn skulle beaktas, och att detta behövde åtgärdas.  

FSK menade att lagstiftaren borde peka ut i vilka situationer allmänpreventiva 

hänsyn gjorde sig särskilt gällande, och att dessa situationer dels avsåg starkt klander-
                                                
33 Stycket avser ju inte enbart brottslighetens art, utan även brottslighetens straffvärde och den tilltalades 
tidigare brottslighet. 
34 Se ovan kap 3.2.2.1. 
35 Prop 1987/88:120 s 99 f.  
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värda gärningar, dels vissa arter av brott. Vad dessa arter ansågs vara lämnades något 

oberört, men det uttrycktes att det av allmänpreventiv hänsyn vid påföljdsvalet kunde 

finnas anledning att beakta att brottslighet hade blivit mer utbredd eller antagit mer 

elakartade former. FSK underströk dock att utrymmet för att genom praxis utpeka vilka 

brott som var av sådan art, var mycket begränsat, om något ställningstagande inte skett 

gällande brottstypen i lagstiftningssammanhang.  

Även regeringen var av den meningen att lagstiftaren skulle ge mer vägledning för 

påföljdsbestämningen än den som låg i en hänvisning till att preventiva överväganden 

skulle ske. Regeringen bekräftade dock inte hela FSK:s synsätt. De uttryckte att allmän-

prevention vid påföljdsbestämningen närmast skulle beaktas genom bedömningen av 

den generella straffnivån eller det allmänna straffvärdet. De anförde att det i första hand 

skulle vara upp till lagstiftaren att, vid bedömningen av vilka straffskalor som skulle 

gälla, väga in omständigheter som att brottsligheten blivit mer utbredd eller antagit mer 

elakartade former, men att det i vissa fall kunde finnas skäl för till ändrad praxis av 

sådana skäl. Regeringen argumenterade alltså inte uttryckligen kring FSK:s ställnings-

tagande om vilken återhållsamhet domstolarna borde beakta vid eventuella utvidgningar 

av artbegreppets innebörd, om inte lagstiftaren uttalat sig om den aktuella brottstypens 

art.36  

 

3.2.3.2 Mer specifikt om brottslighetens art  

Även fast uttalandena i dessa delar var kortfattade kan några slutsatser dras från dem. 

För det första förklarade FSK att begreppet artbrott avsåg sådana fall där fängelse skulle 

användas ”då det för samhället framstår som nödvändigt att på ett kraftfullt sätt ta 

avstånd från viss brottstyp”. Vidare gjorde både FSK och regeringen några exempli-

fieringar av brott som enligt äldre praxis utgjorde artbrott, och således även skulle göra 

det i framtiden (bestämmelsen var ju avsedd att anknyta till då gällande praxis). Dessa 

var rattfylleri, oprovocerad misshandel av i och för sig inte särskilt allvarligt slag, brott 

mot vapen- och jaktlagstiftningen, olovlig vistelse enligt utlänningslagen, viss form av 

våld mot tjänsteman och några typer av skattebrott. Vidare kan det konstateras att var 

något oklart vems uppgift det var att i framtiden utpeka nya artbrott. Kommittén 

                                                
36 Se SOU 2012:34 band 2 s 684. 
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uttalade att detta främst var en uppgift för lagstiftaren medan det är något osäkert om 

regeringen avsåg domstolarna hade att beakta en sådan återhållsamhet.    

 

3.3 Straffsystemkommitténs betänkande och regeringens kommentarer 

3.3.1 SOU 1995:91 – Straffsystemkommitténs betänkande ”Ett reformerat 

straffsystem” 

I SOU 1995:91 gjordes en del uttalanden för att försöka klarlägga begreppet brottslig-

hetens art och dess tillämpning.37 SSK började med att förklara vad som uttryckts i 

påföljdsbestämningsreformen gällande begreppet. De menade att vad som avsågs, i 

motiven till påföljdsbestämningsreformen, var att begreppsförändringen (från av hänsyn 

till allmän laglydnad till brottslighetens art) inte innebar att allmänpreventiv hänsyn inte 

längre skulle få beaktas vid påföljdsbestämningen, men att sådana överväganden ”i 

princip skulle ske på lagstiftningsnivån eller annars på ett mera övergripande plan och 

inte vid domstolarnas överväganden av påföljdsfrågan i enskilda fall”.38 Kommittén 

anslöt sig till detta och anförde att allmänpreventiva överväganden passade dåligt vid 

påföljdsbestämningen i det enskilda fallet, dels av rättviseskäl dels då domstolen hade 

begränsade möjligheter att göra en sådan bedömning.39  

Kommittén anförde att det var felaktigt att säga att vissa brottstyper generellt sett var 

artbrott. De menade att det var upp till domstolen att i det enskilda fallet avgöra om 

gärningen var av sådan art att fängelse skulle utdömas trots att varken straffvärdet eller 

den tilltalades tidigare brottslighet talade för en denna påföljd.  De uttalade även att det 

fanns betydande skillnader mellan olika brottstyper ifråga om hur stark presumtionen 

var för fängelse. De menade att det därför var lämpligt att domstolarna kunde utgå från 

hur starka ”artskälen”40 var för den specifika brottstypen,41 men att de skulle beakta att 

inom en brottstyp ryms ofta flera gärningar som skiljer sig åt i betydande utsträckning. 

                                                
37 SOU 1995:91 band 2 s 133. 
38 A bet s 134. 
39 A bet s 134. 
40 ”Artskäl” bör enligt min mening förstås som ”omständigheter som talar för art”, jfr a bet s 139 där 
SSK, efter att ha uttalat sig om omständigheter som skulle kunna tala för art, uttalade att ”[ä]ven andra 
typer av ”artskäl” kan förekomma”. 
41 A bet s 135, SSK menade att att det genom förarbeten och prejudikat ges anvisningar för hur 
domstolarna i detta hänseende ska hantera olika typer av brott. 
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Som exempel nämndes att under straffstadgandet 3:5 BrB ryms dels oprovocerad gatu-

misshandel, där skälen för fängelse pga brottets art var stark, dels dansbaneslagsmål 

mellan två berusade personer, där normalpåföljden var villkorlig dom och böter.42 

Kommittén gick sedan vidare för att utreda vilka omständigheter som avgjorde en 

gärnings egenskap av artbrott. Det framhölls för det första att det i grunden var fråga 

andra omständigheter än sådana som påverkar gärningens straffvärde. Kommittén 

ställde sedan frågan vilka omständigheter detta var. Det anfördes:  
”Enligt vår uppfattning rör det sig om allmänna lämplighetsöverväganden som ofta har 

ett starkt inslag av allmänpreventivt tänkande. Artbrott är således brott av sådan 

beskaffenhet att det bedöms lämpligt att av i huvudsak allmänpreventiva skäl ingripa med 

en sträng påföljd omedelbart trots att straffvärdet i sig inte är påtagligt högt.” 

 

Kommittén anmärkte dock att detta inte nödvändigtvis utgjorde den enda förklaringen 

till att brott behandlades som artbrott, även andra skäl än allmänpreventiva sådana 

skulle kunna tala för art. Kommittén gjorde sedan ett försök att presentera de 

omständigheter som skulle kunna anses tala för art. De omständigheter som lyftes fram 

och diskuterades var följande:  

- att en brottstyp antagit mera elakartade former,  

- att en brottstyp blivit mer utbredd,  

- att en brottstyp visat sig svår att förebygga eller upptäcka, 

- att ett brott innefattar ett angrepp på den personliga integriteten och 

- att en brottstyp innefattar ett åsidosättande av respekten för 

rättsväsendet och dess företrädare och som påverkar möjligheterna att 

upprätthålla straffsystemets effektivitet.43 

Kommittén uttalade sedan att det var en uppgift för rättspraxis att fortsätta den 

utveckling, angående utpekandet av omständigheter som talar för art, som HD inlett.44 

 

                                                
42 SOU 1995:91 band 2 s 135. 
43 A bet s 136 ff. Se också nedan kap 4.4 där dessa omständigheter kommer att analyseras närmare.  
44 A bet s 139. 
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3.3.2 Regeringens prop. 1997/98:96 – ”Vissa reformer av påföljdssystemet” 

I prop 1997/98:96 tog regeringen upp SSK:s betänkande till behandling. I propositionen 

fann regeringen att någon ändring 45 av 30:4 BrB inte var lämplig, trots att de instämde i 

behovet av en nyanserad syn på betydelsen av brottslighetens art. Anledningen till detta 

var att det ansågs osäkert vilka effekter kommitténs föreslagna ändring skulle få, och då 

begreppet brottslighetens art ansågs inarbetat menade regeringen att det krävdes starka 

skäl för en ändrad ordning.46  

Om begreppsförändringen (från av hänsyn till allmän laglydnad till brottslighetens 

art) menade regeringen att vad som avsågs i lagmotiven till 

påföljdsbestämningsreformen, inte var att allmänpreventiva hänsyn inte längre skulle 

beaktas i straffrättskipningen, men att detta skulle ske på lagstiftningsnivå eller i alla 

fall på ett övergripande plan och inte vid domstolarnas bedömningar i påföljdsfrågan i 

enskilda fall. De menade att skälet till detta var att allmänpreventiva effekter ansågs 

kunna uppnås endast genom en fast och konsekvent praxis.47 

Regeringen upprepade de brottstyper som i motiven till 

påföljdsbestämningsreformen utpekats som artbrott. De tillade dock ett antal brottstyper 

som i praxis hade bedömts utgöra artbrott, dessa var: Narkotikabrott, vissa bokförings-

brott, mened och övergrepp i rättssak. Det konstaterades att det främst var genom HD:s 

avgöranden som det fastslagits vilka brott som ansågs vara artbrott, och att detta 

normalt skett brottstyp för brottstyp snarare än genom generella kriterier. Regeringen 

gjorde dock samma anmärkning som SSK gjorde ifråga om att brottstypen endast 

bildade utgångspunkt för artbedömningen – de framförde att under vissa brotts-

rubriceringar rymdes flera olika gärningar vilket, enligt regeringen, krävde att man 

behövde göra en bedömning av styrkan i artskälen i varje enskilt fall. Regeringen fram-

höll vidare att bristen på generella riktlinjer gjorde att domstolarna hade att stödja sig på 

en kasuistisk rättspraxis, vilket begränsade utrymmet för att ta hänsyn till omständig-

heterna i det enskilda fallet. Regeringen framhöll också att även om de av kommittén 

uppräknade omständigheterna kunde anses tala för art, så var de relativt allmängiltiga. 

                                                
45 Se SOU 1995:91 band 2 s 128. Förslaget var att betona den samlade bedömningen av straffvärdet och 
brottslighetens art genom att benämna dessa båda ”brottslighetens karaktär”. 
46 Prop 1997/98:96 s 118. 
47 A prop s 116. 
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Regeringen uttalade att det var svårt att göra en uttömmande redovisning av de 

omständigheter som, enligt då gällande rätt, ansågs tala för art.48 

 

3.4 Analys 

3.4.1 Vem hade behörighet att utpeka nya artbrott?  

Som har framgått ovan var syftet med påföljdsbestämningsreformen att införa ett 

begrepp som anknöt till då gällande praxis avseende brottslighetens art. Det gjordes 

några exemplifieringar av vilka brottstyper som redan ansågs vara artbrott. Det nämndes 

även att ytterligare brottstyper skulle kunna komma att betraktas som artbrott, exempel-

vis om brottstypen ansågs ha blivit mer utbredd eller antagit mer elakartade former. 

FSK var dock noga med att understryka att en sådan förskjutning i princip endast var en 

fråga för lagstiftaren. Det uttalade sig i termer av att domstolarna skulle vara återhåll-

samma och att det krävdes goda skäl för att de skulle kunna utpeka en brottstyp som art-

brott utan att sådant stöd fanns i lagstiftningsarbeten.49 Regeringen lämnade FSK:s 

ställningstagande, ifråga om vem som hade behörighet att utpeka nya artbrott, något 

obesvarad. De uttalade visserligen att det i första hand var lagstiftarens uppgift att vid 

utformning av straffskalor väga in sådana omständigheter som att brottsligheten blivit 

mer utbredd eller antagit mer elakartade former, men att i vissa fall kunde det finnas 

skäl till en ändrad domstolspraxis av sådana skäl.50  

I SOU 1995:91 och prop 1997/98:96 anförde både SSK och regeringen, i sin åter-

givning av hur de uppfattade påföljdsbestämningsreformen, att vad som menades ifråga 

om allmänpreventiva hänsyn vid påföljdsbestämningen, var att detta skulle ske på 

lagstiftningsnivån eller annars på ett övergripande plan och inte vid domstolarnas 

bedömningar i påföljdsfrågan.51 Även i praxis efter påföljdsbestämningsreformen har 

HD resonerat på liknande sätt. I NJA 1992 s 190, som gällde försök till grovt 

försäkringsbedrägeri, uttryckte HD att ”[a]v de uttalanden härom som gjorts i motiven 

kan dock slutas att […] hänsynstaganden [till sådana förhållanden som att en viss form 

av brottslighet har blivit mer utbredd eller antagit mer elakartade former] avsetts i första 
                                                
48 Prop 1997/98:96 s 117 f. 
49 Se ovan kap 3.2.1. 
50 Se ovan kap. 3.2.2.1. 
51 Se ovan kap 3.3. 
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hand vara en uppgift för lagstiftaren och endast med försiktighet bör göras i dom-

stolarnas praxis”. HD:s synsätt i det fallet bekräftades senare i NJA 1995 s 80.52 

Enligt min mening talar mycket för att vad som gällde genom 

påföljdsbestämningsreformen var att det i första hand var upp till lagstiftaren att 

bedöma vilka brottstyper som skulle utgöra artbrott och att domstolarna endast med 

återhållsamhet, goda skäl och försiktighet skulle kunna ange nya artbrott genom praxis. 

Skälen för denna slutsats är att ett sådant synsätt uttrycktes av FSK, upprepades av SSK 

och regeringen i prop 1997/98:96 samt anfördes i de nämnda rättsfallen. Mot detta talar 

självklart det faktum att regeringen i prop 1987/88:120 inte uttryckligen bekräftade 

FSK:s synsätt. Enligt min mening finns det dock skäl att tolka vad regeringen uttalade – 

att det i vissa fall finns skäl för domstolarna att ändra praxis, om viss brottslighet blivit 

mer utbredd eller antagit mer elakartade former – som att samma återhållsamhet som 

FSK förespråkat skulle gälla. Det första skälet för denna slutsats är att en sådan tolkning 

ryms inom vad regeringen faktiskt uttalade – regeringen utvecklade inte i vilka fall det 

kunde vara lämpligt för domstolarna att utpeka nya artbrott, och det är därför möjligt att 

tolka uttalandet som att de fall som avsågs var rena undantagsfall. För det andra kan det 

rimligtvis förväntas att regeringen uttryckligen hade angivit om de motsatte sig en den 

ordning som FSK förespråkade, om de faktiskt gjorde det. 

En annan fråga i sammanhanget är – i den mån domstolarna faktiskt hade behörighet 

att utpeka nya artbrott – om behörigheten gällde alla instanser eller var förbehållen HD. 

Det ska framhållas att några uttryckliga förarbetsuttalanden som anger vilka instanser 

som skulle anses ha behörighet att utveckla artbegreppet inte finns, vilket talar med 

styrka för att behörigheten tillkom alla instanser. Mot detta ska anföras att SSK och 

regeringen i prop 1997/98:96 anförde att allmänpreventiv hänsyn i påföljds-

bestämningen i princip skulle beaktas på lagstiftarnivå eller annars på ett mera över-

gripande plan och inte vid domstolarnas överväganden i enskilda fall. Detta talar 

möjligen för att tingsrätterna var avskurna från att utvidga artbegreppet. Något definitivt 

svar på frågan kommer jag inte att ge, men det kan med försiktighet hävdas att i den 

mån domstolarna hade utrymme att utvidga artbegreppet, tillföll denna behörighet 

                                                
52 HD anförde i detta fall, ifråga om brottsligheten var att anses som artbrott, att hänsynstagande till att 
brottsligheten blivit mera utbredd eller antagit mera elakartade former, enligt NJA 1992 s 190, i första 
hand var en uppgift för lagstiftaren och endast med försiktighet bör göras i domstolarnas praxis. 
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främst HD och hovrätterna. Det kan förmodligen också antas att även om inga absoluta 

begränsningar i vilka instanser som hade behörighet att utvidga begreppet gällde, så var 

åtminstone uttalandena om att det skulle ske på ett övergripande plan ägnade att få 

underinstanserna att avstå från att använda en eventuell behörighet.  

 

3.4.2 Omständigheter som talade för art 

Oavsett om det var lagstiftaren eller domstolarna som hade befogenhet att utpeka nya 

artbrott så angavs vissa riktlinjer för sådana utpekanden. I motiven till 

påföljdsbestämningsreformen uttalades att de situationer där allmänpreventiv hänsyn 

gjorde sig gällande var t ex där brottsligheten blivit mer utbredd eller antagit mer elak-

artade former.53 SSK nämnde att utgångspunkten för omständigheter som talar för art 

var att de avsåg något annat än straffvärdeomständigheter. Kommittén presenterade 

också fler omständigheter som skulle kunna tala för att ett brott skulle kunna utgöra art-

brott, än vad som nämndes i motiven till påföljdsbestämningsreformen.54 Regeringen 

uttalade i prop 1997/98:96 att dessa omständigheter visserligen kunde tala för art men 

att de var relativt allmängiltiga.55 Det ska upprepas att dessa omständigheter var 

hämtade från dåvarande praxis, och inte från något lagstiftningsarbete. Om-

ständigheterna som nämndes var:  

- att en brottstyp visat sig svår att förebygga eller upptäcka, 

- att ett brott innefattar ett angrepp på den personliga integriteten och 

- att en brottstyp innefattar ett åsidosättande av respekten för 

rättsväsendet och dess företrädare och som påverkar möjligheterna att 

upprätthålla straffsystemets effektivitet. 

Frågan är här om det genom påföljdsbestämningsreformen var avsett att omständigheter 

av detta slag skulle kunna beaktas vid utpekandet av nya artbrott. En utgångspunkt är att 

dessa typer av omständigheter inte nämndes i motiven till 

påföljdsbestämningsreformen, varför det kan konstateras att det inte där avsågs att just 

dessa omständigheter skulle tala för art. Nästa fråga blir då om det var avsett att även 

andra omständigheter än de som nämndes i motiven till påföljdsbestämningsreformen 

                                                
53 Se ovan kap 3.2.3. 
54 Se ovan kap 3.3.1. 
55 Se ovan kap 3.3.2. 
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skulle kunna tala för art. Som vi sett ovan uttrycktes det att omständigheterna att 

brottsligheten blivit mer utbredd eller antagit mer elakartade former var exempel på 

situationer där allmänpreventiva hänsynstaganden gjorde sig särskilt gällande vid 

påföljdsvalet.56 Detta betyder givetvis att det öppnades upp för att även andra om-

ständigheter skulle kunna tala för art. Det betyder dock troligen att andra om-

ständigheter än de som angavs i motiven till påföljdsbestämningsreformen, för att kunna 

tala för art, skulle kunna karaktäriseras som situationer där allmänpreventiva hänsyns-

taganden gjorde sig särskilt gällande vid påföljdsvalet. Svaret blir alltså att det genom 

påföljdsbestämningsreformen öppnades upp för att även andra omständigheter skulle 

kunna tala för art, om de kunde karaktäriseras som situationer då allmänpreventiva 

hänsynstaganden gjorde sig särskilt gällande vid påföljdsvalet. Denna slutsats anser jag 

överensstämma med vad SSK uttalade ifråga om vilka omständigheter som kunde anses 

tala för art, d v s att det skulle röra sig om omständigheter som av allmänpreventiva skäl 

påkallade en sträng påföljd och att omständigheterna inte var straffvärde-

omständigheter. 57  Det får väl sägas att denna begränsning, ifråga om vilka om-

ständigheter som skulle kunna tala för art, inte är särskilt begränsande. Dock ska det 

anmärkas att både omständigheten att en viss brottstyp blivit mera elakartad och att 

brottsligheten anses innefatta ett angrepp på den personliga integriteten kan anses utgöra 

straffvärdeomständigheter, och således borde falla utanför området för omständighet 

som kan tala för art.58 Dessa omständigheter kommer att diskuteras mera ingående 

nedan.59 

 

3.4.3 Om artbedömningen i förhållande till brottstyper och former av brottstyper 

Den problematik som här ska diskuteras kan illustreras på följande sätt: Inom ramen för 

brottstypen misshandel av normalgraden ryms formerna av brottstypen dans-

baneslagsmål mellan två berusade personer samt oprovocerad gatumisshandel. Om 

avsikten var att artbedömningen skulle vara strängt knuten till brottstyper, skulle båda 

dessa former av brottstypen antingen kunna eller inte kunna tillerkännas art; det skulle 

                                                
56 Se ovan kap 3.2.1.1. 
57 Se citat ovan kap 3.3.1. 
58 Se prop 1997/98:96 s 118 och Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s 261. 
59 Se kap nedan 4.4. 
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inte finnas utrymme att skilja dem åt då de inryms i samma brottstyp. Förhållandet 

illustreras i modell 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågan är alltså vad som genom påföljdsbestämningsreformen var avsikten ifråga om 

till vilken av dessa delar som artbedömningen skulle ske. 

I prop 1987/88:120 exemplifierades vilka brott som redan enligt då gällande praxis 

ansågs utgöra artbrott. En del av denna exemplifiering löd ”[s]om kommittén anfört hör 

också hit vissa former av några brottstyper såsom misshandel och våld mot tjänste-

man.”.60 Den form av misshandel som kommittén hade anfört var oprovocerad gatu-

misshandel av i och för sig inte särskilt allvarligt slag.61 Detta uttalande talar för att art-

bedömningen inte enbart tog sikte på brottstyper, utan även former av brottstyper. Stöd 

för en sådan slutsats finns också i SSK:s uttalanden där det ansågs felaktigt att tala om 

att vissa brottstyper generellt sett är artbrott. Det framhölls där att artbedömningen 

måste göras i förhållande till det enskilda fallet, d v s avseende just den gärning som 

begåtts.62 Det framhölls också att det finns betydande skillnader mellan olika brottstyper 

ifråga om hur ofta de ska föranleda fängelse och därför ansågs det lämpligt att dom-
                                                
60 Prop 1987/88:120 s 100. 
61 SOU 1986:14 s 457. 
62 Jag tolkar formuleringen som syftandes till vad jag kallar form av brottstyp. Båda begreppet syftar 
nämligen till ett visst handlingssätt som ryms inom en viss brottsrubricering. Låt vara att vissa enskilda 
gärningar oftare än andra benämns former av brottstyp, som exempel kan nämnas s k dansbaneslagmål, 
som utgör en enskild gärning, men som ofta kallas för en form av brottstyp.  

 

Brottstyp 
Form av 

brottstyp 

Modell 1 
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stolarna som utgångspunkt frågade sig hur starka ”artskälen” för brottstypen var för att 

sedan bedöma artskälen för den enskilda gärningen.63 Den artbedömning som skulle ske 

skulle kunna illustreras på följande sätt:  

1. Hur starka/svaga är artskälen för brottstypen? 

2. Hur starka/svaga är artskälen för formen av brottstypen?  

Hur dessa korresponderade är svårt att säga – och det ska också sägas att vi nu är en bit 

ifrån vad som direkt kan utläsas ur motiven till påföljdsbestämningsreformen – men det 

kan tänkas att om svaret på fråga 1 var att artskälen var mycket starka, så lär det ha 

krävts svaga artskäl kring formen av brottstypen, för att undvika fängelse. Som exempel 

på en sådan brottstyp är grovt rattfylleri. Men om svaret på fråga 1 gav att artskälen för 

brottstypen inte var särskilt starka, så lär det ha krävts starka artskäl för den enskilda 

gärningen, för att fängelse skulle utdömas. Som exempel på en sådan brottstyp är gatu-

misshandel, där brottstypen i sig inte talade särskilt starkt för fängelse, men där formen 

av brottstypen oprovocerad gatumisshandel ansågs vara av sådan art att fängelse 

normalt skulle utdömas.64  

Om vi sluter oss till att artbedömningen skulle ske på ovan beskrivet sätt, upp-

kommer frågan i vilken del av denna bedömning som artomständigheterna, som 

redogjorts för ovan,65 kunde beaktas. Att dessa omständigheter kunde beaktas i för-

hållande till brottstypen är klart. Slutsatsen går exempelvis att finnas i FSK:s uttalande: 

”[v]i vill dock peka på att det vid påföljdsvalet kan finnas anledning att beakta om viss 

typ av brott [min kursiv] t. ex. fått en större utbredning eller antagit mer elakartade 

former.”66 Enligt min mening borde detta uttalande förstås så att sådana liknande om-

ständigheter som att en brottstyp fått större utbredning eller blivit mer elakartad, d v s 

sådana artomständigheter som behandlats ovan,67 skulle kunna påverka en brottstyps 

karaktär av artbrott. Frågan blir då om det även avsågs att de nämnda omständigheterna 

även kunde beaktas i förhållande till former av brottstyper. Frågan är något svår att 

besvara då lagmotiven till påföljdsbestämningsreformen ofta resonerade i termer av 

brottstyper, men jag tror inte att man ska tolka in att den terminologin innebar att de 

                                                
63 Se ovan kap 3.3.1 och SOU 1995:91 band 2 s 135. 
64 Jfr a bet s 135 f.  
65 Se ovan kap 3.4.2. 
66 SOU 1986:14 s 74. Se också ovan kap 3.2.1.1. 
67 Se ovan kap 3.4.2. 
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nämnda omständigheterna inte kunde beaktas i förhållande till former av brottstyper. 

Som stöd för ett sådant synsätt återfinns i SSK:s uppräkning av vilka artomständigheter 

som skulle kunna tänkas föreligga, där de visserligen – i de flesta fallen – använde sig 

av formuleringen brottstyper, innan de utvecklade vad artomständigheten bestod i, men 

även använde sig även av formuleringen att ett brott, innan de utvecklade om-

ständigheten (t ex skrev de ”att ett brott innefattar ett angrepp på den personliga 

integriteten”). Detta talar, enligt min mening, för att även om det oftast talades om att 

vissa omständigheter kunde tala för att en viss brottstyp skulle kunna betraktas som art-

brott, så uteslöt inte detta att samma omständigheter även kunde beaktas i förhållande 

till former av brottstypen, alltså avseende den specifika gärningen som begåtts.  

 

3.4.4 Definierade lagstiftaren begreppet brottslighetens art? 

Efter att ha studerat förarbetena till påföljdsbestämningsreformen kan det konstateras att 

uttrycket brottslighetens art inte gavs någon allmängiltig definition. Vad som där ut-

talades om begreppets innebörd kan sammanfattas enligt följande:  

- Begreppet var avsett att anknyta till då gällande praxis enligt vilken vissa brott 

ansågs motivera fängelse trots att de inte hade särskilt högt straffvärde.  

- Det exemplifierades med rattfylleri, vissa brott mot vapen- och 

jaktlagstiftningen, olovlig vistelse enligt utlänningslagen, vissa former av 

misshandel och våld mot tjänsteman och några typer av skattebrott.  

- Omständigheter, som gjorde att allmänpreventiva hänsyn gjorde sig gällande vid 

påföljdsvalet, kunde tala för art. Exempel på sådana omständigheter var att 

brottslighet blivit mer utbredd eller antagit mer elakartade former.  

Mycket närmare än detta nådde man inte en definition enligt förarbetsuttalandena. Vi 

ska senare se vilka konsekvenser denna bristande vägledning kan anses ha gett upphov 

till. 

 

3.5 Sammanfattningsvis  
Efter att ha utvärderat lagstiftarens avsikter i lagmotiven till 

påföljdsbestämningsreformen samt stödjande förarbeten och praxis är det på sin plats att 
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måla upp en generell tankemodell för att beskriva vad som funnits i detta kapitel 

angående institutet brottslighetens art. Den ser ut som följer: 

i) Begreppet brottslighetens art var avsett att anknyta till då gällande praxis 

enligt vilken vissa brott ansågs motivera fängelse trots att de inte hade 

särskilt högt straffvärde.  

ii) Artbedömningen tog sikte på den specifika gärningen, men brottstypen 

tjänade som utgångspunkt i bedömningen.  

iii) Omständigheter, som gjorde att allmänpreventiva hänsyn gjorde sig gällande 

vid påföljdsvalet, kunde tala för art. Exempel på sådana omständigheter var 

att brottslighet blivit mer utbredd eller antagit mer elakartade former. Det 

fanns även utrymme för andra sådana omständigheter. Sådana 

omständigheter kunde troligen beaktas både i förhållande till brottstyper och 

former av brottstyper. 

iv) Det var i första hand upp till lagstiftaren att utpeka när viss brottslighet var 

att anses som art.  

v) Domstolarnas möjlighet att utpeka en viss brottslighet som art avsåg främst 

de fall där lagstiftaren hade antytt att skulle vara att anse som art. 

vi) Om något sådant utpekande eller antydande inte hade skett från lagstiftaren 

hade domstolarna att använda brottslighetens art med återhållsamhet och 

försiktighet samt ha goda skäl för att anse att viss brottslighet var att anses 

som art.  
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4 Brottslighetens art enligt gällande rätt 

4.1 Inledning 
I det föregående har vi sett hur mina delfrågor besvaras utifrån vad lagstiftaren kan 

tänkas ha avsett genom påföljdsbestämningsreformen. Nedan ska jag redogöra för hur 

delfrågorna kan besvarar i förhållande till hur utvecklingen i praxis har sett ut sedan 

påföljdsbestämningsreformen trädde i kraft.  

 

4.2 Lagstiftaren har vid olika tillfällen uttalat sig om brottstypers art 
Sedan påföljdsbestämningsreformen har lagstiftaren vid ett par tillfällen kommenterat 

frågan om vissa brottstypers art. Ett första exempel på hur lagstiftaren uttryckligen lyft 

fram en brottstyp som artbrott är ifråga om rattfylleri. Visserligen omnämndes rattfylleri 

redan i lagreformen 1989, men i samband med att gränserna för rattfylleri av normal-

graden respektive grovt rattfylleri ändrades gjorde regeringen ytterligare uttalanden 

kring brottstypens art. I propositionen uttalande regeringen att normalpåföljden för 

grovt rattfylleri ska vara fängelse. Detta motiverades av att ett grovt rattfylleribrott alltid 

ansågs innebära ett sådant abstrakt faremoment att fängelse bör följa.68 

Ett annat brott vars art har diskuterats vid flera tillfällen är misshandel. Även vad 

gäller denna brottstyp fanns redan uttalanden från påföljdsbestämningsreformen där det 

uttalades att oprovocerad gatumisshandel normalt sett medför fängelse. Genom lag-

ändring 1993 fick misshandelsbrottet sin nuvarande lydelse. I propositionen uttalades 

att det fortfarande skulle gälla som grundtanke att misshandel av normalgraden med-

förde fängelse.69 

Andra brott som diskuterats i lagstiftningssammanhang och uttalats vara artbrott är 

exempelvis övergrepp i rättssak, uppsåtliga bokföringsbrott av grov eller normalgrad 

samt vissa typer av miljöbrott (som att plundra utrotningshotade fåglars bon, upp-

såtligen hälla ut farliga kemikalier och att göra sig skyldig till betydande överutsläpp för 

ekonomisk vinnings skull).70 Lagstiftaren uttalade sig också i samband med införandet 

                                                
68 Prop 1993/94:44 s 34. 
69 Prop 1992/93:141 s 28 f.  
70 SOU 2012:34 band 2 s 689.  
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av samhällstjänst angående artfrågan för brottstyperna misshandel, grovt rattfylleri och 

narkotikabrott.71 

Det ska dock anmärkas att dessa uttalanden kring vissa brotts art inte direkt kan 

kallas för utpekanden, då de flesta brotten redan innan uttalandena betraktades ha viss 

art. Angående rattfylleri och misshandel var dessa brott uttryckligen exemplifierade i 

propositionen och betänkandet till påföljdsbestämningsreformen, och beträffande 

bokföringsbrott fanns det stöd i äldre praxis där detta utpekades som artbrott.72 Detta 

betyder alltså att de utpekanden som lagstiftaren gjort ifråga om utvidgning av art-

institutet har skett i mycket begränsad omfattning. Det ska också nämnas att det har 

hävdats att i princip all utveckling av artinstitutet har skett i praxis.73 

 

4.3 Domstolarna har utökat sin behörighet att utpeka nya artbrott, för 

att sedan återkalla den 

4.3.1 Inledning 

Som framgått ovan underströk lagstiftaren att domstolarna, då lagstiftaren inte uttalat 

sig om en viss brotts art, skulle vara återhållsamma, beakta försiktighet och ha goda skäl 

för att utpeka nya artbrott.74 Vi ska här försöka undersöka vad gällande rätt är angående 

domstolarnas behörighet att utvidga artinstitutet. 

 

4.3.2 HD lättar på kravet  

4.3.2.1 NJA 2002 s 265  

I fallet befanns en man skyldig för grovt barnpornografibrott med ett straffvärde om sex 

månaders fängelse. I påföljdsdelen uttalade HD att begreppet brottslighetens art är något 

oklart och att de brottstyper som brukar anföras som exempel på artbrott varken 

                                                
71 Se prop 1989/90:7 s 20 och prop 1997/98:96 s 96 f. 
72 Se NJA 1987 s 130. 
73 Jfr Ulväng, Brottslighetens art – ett tankefoster, I: Festskrift till Josef Zila, s 203, där han menar att den 
utvidgade användningen av brottslighetens art som har ägt rum i praxis sedan 1989 har skett helt och 
hållet i domstolar. Han menar att det inte finns några belägg för att lagstiftaren har bejakat en utveckling i 
riktning mot att flera ”artbrott” bör mötas med ett fängelsestraff. 
74 Se ovan kap 3.4.1, som stöd för denna slutsats beaktades bl a NJA 1992 s 190 och NJA 1995 s 80, 
varför dessa inte kommer att behandlas igen. 
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inbegriper barnpornografibrott eller liknande brott. Efter att ha konstaterat detta uttalade 

HD följande: ”Det anses i första hand ankomma på lagstiftaren att i samband med till-

komsten av ny lagstiftning uttala sig om viss brottslighet är av detta slag. I viss ut-

sträckning torde det emellertid vara ofrånkomligt att domstolarna tar ställning till frågan 

oberoende av om lagstiftaren uttalat sig i frågan (jfr NJA 1992 s. 190).”.75 HD åtog sig 

sedan uppgiften att bedöma i vad mån grovt barnpornografibrott utgjorde ett artbrott 

och fann, trots att lagstiftaren inte uttalat sig om frågan om brottstypen utgör ett artbrott, 

att det utomordentliga allvar som lagstiftaren betraktat denna typ av brottslighet med 

talar för att i vart fall grovt barnpornografibrott utgör ett artbrott. HD konstaterade 

också att denna typ av brottslighet blivit mer utbredd till följd av tekniska avancemang. 

Dessa slutsatser togs till intäkt för att grovt barnpornografibrott var att anses som ett 

artbrott.  

 

4.3.2.2 NJA 2006 s 339  

I fallet befanns en man skyldig för djurplågeri med ett straffvärde om sex månaders 

fängelse. I påföljdsdelen skrev HD att det enligt förarbeten till 30:4 BrB framgår att 

med uttrycket brottslighets art främst avsetts sådana brottstyper som enligt då gällande 

praxis ansetts motivera fängelse trots låga straffvärden. De fortsatte sedan och skrev att 

”I de fall då någon […] fast praxis [från före påföljdsbestämningsreformen] inte finns 

kan bedömningen basera sig på uttalanden som lagstiftaren gjort i samband med ny lag-

stiftning (jfr t.ex. NJA 1995 s. 80). I viss utsträckning torde det emellertid vara ofrån-

komligt att domstolarna tar ställning till frågan om brottslighetens art oberoende av om 

lagstiftaren uttalat sig i frågan.”.76 HD fann att lagstiftaren inte uttalat sig i frågan om 

brottstypen utgjorde ett artbrott och åtog sig då uppgiften att bedöma i vad mån djur-

plågeri av normalgraden utgjorde ett artbrott. HD fann att så inte var fallet då brotts-

typen inte kunde anses ha blivit mer utbredd eller någon liknande omständighet förelåg 

samt att några omständigheter enligt 29:2 BrB inte förelåg som kunde motivera en 

presumtion för fängelse. Vi återkommer senare till varför HD diskuterade straffvärde-

omständigheter (29:2 BrB avser ju straffvärdet) i en artbedömning.  

                                                
75 Se ovan kap 3.4.1 om NJA 1992 s 190. 
76 Se ovan kap 3.4.1 om NJA 1995 s 80. 
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4.3.3 Hovrätt  

Vad gäller hovrätterna verkar de ha en splittrad uppfattning angående deras behörighet 

att utvidga artinstitutet. Vad gäller stöld i form av väskryckning har hovrätten i RH 

1989:7 dömt en person till fängelse för detta medan hovrätten i RH 1993:28 valde på-

följden villkorlig dom med motiveringen att varken fast praxis, prejudikat eller motiv-

uttalanden gav stöd för att formen av brottstyp utgjorde artbrott. Beträffande sexuellt 

ofredande föreligger en liknande inkonsekvens: I RH 1997:91 dömdes en person till 

fängelse under åberopande av brottets art medan i RH 2008:40 valde hovrätten på-

följden villkorlig dom med motiveringen att i avsaknad av avgöranden från HD saknas 

tillräckligt underlag för att utpeka sexuellt ofredande som ett artbrott. Vad gäller brotts-

typerna egenmäktighet med barn, bestickning och mutbrott har det förekommit att 

brottstyperna behandlats som artbrott utan hänvisning till praxis, prejudikat eller motiv-

uttalanden. Det har också förekommit utpekanden från hovrätterna att en brottstyp ska 

utgöra artbrott som har följts upp av HD-domar som förespråkat en mer återhållsam in-

ställning till frågan om brottstypernas art. Exempel på detta är NJA 2006 s 467 (hets 

mot folkgrupp), NJA 2006 s 339 (djurplågeri) och NJA 2010 s 358 (brukande av falsk 

urkund).77  

 

4.3.5 HD förespråkar återigen återhållsamhet 

4.3.5.1 NJA 2014 s 559 och NJA 2014 s 990 

I NJA 2014 s 559 befanns en man skyldig för varumärkesintrång med ett straffvärde om 

8 månaders fängelse. I påföljdsdelen skrev HD följande: 
”I linje med vad som vid reformens tillkomst uttalades om betydelsen av 

allmänpreventionen […] finns det emellertid anledning att iaktta stor försiktighet med att 

utan uttryckligt stöd i lagförarbeten bygga vidare på den grunden (jfr även SOU 2012:34 

s. 706 ff.). Generellt måste det också antas att utrymmet för att genom rättsutveckling i 

praxis särbehandla ytterligare brottstyper med hänvisning till deras art är begränsat.”  

 

HD konstaterade sedan att det varken i förarbeten eller praxis hade uttalats om 

varumärkesintrång var att anses som artbrott. De fann även att de skäl som åklagaren 

                                                
77 SOU 2012:34 band 2 s 698 f. 
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lyft fram som talandes för en sådan bedömning inte var tillräckligt starka för att 

motivera att brottstypen skulle utgöra artbrott. Detta synsätt upprepades i NJA 2014 s 

990, där en man hade befanns skyldig för sexuellt ofredande. I detta fall fanns dock 

tidigare praxis som utpekat sexuellt ofredande som artbrott, vilket gjorde att HD gick 

vidare för att bedöma vilken betydelse brottslighetens art skulle få i påföljdsvalet.   

 

4.3.6 Analys  

I NJA 2002 s 265 och NJA 2006 s 339 tenderar HD att se mindre strängt på de krav 

som framgick av motivuttalanden som föregick påföljdsbestämningsreformen. I för-

hållande till den återhållsamhet som där förespråkades verkar HD här ha utökat sin 

behörighet att utvidga artinstitutet. Dessa fall är också svåra att förena med den praxis 

som fanns på området under 90-talet där det underströks att HD skulle vara försiktig i 

sin förskjutning av praxis.78 Det framgår också att det förekommer att hovrätterna har 

tagit sig friheten att bedöma vad som kan utgöra artbrottslighet.  

Intressant i sammanhanget är hur HD resonerar i NJA 2014 s 559. Här uttalar sig HD 

på ett sätt som understryker den återhållsamhet som förespråkades av lagstiftaren. I det 

fallet fick detta effekten att, då några förarbetsuttalanden och tidigare praxis som ut-

pekade brottstypen som artbrott inte fanns, brottstypen inte kunde utpekas som artbrott. 

Uttalanden bekräftades i NJA 2014 s 990, men eftersom det där fanns praxis som ut-

pekade sexuellt ofredande som artbrott så gjordes ändå en bedömning av brottslighetens 

art.  

Jag vill i sammanhanget också lyfta fram mot vilken bakgrund uttalandena från NJA 

2014 s 559 och NJA 2014 s 990 tillkom. Som ovan nämnts har brottslighetens art 

diskuterats i SOU 2012:34. Där diskuterade kommittén om det var förbehållet lag-

stiftaren att ensamt ange nya artbrott. De fann, mot bakgrund av vad som ansågs utgöra 

gällande rätt, att det inte var förbehållet lagstiftaren ensamt att utpeka artbrott.79 Enligt 

min mening talar denna omständighet för att HD i NJA 2014 s 559 faktiskt avsåg att 

skapa en tydlig förändring i synen på domstolarnas behörighet. De hade nämligen 

möjligheten att hänvisa till exempelvis NJA 2002 s 265, NJA 2006 s 339 och SOU 

                                                
78 Se NJA 1992 s 190 och NJA 1995 s 80 ovan kap. 3.4.1. 
79 Se SOU 2012:34 band 2 s 697 f. 
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2012:34 (i den del betänkandet förklarar gällande rätt) och hävda att enligt gällande rätt 

är det ofrånkomligt att domstolarna tar ställning till frågan om brottslighetens art 

oberoende av om lagstiftaren uttalat sig i frågan. Detta skedde dock inte, istället före-

språkades återhållsamhet, vilket enligt min mening borde tolkas som att HD avsåg att 

skapa en förändring av gällande rätt. Vad detta kommer att innebära i framtiden 

kommer att utvecklas senare.80 

 

4.4 Artkriterier 

4.4.1 Inledning och terminologi 

Det har tidigare konstaterats att i lagmotiven påföljdsbestämningsreformen endast angav 

två typer av omständigheter som kunde tala för art; att viss brottslighet hade blivit mer 

utbredd eller antagit mer elakartade former. Det konstaterades dock även att också andra 

omständigheter, som om de gav upphov till viss allmänpreventiv hänsyn vid på-

följdsvalet, skulle kunna tala för art. Sådana har utvecklats i praxis, och gavs särskild 

uppmärksamhet av SSK i SOU 1995:91.81 Frågan i detta kapitel är vilka omständigheter 

som enligt gällande rätt talar för att ett brott är att anses som artbrott, och hur de 

tillämpas.   

Utan att föregripa den fortsatta framställningen så behöver några terminologiska 

ställningstaganden göras. Det kommer nämligen att visas att man, i artbedömningen 

enligt gällande rätt, kan skilja på dels omständigheter som talar för art i förhållande till 

brottstypen, dels omständigheter avseende brottets närmare karaktär och omständigheter 

kring brottet som kan tala för art. I den fortsatta framställningen kommer jag att be-

nämna de omständigheter som talar för art i förhållande till brottstypen för artkriterier 

och de omständigheter avseende brottets närmare karaktär och de omständigheter kring 

brottet som kan beaktas för artomständigheter. I detta kapitel kommer artkriterierna att 

behandlas.  

                                                
80 Detta utvecklas nedan i kap 6. 
81 Se ovan kap 3.4.2. 
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4.4.2 Brottsligheten har fått större utbredning  

Som ovan förklarats var omständigheten att brottsligheten fått större utbredning ett av 

de artkriterier som nämndes i motiven till påföljdsbestämningsreformen. Det kan sägas 

att vissa brottstypers ökade frekvens har lett till att dessa betraktas som artbrott. Som 

exempel kan nämnas grovt rattfylleri, skattebrott och narkotikabrott. Vad gäller andra 

brott har en ökad utbredning inte lett till att brottstyperna har betraktats som artbrott. 

Exempel på detta är stöldbrotten, checkbedrägerierna under 60-talet och försäkrings-

bedrägerierna. Vad gäller försäkringsbedrägerier har Riksåklagaren argumenterat för att 

dessa är att betrakta som artbrott till följd av brottsformens utbredning. HD har visser-

ligen godtagit Riksåklagarens argumentation, men funnit att brottsformen inte – 

åtminstone inte just då – var att betrakta som artbrott.82  Det kan alltså konstateras att 

detta artkriterium används som skäl för att bedöma en brottstyp som artbrott, men att 

omständighet är tillämplig på en viss brottstyp inte innebär att den alltid bör betraktas 

som artbrott.  

 

4.4.3 Brottsligheten har blivit mera elakartad 

 Även att brottsligheten har blivit mer elakartad nämndes också som ett artkriterium i 

motivuttalandena till påföljdsbestämningsreformen. Vad omständigheten innebär är att 

brottstypens skadlighet eller farlighet ökat.83 För egen del har jag haft svårt att hitta 

praxis där omständigheten har använts för att påvisa art. Det ska dock sägas att jag har 

funnit att HD har resonerat kring om omständigheten skulle föranleda att brottsligheten 

var att betrakta som artbrott. Dock har jag inte funnit något fall där förekomsten av om-

ständigheten ledde till att brottsligheten var att betrakta som artbrott.84  Möjligtvis 

sammanhänger detta med att det har invänts att omständigheten är en relativt typisk 

straffvärdeomständighet, och som vi sett ovan har SSK uttalat att straffvärde-

omständigheter inte borde påverka artbedömningen.85 86 Det kan alltså ifrågasättas om 

omständigheten faktiskt utgör ett användbart artkriterium. 

 
                                                
82 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s 261 och SOU 1995:91 band 2 s 139. 
83 A bet s 119. 
84 Jfr t ex NJA 1993 s 746 och NJA 1992 s 190. 
85 Se SOU 1995:91 band 2 s 119 samt Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s 261 f. 
86 Se ovan kap 3.4.2. 
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4.4.4 Brottsligheten har blivit svår att förebygga och upptäcka  

Att brottsligheten blivit svårt att förebygga och upptäcka kan utgöra skäl för att betrakta 

viss brottslighet som artbrott, vilket exempelvis har fastslagits i NJA 2014 s 559. HD 

uttalade i målet följande: ”Behovet av normbildning kan ha sin grund exempelvis i att 

det typiskt sett rör sig om svårupptäckta brott eller att brottstypen innefattar en 

samhällsfara som inte reflekteras på annat sätt vid påföljdsbestämningen.”. Dock ska det 

uppmärksammas, att trots förekomsten av omständigheten, har HD i vissa fall nått 

slutsatsen att den aktuella brottsligheten inte skulle betraktas som artbrott. Så är 

exempelvis fallet med försäkringsbedrägerier.87  

 

4.4.5 Brott som innebär ett angrepp på den personliga integriteten  

Att brottsligheten innebär ett angrepp på den personliga integriteten framhölls av SSK 

som ett artkriterium, då det var deras uppfattning att detta följde av då gällande praxis.88 

Med personlig integritet avses inte enbart kroppslig integritet och hälsa, utan även 

psykiskt välbefinnande.89 Några vägledande uttalanden från HD angående att denna om-

ständighet ska tala för artbrottslighet är svåra att hitta. Vidare betraktas sådana 

integritetskränkande brott som fickstöld och bostadsinbrott endast undantagsvis som 

artbrott. 90  Det har också invänts att denna omständighet beaktas i straffvärde-

bedömningen.91 Det är alltså något oklart, p g a bristen av HD-uttalanden samt att om-

ständigheten kan uppfattas som en straffvärdeomständighet, om omständigheten är att 

betrakta som ett artkriterium enligt gällande rätt.  

 

4.4.6 Brott som innebär ett åsidosättande av respekten för rättsväsendet  

Att ett brott innebär ett åsidosättande av respekten för rättsväsendet har använts frekvent 

i praxis som ett artkriterium som talar för art. Brotten som faller härunder är oftast 

mened, övergrepp i rättssak och angrepp mot poliser och andra funktionärer inom rätts-

                                                
87 Se NJA 1993 s 746 och NJA 1992 s 190. 
88 SOU 1995:91 band 2 s 139 f.  
89 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s 263. 
90 Jfr a a s 263. 
91 Prop 1997/98:96 s 118. 
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systemet.92 Som exempel på fall där HD explicit hänvisat till omständigheten som skäl 

för fängelse är NJA 2001 s 913 (mened), NJA 1996 s 757 (mened) och NJA 1999 s 561 

(mened och anstiftan till mened).  

 

4.4.7 Andra artkriterier  

De kriterier som ovan behandlats anknyter främst till vad som uttalades av SSK i SOU 

1995:91. Uppräkningen är dock inte uttömmande för vad som enligt gällande rätt har 

framförts som artkriterier. Exempelvis har det i NJA 2014 s 559 framförts, som art-

kriterium, att brottstypen innefattar en samhällsfara som inte reflekteras på annat sätt 

vid påföljdsbestämningen. I samma fall resonerade HD kring vad som kan tänkas utgöra 

grunden för artkriterierna. Där uttalade de att det handlar om andra omständigheter än 

sådana som påverkar straffvärdet. De uttalade vidare att artkriterierna återspeglar ett 

behov av normbildning som den aktuella brottsligheten ger upphov till.  

Med detta sagt ska det sägas att det är svårt att på ett uttömmande sätt ange vilka art-

kriterier som finns enligt gällande rätt. Detta har i andra sammanhang gjorts, men utan 

större framgång.93 Det kan alltså tänkas att det finns andra relevanta artkriterier än de 

som här angetts, men det är något oklart vilka dessa kan vara. Troligen är det som så att 

de, för att vara relevanta, på något sätt återspeglar ett visst behov av normbildning som 

den aktuella brottsligheten ger upphov till.  

 

4.4.7 I vilken del av artbedömningen ska artkriterierna beaktas? 

En befogad fråga i sammanhanget är vilken del av artbedömningen som artkriterierna 

ska behandlas. Som vi sett ovan kunde det tänkas att avsikten, i motiven till 

påföljdsbestämningsreformen, var att detta skulle ske i förhållande till brottstypen eller 

formen av brottstyp.94  Frågan här blir om detta även utgör gällande rätt. I NJA 2014 s 

559 skrev HD, efter att ha uttalat sig kring vilka artkriterier som kan tänkas finnas, 

följande:  
”[d]et sagda tar sikte på brottstypens betydelse för bedömningen av brottslighetens art. 

Brottstypen är emellertid inte ensamt avgörande; en individualiserad bedömning ska 

                                                
92 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s 263 f. 
93 Se a a s 264. 
94 Se ovan kap 3.4.3. 
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också göras av hur starkt brottslighetens art för fängelse (se NJA 1999 s. 561; här kan 

också hänvisas till förarbetsuttalandena om att särbehandlingen ska avse endast ”vissa 

typer” av exempelvis misshandel och skattebrott, a. prop. s. 100)”.  
 

Uttalandet skulle kunna tolkas som att artkriterierna – enligt både gällande rätt och i för-

hållande till förarbetena – endast kan, och kunde, beaktas i bedömningen om den 

aktuella brottstypen ska anses vara av viss art. Detta går alltså mot min ovan fastslagna 

slutsats – att artkriterierna kunde beaktas både i förhållande till brottstypen och formen 

av brottstypen. Jag tror dock inte att en sådan slutsats stämmer överens med hur art-

kriterierna har behandlats i gällande rätt. Exempelvis har HD beträffande försäkrings-

bedrägerier (som alltså utgör en form av brottstypen bedrägeri) resonerat kring om 

omständigheterna att brottsligheten blivit mera utbredd, varit elakartad eller att den är 

svår att förebygga och upptäcka, varit för handen.95 Det får alltså konstateras att det är 

något oklart i vilken utsträckning artkriterierna, i gällande rätt, kan beaktas i förhållande 

till former av brottstyper.  

Om det är så att artkriterierna kan beaktas i förhållande till former av brottstyper 

(eller: Den enskilda gärningen alternativt brottstypens närmare karaktär) så vållar detta 

vissa problem i förhållande till mina ovan fastslagna terminologiska anmärkningar.96 

Där framhålls det ju att artkriterierna avsåg sådana omständigheter som talar för att en 

brottstyp ska kunna anses vara av viss art. Jag vill här förtydliga att mina 

terminologiska ställningstaganden närmast är ett redskap för att på något sätt 

systematisera framställningen. Som utgångspunkt är alltså artkriterierna sådana som 

anknyter till brottstypen, men som vi här har funnit skulle det kunna hävdas att de även 

kan beaktas i förhållande till former av brottstyper. Vidare ska det anmärkas att det 

kommer att visa sig att även andra omständigheter än sådana som kan betraktas som art-

kriterier kan beaktas i förhållande till former av brottstyper. Det finns alltså att finnas 

artomständigheter avseende former av brott som inte utgör artkriterier.  

 

                                                
95 Se NJA 1993 s 746 och NJA 1992 s 190.  
96 Se ovan kap 4.4.1. 
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4.4.8 Sammanfattningsvis  

Det kan konstateras, av det som ovan redogjorts för, att de framförda artkriterierna i 

olika stor utsträckning leder till att brottet som de avser betraktas som artbrott. Ifråga 

om omständigheten att brott innebär ett åsidosättande av respekten för rättsväsendet 

verkar förekomsten av denna omständighet i många fall leda till att ett brott betraktas 

som artbrott. Gällande omständigheten att brottsligheten blivit mer utbredd och 

omständigheten att brottsligheten är svår att upptäcka och förebygga har dessa använts 

som skäl för att tillerkänna brottstyper egenskap av art, men detta har inte skett i alla 

situationer där omständigheterna förelegat. Vad gäller omständigheterna att 

brottsligheten utgör ett angrepp på den personliga integriteten och att brottsligheten 

blivit mer elakartad verkar det som att dessa omständigheter bör beaktas som straff-

värdeomständigheter istället för som artskäl. Ett indicium för att så också sker är att det 

är svårt att hitta HD-avgöranden där omständigheterna används i en artbedömning.  

Vidare kan det sägas att de artkriterier som ovan redogjorts kan sägas vara de 

vanligast förekommande, men att det även kan finnas andra artkriterier av relevans. 

Som exempel kan nämnas att omständigheten att brottstypen innefattar en samhällsfara 

som inte återspeglas på annat sätt i påföljdsbestämningen, har framförts som ett art-

kriterium. Det ska också sägas att det är svårt att ange vad det är som avgör vad som ger 

en omständighet till ett relevant artkriterium. 

Det kan även, med viss försiktighet, sägas att de ovan presenterade artkriterierna 

även kan beaktas i förhållande former av brottstyper, och inte endast i förhållande till 

brottstyper.  

 

4.5 Brottstyp som utgångspunkt men samtliga omständigheter ska 

beaktas  
Som jag presenterade ovan kan man tänka sig att artbedömningen enligt motiven till 

påföljdsbestämningsreformen kunde delas in i två steg; det första avsåg artskälen 

beträffande brottstypen och det andra avsåg artskälen beträffande formen av brotts-

typen. I gällande rätt kan det sägas att ytterligare ett steg ska tas med i bedömningen – 

omständigheterna kring gärningen.  Detta kan uttolkas ur NJA 1990 s 84, där HD ut-

talade att trots att en viss brottstyp talar med viss styrka för fängelse, så måste hänsyn 
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tas till brottstypens närmare karaktär och omständigheterna kring brottet.  På liknande 

sätt resonerade HD i NJA 1999 s 561, där HD uttalade att brottsrubriceringen inte i alla 

fall avgör ett brotts art, utan att styrkan i presumtionen för fängelse kan variera 

beroende på brottslighetens karaktär i det särskilda fallet och omständigheterna kring 

brottet. Som jag förstår det utgör hänvisningen till brottstypens karaktär en hänvisning 

till vilken form av brottstyp det är fråga om. Eftersom även formen av brottstypen skulle 

beaktas enligt motiven till påföljdsbestämningsreformen, blir skillnaden att enligt 

gällande rätt ska även omständigheterna kring brottet beaktas.  

Hur samspelet mellan brottstypen, formen av brottstyp och omständigheter kring 

brottet ska ske, kan illustreras genom NJA 1999 s 561. I rättsfallet uttalades, direkt efter 

att de uttalat att brottslighetens karaktär i det särskilda fallet och omständigheterna kring 

brottet skulle beaktas, följande:  
”Ibland kan det tänkas att ett brott med hänsyn till sådana förhållanden över huvud taget 

inte bör anses vara av den arten att speciellt starka skäl för fängelse föreligger, trots att 

brott med den aktuella rubriceringen i allmänhet brukar bestraffas med fängelse med 

hänvisning till brottslighetens art. Omvänt kan ett visst brotts art tänkas utgöra ett skäl för 

fängelse, även om det är ovanligt att brott med den rubriceringen anses tillhöra den 

kategori brott vid vilka arten talar för fängelse (jfr Berg m fl, Brottsbalken, Del III, 4 

uppl, s 246). Självfallet gäller att utrymmet för sådana individuella bedömningar skiftar 

beroende på brottstypen.” 

 

Det ska dock sägas att brottstypen, som huvudregel, används som utgångspunkt vid art-

bedömningen.97 Detta kan utläsas ur HD:s praxis, där HD visserligen använder sig av 

olika typer av formuleringar. Vad gäller misshandel av normalgraden har HD flera 

gånger uttalat att utgångspunkten vid valet av påföljd för denna brottstyp är fängelse.98 

Ifråga om brottstypen narkotikabrott av normalgraden använder sig HD av en annor-

lunda formulering. Här har HD uttalat att narkotikabrott som inte är ringa brukar sägas 

vara brott av sådan art att påföljden normalt skall bestämmas till fängelse. 99 

Beträffande andra brottstyper har HD använt sig av uttryck som mycket stark pre-

sumtion för fängelse, stark presumtion för fängelse, i många fall fängelse och viss 

                                                
97 Se också SOU 2012:34 band 2 s 692 f. 
98 Se NJA 1990 s 84 I och II, NJA 1991 s 438 och NJA 2000 s 17 III. 
99 Se NJA 2001 s 570 och NJA 2008 s 653. 
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presumtion för fängelse (rangordnat i presumtionsgrad).100 Brottstypen tjänar dock inte 

som mer än utgångspunkt – det är omständigheterna i det enskilda fallet som är 

avgörande för bestämmandet av artstyrkan.101 Omständigheter som vi nu diskuterar 

anknyter alltså till den enskilda gärningen, varför jag kallar dem artomständigheter.102 

Av NJA 1999 s 561 och NJA 1990 s 84 framgick det att artbedömningen ska göras 

med hänsyn till brottslighetens karaktär i det särskilda fallet och omständigheterna kring 

brottet. Detta får anses ge uttryck för att en individualiserad bedömning ska göras.103 

Vilka typer av artomständigheter som får beaktas anges inte i rättsfallen. I NJA 1999 s 

561, som gällde mened, beaktades det faktum att den tilltalade hade begått brottet p g a 

att hon hade känt rädsla för den tilltalade samt blivit uppmanad av målsäganden att 

vittna falskt och att dessa omständigheter gjort att den som vittnat falskt hamnat i en 

situation som hon hade svårt att bemästra. I NJA 2000 s 339 har andra art-

omständigheter beaktats. I fallet, som rörde djurplågeri, ansåg HD att ett brott kan vara 

att anse som ett artbrott även om det saknas uttalanden som talar i denna riktning i fast 

praxis eller förarbeten. I fallet nämnde HD att sådana omständigheter som anses för-

svårande enligt 29:2 BrB, som exempelvis särskild hänsynslöshet, kan göra att brottet 

anses vara ett artbrott även om de i sig inte gör att straffvärdet blir så högt att detta 

motiverar ett fängelsestraff. Andra omständigheter som enligt gällande rätt har beaktats 

i artbedömningen är exempelvis: att våldet inte orsakade mer än kortvariga men,104 att 

avsikten inte var att skada,105 att gärningen inneburit en allvarlig kränkning av offrets 

sexuella integritet,106 att trafikfaran var begränsad respektive betydande107 och om 

brottet var ett led i en organiserad verksamhet.108 109  

Det kan nämnas att de omständigheter som här uppräknats regelmässigt kan hänföras 

till sådana straffvärdeomständigheter som faller under 29:1-3 BrB, även om detta inte 
                                                
100 Se NJA 1999 s 561 där mened ansågs ha en mycket stark presumtion för fängelse, NJA 2001 s 859 där 
våld mot tjänsteman ansågs ha stark presumtion för fängelse, NJA 2001 s 397 där bokföringsbrott ansågs 
vara av sådan art att fängelse i många fall bör följa samt NJA 2008 s 292 där vissa former av insiderbrott 
ansågs vara av sådan art att viss presumtion för fängelse skulle gälla i allvarligare fall. 
101 SOU 2012:34 band 2 s 693. 
102 Se ovan kap 4.4.1. 
103 Se NJA 2014 s 559. 
104 Se NJA 1990 s 84 angående misshandel.  
105 Se NJA 2000 s 314 angående olaga frihetsberövande. 
106 Se NJA 2003 s 313 angående sexuellt utnyttjande av barn. 
107 Se NJA 2000 s 17 I och II angående rattfylleri. 
108 Se NJA 2000 s 69 angående smugglingsbrott. 
109 Se SOU 2012:34 band s 702 för den uppräkning som här gjorts. 
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anges explicit (med undantag för NJA 2000 s 339). I andra fall kan man tänka sig att 

HD har vägt in sådana artomständigheter som faller under 29:5 BrB, i artbedömningen. 

Ett exempel på detta är HD:s resonemang i NJA 1999 s 561, som nämndes ovan. Där 

framhöll HD rädsla för den i tilltalade i målet som hon skulle vittna i, samt att hon upp-

manats av målsäganden att ljuga, talade mot art. Dessa omständigheter skulle, enligt 

min mening, kunna beaktas i 29:5 p 8 BrB.  

Det ovan sagda kanske ger sken av att det på den individualiserade nivån går att 

greppa vilka omständigheter som kan beaktas som artomständigheter. Ett sådant antag-

ande är dock felaktigt. De ovan presenterade rättsfallen visar snarast att till och med 

straffvärdeomständigheter och billighetsskäl beaktas i artbedömningen. Det ska under-

strykas att det är oerhört svårt att ange vilka omständigheter som enligt gällande rätt kan 

tala för respektive emot art då praxis är mycket differentierad.110  

   Detta ovan presenterade kan sägas innebära att man i första hand har att ta hänsyn till 

vilken brottstyp det är fråga om. På denna nivå får ska straffvärdeomständigheter inte 

beaktas. I nästa steg ska en individualiserad bedömning ske avseende omständigheter i 

det enskilda fallet som talar för och emot art. Denna bedömning kan delas upp i dels 

omständigheter som rör brottstypens karaktär, dels omständigheter kring brottet. Som vi 

fastslagit ovan kan det tänkas att artkriterierna kan beaktas i förhållande till brottstypen 

karaktär. Dock är det svårt att sammanfatta vilka ytterligare artomständigheter som kan 

beaktas i förhållande till brottstypens karaktär. Det är också svårt att sammanfatta vilka 

artomständigheter som kan beaktas i förhållande till omständigheter kring brottet. 

 

4.6 Finns det en definition för brottslighetens art såsom det tillämpas 

enligt gällande rätt? 
Som antyddes i inledningen har innebörden av begreppet brottslighetens art skiftat 

sedan begreppet infördes i svensk lagstiftning. Det kan upprepas att jag ovan funnit att 

                                                
110 Se t ex Von Hirsch, SvJT 2003 s 113 som menar att institutet brottslighetens art är okontrollerat och 
utan kriterier som behandlar dess innehåll. Se även SOU 2012:34 band 2 s 703 där slutsatsen nås att 
skälen för artbrottstillämpningen är så spretig och praxis så delad, att egentligen endast en analys av 
praxis utifrån aktuell brottstyp kan ge svaret på vad som är mest förenligt med gällande rätt i ett specifikt 
fall. Se även Ulväng, Brottslighetens art – ett tankefoster. I: festskrift till Josef Zila, s 201 där han menar 
att det finns påtagliga svårigheter att ange det karaktäristiska för ”arten”, vilket gör det nästintill omöjligt 
att mäta denna egenskap.  
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lagstiftaren var knapphändig i sin förklaring av vad begreppet skulle innebära. Det 

talades om att begreppet anknöt till den praxis som fanns på området före lagreformen 

som med hänsyn till allmän laglydnad ansågs förskylla fängelsestraff trots sitt relativa 

korta straffvärde. Det exemplifierades med några brottstyper och former av brottstyper. 

Det exemplifierades även med några artkriterier som skulle kunna tala för att ett brott 

var att bedöma som artbrott. Det kan dock knappast påstås att man utifrån dessa för-

klaringar fick en klar och tydlig bild av vad begreppet var avsett att innebära. Med 

andra ord skapades ingen uttömmande förklaring eller definition med vilken det gick att 

i varje enskilt fall avgöra om ett brott är att bedöma som artbrott eller inte. 

Som vi sett ovan avseende artkriterier och artomständigheter som talar för och emot 

att ett brott är att bedöma som artbrott, har begreppets innebörd ändrats över tid. Det 

hade givetvis varit önskvärt att den praxis som utvecklats på sistone förenades med 

någon typ av allmängiltig förklaring av vad institutet ska innebära. Detta har dock inte 

skett. Betydelsen av begreppet brottslighetens art saknar en tydlig avgränsning. Det 

saknas en definition och det är svårt att ange vilka omständigheter som gör ett brott till 

artbrott.111 Det kan alltså konstateras att innebörden av begreppet brottslighetens art är, 

liksom det var, mycket svårt att förstå.  

 

4.7 Sammanfattningsvis om gällande rätt 
Efter att ha utvärderat brottslighetens art enligt gällande rätt är det på sin plats att måla 

upp en generell modell för hur brottslighetens art enligt gällande rätt fungerar. Den ser 

ut som följer: 

i) Lagstiftaren har i olika sammanhang uttalat sig om en brottstyp ska utgöra 

artbrott. Lagstiftaren har dock inte i någon nämnvärd utsträckning utpekat 

nya artbrott. 

ii) HD har genom praxis ändrat domstolarnas behörighet att styra över 

artbegreppets innebörd.  Den nuvarande inställningen är att återhållsamhet är 

påkallad i att utpeka nya brottstyper som artbrott.  

iii) Artbedömningen sker med utgångspunkt i den aktuella brottstypen. Olika 

brottstyper har olika stark presumtion för fängelse. Dock ska även 

                                                
111 SOU 2012:34 band 2 s 729. 
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brottslighetens karaktär i det enskilda fallet och omständigheterna kring 

brottet beaktas i artbedömningen.  

iv) Enligt vilka omständigheter som artbedömningen ska ske är mycket svårt att 

säga. På en övergripande nivå kan det sägas att det rör sig om andra 

omständigheter än sådana som påverkar straffvärdet. Som exempel kan de 

artkriterierna nämnas. På den individualiserade nivån har dock 

straffvärdeomständigheter och billighetsskäl legat till grund för 

artbedömningen, tillsammans med en rad andra omständigheter, vilka är 

svåra att sammanställa.  

v) Begreppet brottslighetens art har förändrats men kan inte definieras enligt 

vad det innebär idag.  

Utifrån dessa sammanfattande anmärkningar kan det konstateras att själva frågan om 

vem som behörigen styr över begreppet kan besvaras någorlunda väl, men att frågan om 

begreppets innebörd fortfarande är väldigt svår att svara på. Vi ska i nästkommande 

kapitel utvärdera några av de förklaringsförsök avseende begreppets innebörd som förts 

fram i debatten. 
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5 Förklaringsmodeller för brottslighetens art 

5.1 Inledning 
Som vi sett ovan är innebörden av brottslighetens art svårförstådd. I det följande ska jag 

utreda om de förklaringsförsök som presenterats i debatten håller för att förklara hur 

artbrottinstitutet tillämpas enligt gällande rätt.  

 

5.2 Artvärdemodellen som förklaringsmodell 

5.2.1 Artvärdemodellen 

Termen artvärde – som kan sägas ha införts av Borgeke112 - har fått genomslagskraft i 

domskäl rörande artbrottslighet. Begreppet innebär i korthet ”den styrka med vilken 

brottslighets art i ett viss särskilt fall talar för fängelse”.113 

Borgeke ansåg dels att den ledning som lagstiftaren gett ifråga om brottslighetens 

arts innebörd var bristfällig, dels att det var svårt att ange vad som utgjorde den minsta 

gemensamma nämnaren för de brott som särbehandlas p g a deras art, varför han valde 

att se på hur problemet hanterats rent praktiskt genom att analysera brottsstatistik.114 

Genom statistiken fann han att man inte helt regelmässigt kan säga att en brottstyp alltid 

leda fängelse p g a dess art. Han menar istället att artskälen är olika starka beroende på 

vilket brott man talar om. Detta ledde Borgeke till att anse att det finns en fog för beg-

reppen ”artsmitta” och ”till viss del artbrott” som enligt honom cirkulerade på dom-

stolarna. Som gemensam beteckning för dessa begrepp ansåg han att ”artvärde” var 

passande, bl a då det på ett naturligt sätt anknyter till begreppet straffvärde.115   

Efter att han funnit att artvärde bättre beskriver brottslighetens art påpekar Borgeke 

att artvärdet inte ensamt avgör om en viss gärning ska leda till fängelse eller ej. Han 

hänvisar här till ett uttalande ur prop 1987/88:120, och menar att det därigenom det 

framgår att det ska göras en sammanvägning av de skäl som talar för fängelse (art, 

                                                
112 Se Borgeke, SvJT 1999 s 218-238 och Borgeke, Brottets art – några tankar kring en svårgripbar 
företeelse. I: En vänbok till Trygve Hellners.  
113 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s 259. 
114 A a s 266 och Borgeke, SvJT 1999 s 222. 
115 Borgeke, SvJT 1999 s 228. 
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straffvärde och återfall).116 Exempelvis innebär ett högt artvärde, som vid mened, grovt 

rattfylleri och jaktbrott, att det inte krävs mycket mer straffvärdemässigt än att brottet 

ligger på fängelsenivå, för att påföljden ska bli fängelse. Å andra sidan krävs det mer i 

straffvärde- och återfallshänseende, för att brott med medelhögt artvärde - såsom miss-

handel av normalgraden, olaga hot eller våld mot tjänsteman etc – ska leda till 

fängelse.117 Borgeke målar upp en modell för att hur detta samspel fungerar. Den ser ut 

som följer: 

I. Inget artvärde. Här kan endast återfallsfaktorn motivera fängelse om 

straffvärdet understiger ett år.  

II. Måttligt artvärde. Den tilltalade döms första gången regelmässigt till 

villkorlig dom om straffvärdet är måttligt men riskerar nästa gång dömas till 

fängelse.  

III. Medelhögt artvärde. Första gången döms den tilltalade ofta till ett alternativ 

till fängelse, om straffvärdet är lågt. Vid återfall har dock den tilltalade svårt 

att undvika fängelse, om man inte kan peka på starka skäl för en sådan 

påföljd.  

IV. Mycket högt straffvärde. Här döms den tilltalade till fängelse redan första 

gången om inte mycket starka skäl talar för ett alternativ till fängelse.118  

Det intressanta i denna modell är artvärdefaktorn (resten faller som sagt utanför 

uppsatsens syfte). Vad gäller artvärdefaktorn har Borgeke skapat en artvärdeskala 

avseende olika brottstyper (se bild 1). Denna har han skapat genom att ta 

kriminalstatistik och jämföra med den ”allmänna erfarenhet som var och en som är 

insatt i domstolarnas påföljdsbestämningstradition har”. 119 Borgeke insåg att detta 

skulle kunna ge ett någorlunda missvisande resultat, och gjorde därför ett par reser-

vationer. För det första anmärkte han att statistiken endast visar huvudbrott och huvud-

påföljd, vilket innebär att även om någon dömts för flera brott så visas det i statistiken 

endast det brott som har den strängaste straffskalan. För det andra framhålls att tidigare 

brottslighet samt den omständigheten att en lagöverträdare är under 21 år kan ge en för-

vrängd bild av situationen. Borgeke gjorde även en reservation för andra 
                                                
116 Borgeke, SvJT 1999 s 229.  
117 A a s 229 f. 
118 A a s 229 f. 
119 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s 267.  
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omständigheter som skulle kunna förvränga statistiken. En sådan var att endast 

tingsrättsdomar redovisades, vilket gjorde att ändrade påföljder i högre instans inte 

beaktades.120 

Det ska nämnas att slutsatsen – att brottstyperna har olika benägenhet att tala för 

fängelse - som Borgeke nådde genom att studera brottsstatistik (d v s underrättspraxis), 

även vinner stöd vid beaktande av refererad praxis.121 Även nyare statistik från BRÅ, 

som togs fram till utredningen SOU 2012:34, liknar i stora delar den artbrottslista som 

Borgeke skapat.122  

 

5.2.2 Hur ser Borgekes artvärdeskala ut?  

Den artvärdeskala som Borgeke presenterat ser ut på följande sätt: 

  

 
Bild 1. Procent fängelse, sluten ungdomsvård, villkorlig dom med samhällstjänst samt skyddstillsyn 

med samhällstjänst, kontraktsvård eller 28:3-fängelse av de som år 2010 dömdes till fängelse, sluten 

ungdomsvård, skyddstillsyn eller villkorlig dom med de angvina brotten som huvudbrott. Uppgifterna 

inom parentes avser procent fängelse, sluten ungdomsvård eller fängelse enligt 28 kap. 3 § BrB. Att stöld 

hamnar längst ner hänger samman med bedömningen att stöld nästan undantagsvis saknar artvärde. De 

                                                
120 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s 267. 
121 A a s 272 ff.  
122 SOU 2012:34 band 2 s 694.  
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relativt höga talen för påföljder som är strängare än ”vanlig” villkorlig och ”vanlig” skyddstillsyn 

förklaras av att återfallsfaktorn erfarenhetsmässigt spelar stor roll när påföljd ska bestämmas för stöld.123 

 

5.2.3 Termen artvärde i HD-praxis 

I SOU 2012:34 uttrycktes att termen artvärde förekommer mer regelmässigt än art-

brott.124 Vad som åsyftas är inte helt klart, men det för tankarna till att begreppet art-

värde regelmässigt används av HD. Så är dock inte fallet. Studerar man HD-praxis 

rörande artbrottslighet är begreppet mycket sällsynt förekommande. NJA 2014 s 559 är 

egentligen det enda fallet där termen förekommer explicit. I fallet användes dock inte 

begreppet i själva artbedömningen, utan istället som en återgivning av vad det talats om 

i SOU 2012:34. I andra refererade HD-fall förekommer termen artvärde i under-

instansernas bedömningar i det enskilda fallet, men när sedan HD tar upp påföljdsfrågan 

används begreppet inte.125 Detta behöver naturligtvis inte innebära att innebörden av 

begreppet – att olika brottstyper har olika artskäl och därmed presumeras i olika grad 

medföra fängelse – inte gäller i HD-praxis. Som det konstaterats ovan verkar det som att 

denna ordning gäller.126 

 

5.2.4 Kommentarer till artvärdemodellen som förklaringmodell  

Även om Borgekes modell kan tyckas fungera som förklaringsmodell så har den inte 

mottagits utan kritik. Exempelvis har Asp riktat kritik mot förklaringsmodellen. 

Utgångspunkten för Asps kritik är att man inte vet vad art är. Att då försöka mäta och 

gradera något som vi inte vet vad det är borde inte göras. Han menar även att statistiken 

inte kan användas av olika skäl. För det första finns inga värden att falla tillbaka på - 

statistiken tar endast sikte på brottstyperna, och inte omständigheterna i det enskilda 

fallet. Vidare framhåller Asp att statistiken påverkas av t ex återfall, särskilda skäl för 

skyddstillsyn o s v. Asp anför också att det inte finns någon grundtanke som kan ligga 

till grund för argumentationen. Han menar att artvärde närmast är en form av ”ordmagi” 

där vi kan använda ord för att motivera vissa resultat, men att det bakom orden inte 

                                                
123 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s 272.  
124 SOU 2012:34 band 2 s 692. 
125 Se exempelvis NJA 2011 s 466 och NJA 2014 s 990. 
126Se ovan kap 4.5. 
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finns något.127 Vidare menar Asp att då redan straffvärdebedömningen inte är någon 

exakt vetenskap, så kan resultatet, när man även ska göra en artvärdebedömning, att bli 

mycket svårkontrollerat.128 Även Victor har riktat kritik mot modeller som endast avser 

att upprätthålla praxis. Detta eftersom innebörden av brottslighetens art lämnas helt 

oförklarad. Han anser att det, för att göra praxis begriplig och för att ge vägledning för 

framtida tillämpning, krävs någon form av teoribildning som gör att praxis kan 

beskrivas som en tillämpning av vissa normer.129 

Jag håller med ovanstående kritiker i att det vore önskvärt att faktiskt förstå, på ett 

teoretiskt plan, vad artbrottslighet innebär. Att beskriva art genom att förklara hur det 

har tillämpats är knappast en teoretisk förklaringsmodell. Det är dock inte Borgekes 

avsikt att förklara vad art innebär. Borgeke menar att, efter att ha fastslagit att någon 

gemensam nämnare för artbrotten troligen inte finns, det är ”ett möjligt angreppssätt i 

syfte att skapa ett för domstolarna användbart underlag för bedömningen av om ett brott 

bör särbehandlas vid påföljdsvalet med hänsyn till dess art att – i stället för att försöka 

hitta ”de vises sten” – studera domstolspraxis.”.130 I brist på en tydlig definition av art-

begreppet anser jag att alla förklaringsförsök är befogade.  

Jag vill dock särskilt peka på den brist som Asps uppmärksammar, och som Borgeke 

framhåller reservationsvis – att brottsstatistiken endast tar sikte på brottstyper. Borgeke 

är alltså införstådd att hans förklaringsoperation egentligen enbart förklarar hur stark 

presumtion för fängelse som enligt statistiken gäller för olika brottstyper, men 

understryker ändå att termen artvärde tar sikte på med vilken styrka brottslighetens art i 

ett visst särskilt fall talar för fängelse. Jag menar att Borgeke vill förklara mer än vad 

han faktiskt gör. Han ägnar mycket uppmärksamhet till olika brottstypers artvärde, och 

mycket lite till vilka artomständigheter i det enskilda fallet som ska ingå i den individ-

ualiserade bedömningen. Problemet, som jag ser det, är att jag utgår från att under-

rätterna inte alltid är så utförliga i sina överväganden, och att en artvärdeskala därför 

kan få alldeles för stor effekt. Jag tror att artvärdeskalor av den typ som Borgeke 

presenterat kan få till effekt att underrätterna ägnar alltför stor uppmärksamhet åt vilken 

brottstyp det är fråga om, och missar att ta hänsyn till de artomständigheter som kan 
                                                
127 Asp, SvJT 2003 s 152. 
128 A a s 152 f. 
129 Victor, SvJT 2003 s 127. 
130 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s 266. 
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föreligga. Som vi sett ovan är dessa artomständigheter, alltså vad som utgör den 

individualiserade bedömningen, av avgörande vikt i artbedömningen enligt gällande 

rätt. Av dessa skäl menar jag att Borgekes artvärdemodell kan fungera för att förklara 

hur starka artskäl som en viss brottstyp har men inte mycket mer än så.  

 

5.3 Privilegieringsmodellen som förklaringsmodell 

5.3.1 Privilegieringsmodellen 

En annan modell som presenterats för att försöka förklara vad begreppet brottslighetens 

art innebär kallas privilegieringsmodellen. Denna modell presenterades av Victor i upp-

satsen ”Artbrotten” och de korta fängelsestraffen – teoretiska frågor.131  

För att förstå grunden för Victors privilegieringsmodell måste man förstå hur han 

mer allmänt ser på påföljdsbestämningssystemet de lege lata. Han menar att straffvärdet 

inte endast utgör utgångspunkt i påföljdsbestämningssystemet, utan att det även sätter 

ramen för påföljdsbestämningssystemet på så sätt att systemet inte tillåter en strängare 

påföljd än vad som är påkallad utifrån en gärnings straffvärde. Han menar härmed att 

andra omständigheter än sådana som påverkar straffvärdet endast får beaktas ifråga om 

privilegiering (lindrigare påföljd). 132 Vad gäller omständigheterna återfall och art, 

menar Victor att dessa inte ska betraktas som omständigheter som talar för fängelse, 

utan snarare som omständigheter som talar mot privilegiering.133 Kort sagt menar Victor 

att straffvärdet utgör utgångspunkten för påföljdsvalet och att när detta är bestämt är 

frågeställningen om privilegiering får ske. Art och återfall utgör därvid inte skäl för 

fängelse, utan skäl mot privilegiering.134  

Efter att ha fastslagit sin syn på påföljdsbestämningssystemet de lege lata konstaterar 

Victor att brottslighetens art som skäl för fängelse inte kan behandlas på samma sätt 

som straffvärdet. Istället menar han att det finns anledning att utreda om inte brottslig-

hetens art, på samma sätt som återfall, kan knytas till grunderna för privilegiering.135 

                                                
131 Victor, SvJT 2003 s 121-135. 
132 A a s 124. 
133 A a s 134 och Asp, SvJT 2003 s 137. 
134 Asp, SvJT 2003 s 137.  
135 Se Victor, SvJT 2003 s 129 f, där Victor fann att ”de största möjligheterna att operationalisera 
betydelsen av tidigare brottslighet ligger klart inom ramen för bestämmelserna om privilegiering”, vilket 
ledde honom till att anse att återfall kommer att vid påföljdsvalet beaktas som en faktor som påverkar 
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Han anser att för att utreda detta bör fokus inte ligga på de brott som utgör ”artbrotten”, 

utan att istället se till de brott som normalt omfattas av privilegieringen.136 Dessa utgör 

enligt honom normalt de sedvanliga förmögenhetsbrotten och då särskilt tillgreppsbrott 

av olika slag. Denna brottslighet karaktäriseras, enligt Victor, av att den klart dominerar 

brottsstatistiken, att den är vanlig bland ungdomar men att den klingar av med tiden och 

att anledningen till att vissa fortsätter begå dessa brott är starkt relaterad till speciella 

sociala situationer. Detta leder till slutsatsen att kärnan av de brott som omfattas av 

privilegiering har ett nära samband med gärningsmannens personliga eller sociala 

situation, vilka är de situationer som privilegieringskriterierna tar sikte på.137138 Victor 

framhåller dock att det kan finnas problem med att identifiera vilka artbrotten är då art-

begreppet syftar till vissa brottstyper samtidigt som en individualiserad bedömning ska 

göras. Han menar exempelvis att även om tillgreppsbrott normalt har ett nära samband 

med gärningsmannen personliga och sociala förhållanden så finns det situationer där 

detta samband inte framstår som starkare än vid vanligt rattfylleri och skattebrott (som 

alltså är brott som lämpar sig dåligt för privilegiering). Detta leder Victor till att anse att 

brottets art inte behöver ha avgörande betydelse, utan bör snarast fungera som ett 

indicium på om det finns en relation mellan brottet och gärningsmannens situation som 

kan tala för privilegiering.139  

 

5.3.2 Kommentarer till privilegieringsmodellen som förklaringsmodell 

Den som riktat mest utförlig kritik mot synsättet är Asp. Kritken rör två delmoment: 

Dels att privilegieringsmodellen är svårförenlig med påföljdsbestämningsutformningen 

                                                                                                                                          
bedömningen av hur starka skäl som finns för lindrigare påföljd än fängelse. Detta fann han trots lydelsen 
i 29:4 BrB där det framgår att tidigare brottslighet får läggas till grund för högre straff, eller kvalificering, 
i förhållande till vad straffvärdet påkallar. Han menade att utrymmet för sådan kvalificering är mycket 
begränsat och därmed har återfall sin största betydelse inom ramen för privilegiering.  
136 A a s 132.  
137 A a s 132.  
138 Se Victor, SvJT 2003 s 132 f, om när privilegiering kan tänkas vara lämpligt. Victor menar härvid att 
exempelvis särskilt allvarlig brottslighet och upprepad återfallsbrottslighet gör privilegiering omöjlig eller 
olämplig. Han menar att det även finns annan brottslighet där privilegiering är dåligt lämpad, och att 
denna brottslighet inte framstår som förbunden med gärningsmannens personliga eller sociala situation på 
samma sätt som exempelvis tillgreppsbrott normalt gör. Som ytterligare exempel nämns rattfylleri, vapen- 
och jaktbrott, skattebrott, bokföringsbrott, brott mot borgenärer och andra s k ekonomiska brott.  
139 A a s 133.  
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enligt gällande rätt, dels ifrågasätts om Victors ”perspektivbyte” faktiskt hjälper till att 

förklara brottslighetens art. 

En första del av kritiken angående oförenligheten med gällande rätt tar sikte på att 

Victor, enligt Asp, använder sig av ett samband mellan straffvärdebedömningen och 

påföljdsbestämningen som enligt gällande rätt inte finns. Victor menar ju att då straff-

värde mäts i böter eller fängelse ska, om straffvärdet hamnar på fängelsenivå, detta 

innebära att fängelse ska utdömas om inte privilegiering är för handen.140 Asp menar 

dock att det svenska påföljdsbestämningssystemet inte är konstruerat på detta vis. 

Istället menar han att utgångspunkten är, i de fall straffvärdet mäts i fängelselängd, att 

privilegiering ska ske och att frågeställningen då blir om det finns anledning till 

kvalificering.141 Asp lyfter fram grundrekvisiten för villkorlig dom och skyddtillsyn i 

30:7 och 30:9 BrB första styckena som exempel på varför privilegieringsmodellen inte 

är förenlig med påföljdsbestämningssystemets utformning. Han menar att 

privilegieringsmodellen förutsätter att grundrekvisiten ska betraktas som skäl för 

privilegiering. Asp menar dock att dessa i princip undantagslöst syftar till att ge väg-

ledning i valet mellan villkorlig dom och skyddstillsyn, där det redan har fastslagits att 

fängelse inte ska väljas.142 Detta innebär att de inte utgör omständigheter som ska 

användas ifråga om privilegiering ska ske från fängelse, utan istället omständigheter 

som ska tillämpas efter att fängelse redan är uteslutet.  

En annan del av kritiken avseende privilegieringsmodellens oförenlighet med 

påföljdbestämningssystemet tar sikte på att Victors modell synes förutsätta att ett 

fängelsestraff kan motiveras med att enbart hänvisa till straffvärdet, vilket, enligt Asp, 

inte är förenligt med det svenska påföljdsbestämningssystemet. Asp menar att det 

svenska påföljdsbestämningssystemet bygger på att det av 30:1 och 30:4 BrB framgår 

en presumtion mot fängelse och då kan villkorlig dom eller skyddstillsyn väljas utan 

vidare motivering. Dock kan fängelse inte motiveras enbart med hänvisning till straff-

                                                
140 Asp, SvJT 2003 s 138. 
141 A a s 138 f.  
142 A a s 139 f.  
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värdet (om det inte är mycket högt, åtminstone över 12 månader).143 Asps synsätt av 

påföljdsbestämningssystemet, i denna del, vinner stöd på andra håll.144 

Den hittills beskrivna kritiken tar dock endast sikte på privilegieringsmodellen som 

sådan och i vad mån den fungerar i påföljdsbestämningssystemet de lege lata. 

Intressantare är dock i vad mån den fungerar för att beskriva innebörden av art-

begreppet. Som ovan beskrivits har Victor angripit problemet med att vända på fråge-

ställningen – d v s att leta efter svar genom att se till vilka brott som normalt inte 

betraktas som artbrott. Asp har riktat kritik mot detta sätt som förklaringsmodell på den 

grunden att oavsett om man försöker beskriva vad som är artbrott (eller har artvärde) 

eller vad som inte är det, så återspeglas otydligheten eller oförklarbarheten på den ena 

sidan också på den andra. Vidare, och mer specifikt, så menar Asp att Victors 

förklaringsmodell, som bygger på att brott som har mycket att göra med brottslingens 

sociala situation ska privilegieras, inte täcker alla sådana typer av brott. Asp nämner här 

gatumisshandel, narkotikabrott och dopningsbrott som normalt anses vara artbrott.145 

För egen del riktar jag inga invändningar mot Victors syn på 

påföljdsbestämningssystemet i stort då detta faller utanför uppsatsen syfte. Ifråga om 

förklaringsförsöket av innebörden av brottslighetens art vill jag dock framhålla att Asps 

argument – att gatumisshandel, narkotikabrott och dopningsbrott som normalt anses 

vara artbrott inte passar i privilegieringsmodellen – är övertygande. Dessa brott är 

naturligtvis av sådan karaktär att de har ett nära samband med gärningsmannens sociala 

situation. En invändning mot att Asps argument ”slår hål” på Victors förklaringsmodell, 

är att Victor närmast ansåg att brottslighetens art skulle fungera som indicium på om det 

fanns ett samband mellan brottet och gärningsmannens situation som skulle kunna ligga 

till grund för privilegiering, och att avseende de nämnda brotten finns möjligtvis andra 

omständigheter som talar mot privilegiering (möjliga skäl skulle kunna vara återfall, all-

varlig brottslighet etc).146 Enligt min mening är problemet med ett sådant motargument 

att det visar att Victors förklaringsmodell lider av samma brist som Borgekes ovan – 

förklaringsmodellen ger en viss fingervisning för vad som gäller för brottstypen, men 

                                                
143 Asp, SvJT 2003 s 141.  
144 Se Jareborg & Zila, Straffrättens påföljdslära s 139. Jfr också Ulväng, Brottslighetens art – ett 
tankefoster. I: Festskrift till Josef Zila, s 203 f. 
145 Asp, SvJT 2003 s 143. 
146 Jfr not 139 om omständigheter som talar mot privilegiering. 
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vilken vikt man ska lägga vid artomständigheterna knutna till den individuella 

gärningen, lämnas obesvarade.  

  

5.4 Asps förklaringsmodell  

5.4.1 Förklaringsmodellen 

Även Asp har gett sig i kast med att försöka förklara hur begreppet brottslighetens art 

bör förstås de lege lata.147 Han menar att det inte finns någon enhetlig syn kring hur 

begreppet ska förstås, därför finns det mycket utrymme för att argumentera och 

konstruera sätt att förklara begreppet. Asp målar upp sex modeller som har till syfte att 

dels visa på att man med enkla distinktioner kan skapa ett stort antal möjliga synsätt, 

dels ge en grund för att diskutera hur begreppet bör förstås de lege lata.148 Modellerna är 

följande:  

i) Art är en icke skalär (antingen/eller) egenskap hänförliga till vissa 

brottstyper såsom de avgränsas genom strafflagstiftningen.  

ii) Art är en icke skalär (antingen/eller) egenskap hänförliga till vissa klasser av 

brott inom vissa brottstyper såsom de avgränsas genom strafflagstiftningen. 

iii) Art är en icke skalär (antingen/eller) egenskap hänförlig till konkreta brott 

och denna egenskap får bedömas med hänsyn till omständigheterna i det 

enskilda fallet, dvs. man kan inte falla tillbaka på föregivna eller 

konstruerade klasser av brott. 

iv)  Art är en skalär (ett värde) hänförliga till vissa brottstyper såsom de 

avgränsas genom strafflagstiftningen.  

v) Art är en skalär (ett värde) egenskap hänförliga till vissa klasser av brott 

inom vissa brottstyper såsom de avgränsas genom strafflagstiftningen. 

vi) Art är en skalär (ett värde) egenskap hänförlig till konkreta brott och denna 

egenskap får bedömas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, 

dvs. man kan inte falla tillbaka på föregivna eller konstruerade klasser av 

brott. 

                                                
147 Detta sker i Asp, SvJT 2003 s 136-153 efter att han kommenterat de synsätt som Von Hirsch och 
Victor tidigare framfört. 
148 A a s 150. 
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Asp gör inget anspråk på att någon av modellerna förklarar gällande rätt, utan han nöjer 

sig med att fastslå att modellerna visar på att det finns många sätt som begreppet 

brottslighetens art kan förstås.149 

 

5.4.2 Kommentarer till Asps förklaringsmodell  

Det krävs ingen vidare analys för att fastslå att Asps förklaringsmodeller inte ger någon 

egentlig förklaring av vad art är. Anledningen är enkel: Hans slutsats är att ju att då så 

mycket kring begreppet är oförklarat kan brottslighetens art kan förklaras på så många 

olika sätt. På detta sätt finner jag Asps förklaringsmodell den mest precisa av de 

presenterade. Den ger visserligen inte en förklaring av begreppet brottslighetens art, 

men den ger svar på frågan hur brottslighetens art kan förklaras: på väldigt många olika 

sätt! Det värdefulla i en sådan slutsats är vilken vikt man egentligen kan lägga vid olika 

förklaringsmodeller. Svaret blir att man får vara försiktig att acceptera rimligheten i en 

förklaringsmodell enbart på den grunden att den ”passar”. Detta eftersom det finns 

många modeller som passar. Exempelvis kan man hänföra Borgekes förklaringsmodell 

till Asps sjätte modell.  

 

5.6 Går det att förklara innebörden i brottslighetens art enligt gällande 

rätt?  
Ovan har vi behandlat de förklaringsmodeller som lyfts fram i debatten kring hur 

begreppet brottslighetens art ska förstås. Den, enligt mig, mest träffande förklaringen är 

den Asp presenterar. Han tar fasta på det faktum att begreppet kan förklaras på så 

många olika sätt till följd av att det faktiskt inte finns några fasta kriterier eller utpekade 

omständigheter som utpekar vad art faktiskt är. Problemet med en sådan slutsats är 

naturligtvis att det är mycket svårt att hitta en förklaringsmodell som på ett teoretiskt 

och generellt plan visar hur brottslighetens art ska tillämpas.  

Det ska dock understrykas att den modell som faktiskt använts i praxis och kan sägas 

ha vunnit mark på sistone är Borgekes artvärdemodell. Problemet med denna modell, 

som jag funnit, är att den egentligen enbart förklarar vilket artvärde olika brottstyper 

                                                
149 Asp, SvJT 2003 s 150 f. 
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har. Vad som lämnas obesvarat är hur artomständigheterna i förhållande till den individ-

ualiserade bedömningen ska värderas. Det finns därför faror med modellen. För egen 

del vill jag särskilt framhålla farorna med att eftersträva en individualiserad bedömning 

men ändå använda en modell som endast tar sikte på brottstyper. Det har ju fastslagits 

att enligt gällande rätt ska en individualiserad bedömning ska göras, och brottstyperna 

fungerar endast som utgångspunkt. Då artvärdemodellen endast är bara tar sikte på 

brottstyper och inte de omständigheter i övrigt som kan tala för art, blir den farlig. Det 

är mycket möjligt att underrätterna förlitar sig i för hög grad till artvärdeskalan, och 

därför endast ser till brottstyperna.  
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6 Hur ser framtiden för brottslighetens art ut?  

6.1 Utgångspunkter 
Av allt att döma så är det mycket svårt att förstå vad begreppet brottslighetens art inne-

bär så som det används idag; inte heller går det att se vad det var avsett att innebära då 

det infördes. Samma slutsats har flera författare nått.150  Förklaringen till detta kan vara 

att begreppet från början aldrig definierades. Exemplifieringen av brottstyper som då 

gjordes kan knappast ses som en definition. Inte heller de artkriterier som redogjorts för 

kan anses fungera som definition för vad begreppet var avsett att innebära. I brist på 

vägledning är det naturligt att den praxis som utvecklats kring begreppet har blivit 

spretig. I dagens läge verkar det som att en rad olika kriterier knutna till brottstypen som 

sådan kan utgöra skäl för att behandla brottstypen som artbrott. Vidare har det i praxis 

framkommit en hel del artomständigheter som är knutna till den individualiserade 

bedömningen som också kan tala för att ett brott ska behandlas som artbrott. I slutändan 

går det helt enkelt inte att, på ett generellt sätt, beskriva vad som ska förstås med art-

brottslighet.  

En annan aspekt är vem som behörigen styr över begreppets innebörd (låt vara att 

innebörden är svårdefinierad men att peka ut brottstyper är också en del av begreppets 

innebörd). På denna punkt var lagstiftaren tydligare. Möjligen var det så att lagstiftaren 

av den anledningen att den själv inte visste hur begreppet skulle definieras (och därmed 

orolig för vad det skulle kunna bli), valde att behålla kontrollen över hur begreppet 

skulle utvecklas. Det uttalades ju att lagstiftaren var den som i första hand skulle styra 

över det, och endast i undantagsfall tillföll en sådan behörighet domstolarna. Utifrån 

dessa utgångspunkter kan det sägas att den praxis som har utvecklats kring begreppet 

brottslighetens art kan ha skett ”obehörigen”. Detta ger visserligen inga konkreta 

effekter eller rättsföljder. Det kan dock skönjas en intressant tendens som framkommit 

på sistone. Det verkar nämligen som att HD på något sätt antytt att det nu är dags att 
                                                
150 Se t ex Asp, SvJT 2003 s 152, där han menar att vi inte bör ägna oss åt att mäta och gradera något som 
vi inte vet vad det är. En liknande slutsats når även Von Hirsch, SvJT 2003 s 113 som menar att institutet 
brottslighetens art är okontrollerat och utan kriterier som behandlar dess innehåll. Se även SOU 2012:34 
band 2 s 703 där slutsatsen nås att skälen för artbrottstillämpningen är så spretig och praxis så delad, att 
egentligen endast en analys av praxis utifrån aktuell brottstyp kan ge svaret på vad som är mest förenligt 
med gällande rätt i ett specifikt fall. Se även Ulväng, Brottslighetens art – ett tankefoster. I: festskrift till 
Josef Zila, s 201 där han menar att det finns påtagliga svårigheter att ange det karaktäristiska för ”arten”, 
vilket gör det nästintill omöjligt att mäta denna egenskap. 
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åter respektera den återhållsamhet som en gång förespråkades. Detta kan tala för att 

praxis i framtiden kommer att vara mer försiktig. 

Jag finner situationen intressant. Vi är i ett läge där det uttalats om olika brottstypers 

art och HD har även förespråkat återhållsamhet. I detta kapitel ska vi därför se på vad 

som kan förväntas i framtiden.  

 

6.2 Kommer brottslighetens art att tas bort?  
Som man säkert förstår finns det många invändningar mot att behålla institutet brottslig-

hetens art i påföljdsvalet. Som lyfts fram i SOU 2012:34 är möjligen den främsta in-

vändningen mot artbrottsinstitutet att det inneburit en överanvändning av fängelsestraff 

och en användning av ingripande inslag inom ramen för frivårdspåföljder (främst 

samhällstjänst) vid brott med låga straffvärden i stället för brott med höga straffvärden. 

Vidare riktas kritik mot institutet då det saknar definition, och av denna anledning kan 

systemet anses brista i förutsebarhet, legalitet och rättssäkerhet.151  I andra sammanhang 

har det förespråkats ett avskaffande av institutet då det inte går att förena med 

proportionalitetsprincipen.152Av dessa och andra skäl får det alltså anses rimligt att ta 

bort institutet.153 Detta har dock inte gjorts. Det främsta skälet för detta är, enligt 

Ulväng, att det finns en stark politisk rationalitet som förespråkar att det finns ett behov 

av någon form av särbehandling i skärpande riktning av viss brottslighet. Denna slutsats 

nås exempelvis genom att studera de remissvar som inkommit till förslaget att ta bort 

brottslighetens art, som presenterades i SOU 2012:34, där lika många är för en sär-

behandling som de som är emot.154 Det finns alltså intressen som väger över intresset att 

följa det juridiskt och moraliskt rimliga i att avskaffa institutet. Av dessa skäl är alltså 

prognosen att brottslighetens art inte kommer att tas bort inom en nära framtid. 

 

                                                
151 SOU 2012:34 band 2 s 727 f. Se även Asp, SvJT 2003 s 153 där han ställer sig frågande till huruvida 
argumentet att det finns ett kriminalpolitiskt behov och att påföljdsbestämningen bör ge utrymme för 
flexibilitet och nyanser också när det gäller brottslighetens art är tillräckliga för att – i strid med de 
principer som ligger till grund för påföljdsbestämningssystemet – sätta folk i fängelse. 
152 Von Hirsch, SvJT 2003 s 116 ff. 
153 Se även Ulväng, Brottslighetens art - ett tankefoster. I: Festskrift till Josef Zila, s 201 där han menar att 
det kan tyckas juridiskt, moraliskt och ekonomiskt rationellt att helt sonika avskaffa artbrotten. 
154 A a s 201. 
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6.3 Vad skulle HD kunna göra för att motverka de brister som idag 

finns? 

6.3.1 Inledning 

Det har föreslagits ett par modeller för att visa på hur HD skulle kunna hantera den före-

liggande problematiken med artbrottslighet. Redogörelsen syftar till att ge ett 

diskussionsunderlag till den efterföljande prognosen som presenteras under 6.4.   

 

6.3.2 Ulvängs förslag att utöka antalet artbrott för att minska den praktiska 

betydelsen av artkaraktär 

 En av de författare som föreslagit hur HD skulle kunna resonera för att komma till rätta 

med artproblematiken är Ulväng i sin artikel Brottslighetens art – ett tankefoster.155 I 

sin artikel framhåller han att hans modell inte ska uppfattas som en rekommendation, 

utan snarare en prövning av en alternativ lösning som i och för sig skulle vara genom-

förbar i praxis. Han understryker även att om HD skulle välja att tillämpa den skulle det 

krävas ett disciplinerat arbete från deras sida.156 

Modellen bygger inledningsvis på att HD skulle utöka antalet artbrott, exempelvis så 

att de skulle omfatta runt 75-80 procent av alla brott (hur detta skulle gå till anses inte 

särskilt svårt eftersom det inte finns några fasta kriterier för vad som ska anses artbrott 

och därför behövs det inga direkta hänvisningar för att skapa nya sådana).157 Detta 

skulle i praktiken närmast innebära en omkastning av presumtionen mot fängelse. I ett 

nästa steg skulle det dock finnas en presumtion för att välja en icke-frihetsberövande på-

följd. Följden av arten blir alltså att fler tilläggssanktioner blir tillämpliga.158 Ulväng 

menar att om brottslighetens art skulle användas på detta sett skulle de praktiska 

effekterna avsevärt inskränkas, trots att dess tillämpningsområde ökar.159 Betydelsen av 

att göra fler brott till artbrott skulle vara att det inte skulle behöva letas efter kriterier av 

vad som är art, utan istället hitta kriterier för vad som inte är det. De brott som inte 

skulle vara art skulle enligt Ulväng kunna utmärkas av att de är de minst straffvärda 

                                                
155 Ulväng, Brottslighetens art – ett tankefoster, I: Festskrift till Josef Zila. 
156 A a s 201. 
157 A a s 202 ff. 
158 A a s 204. 
159 A a s 204.  
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brotten i den nedersta delen av straffskalan. Ulväng uppmärksammar att en annan effekt 

med modellen skulle vara att flera brott skulle bestraffas något strängare (alltså att fler 

brott skulle ge villkorliga dom eller skyddstillsyn med samhällstjänst, skyddstillsyn 

förenat med 28:3 fängelse eller att äkta kontraktsvård). Detta verkar han mena vara 

godtagbart dels då vissa brott som idag bestraffas för lindrigt skulle bli mer adekvat 

bestraffade, dels då större rättslikhet skulle uppnås.160  

På nästa nivå i tankemodellen tänker sig Ulväng att de riktiga artbrotten ska utpekas 

och tydligt avgränsas. Det stora problemet här är att klä de fall, som är så stötande för 

samhället att man inte kan tänka sig annat än fängelsestraff, i ord. Ulväng upp-

märksammar att urvalet av denna grupp skulle kunna bli godtyckligt, men att detta är 

naturligt då det enda som förenar denna grupp av brott är att samhället saknar all 

tolerans för dem. Han menar också att det väsentliga inte är huruvida särbehandlingen i 

grunden är acceptabel, utan att särbehandlingen minimeras i så stor utsträckning som 

möjligt.161 Ulväng menar att avgränsningen av denna grupp av brott är en uppgift för 

HD, men tänker tentativt att det kan handla om vissa former av integritetskränkningar 

enligt BrB kap 3, 4 och 6, där skadan i sig inte är påtaglig men beteendet är utrerat, 

hänsynslöst och särskilt inriktad på att kränka en persons integritet med förnedrande 

inslag. Han menar även att man kan tänka sig att vissa sadistiska former av djurplågeri 

eller brott mot griftefrid måste särbehandlas. Utöver dessa brottstyper nämner Ulväng 

att vissa brott som uppfattas som direkt samhällsfarliga bör inbegripas, därför de på-

verkar möjligheterna att effektivt upprätthålla t ex rättsväsendets funktioner.162  

Ulväng menar att den positiva konsekvensen av hans modell är att systemet med 

brottslighetens art skulle bli mer rationellt. De oklarheter som dock skulle bestå är i 

vilka fall en ren icke-frihetsberövande påföljd ska utdömas (alltså då brottet helt saknar 

art) och i vilka fall en icke-frihetsberövande påföljd skulle förenas med en tilläggs-

sanktion. Det skulle nämligen vara lika svårt att avgränsa vilka brott som är icke-art 

som vad som är art. Detta skulle dock vara mindre problematiskt då konsekvensen av 

oklarheten blir att en tilläggssanktion döms ut eller inte. Vidare skulle en konsekvens 

kunna bli att om tilläggssanktion påförs så blir det oklart och godtyckligt vilken 

                                                
160 Ulväng, Brottslighetens art – ett tankefoster, I: Festskrift till Josef Zila, s 205 f. 
161 A a s 206 ff. 
162A a s 209. 
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tilläggssanktion som ska väljas. Denna är enligt Ulväng likgiltig då han menar att man 

underskattar idag underskattar ingripandegraden av bötesstraff, och på samma sätt över-

driver det skärpande i att döma ut samhällstjänst.163  

  

6.3.3 Asps förslag om restriktivitet och realism 

I ovan nämnda artikel av Asp beskrevs inte enbart hur begreppet brottslighetens art kan 

definieras - han argumenterade även för hur det bör tillämpas. Asp själv förespråkar att 

den andra modellen164 bör tillämpas (till skillnad från hur begreppet bör förstås). 

Modellen går ut på att begreppet brottslighetens art är en icke-skalär egenskap som 

avser brottstyper. Han menar att innebörden av art bör präglas av kantighet och enkel-

het. Asp menar att detta främst grundas i att vi inte vet vad art är. Han menar att de 

rättssäkerhetsproblem som är förenade med en oförklarad påföljdsvalsregel kräver att 

institutet 1) tillämpas på ett restriktivt sätt och 2) tillämpas på ett sätt som är realistiskt 

med hänsyn till att det saknas en övergripande förklaringsmodell till institutet.165 

Vad avser uppmaning till restriktivitet så skulle denna, enligt Asp, visserligen inte 

göra brottslighetens art till ett bättre institut, men kunna fungera skademinimerande. 

Han menar att då utgångspunkten för hanteringen av brottslighetens art bör vara att 

institutet ska ge en möjlighet att följa äldre praxis så borde inga nya brott införas under 

artbrottsinstitutets område om inte goda skäl finns. Asp menar också att underrätterna 

ska överlämna all rättsutveckling till HD – detta är nämligen en förutsättning för att 

enhetlighet och konsekvens ska uppnås.166  

Beträffande uppmaningen att tillämpa institutet realistiskt framhåller Asp att det, mot 

bakgrund av att så mycket kring brottslighetens art är oförklarat, finns skäl att undvika 

ett artvärdetänkande då detta förutsätter att vi ska mäta eller gradera något som vi inte 

vet vad det är. Vidare framhåller han att den osäkerhet som är förenad med straff-

värdebedömningen och de skilda resultat som relativt små skillnader i straff- och art-

                                                
163 Ulväng, Brottslighetens art – ett tankefoster, I: Festskrift till Josef Zila, s 211 ff. 
164 Se ovan kap 5.4.1. 
165 Asp, SvJT 2003 s 151. 
166 A a s 151. 
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värde kan ge, talar mot att man ska använda sig av artvärdemodellen.167 Uppmaningen 

till realism är alltså en att man borde avhålla sig från att använda artvärdemodellen.  

 

6.3.4 Andrew von Hirsch och Karin Påles förslag om klara kriterier 

I artikeln Artbrott168 skissar Andrew von Hirsch och Karin Påle upp tre kriterier som de 

anser skulle kunna fungera som vägledning vid tillämpningen av artbrottsinstitutet. De 

kriterier som uppmålas har sin grund i vad de anser är artbrottsligheten grund – allmän-

prevention. Utifrån detta perspektiv skapar de sina kriterier som ska återspegla när, 

enligt dem, en tillämpning av artbrottsinstitutet är mest rimlig. De understryker att fram-

ställningen inte är ett försök att förklara rådande praxis.169  

   Det första av dessa kumulativa kriterier är att använda artbrottsinstitutet endast när en 

allmänpreventiv effekt faktiskt kan tänkas uppnås.170 Det andra kriteriet är att institutet 

ska användas då handlingen kan leda till allvarliga konsekvenser. Vad som avses är 

handlingar där den skada som kan uppkomma är allvarlig, men själva risken kanske inte 

är så stor och handlandet inte helt avsiktligt. Det tredje kriteriet är att institutet ska 

tillämpas när brottet är ett allvarligt samhällsproblem.171 

 

6.4 Vad kan förväntas av praxis rörande brottslighetens art i 

framtiden?  

6.4.1 Inledning 

Som vi har sett återfinns de tydligaste riktlinjerna rörande brottslighetens arts 

tillämpning i frågan om vem som får utpeka nya artbrott och utifrån vilka grunder ett 

sådant utpekande ska ske. Dessa riktlinjer har kommit att ändras sedan 

påföljdsbestämningsreformen men det kan skönjas att återhållsamhet åter är påkallad. 

Detta har skett främst genom NJA 2014 s 559. Återhållsamheten kan jämföras med det 

                                                
167 Se ovan kap 5.4. 
168 von Hirsch & Påle, SvJT 1999 s 241-257. 
169 A a s 247. 
170 Som exempel nämns s k ”Svenssonbrott” och ”Manschettbrottslighet” då förövarna ofta har en 
livssituation där ett fängelsestraff skulle kunna verka mer avskräckande. 
171 A a s 248 ff. 



 
 

 

 

65 

restriktivitet som Asp förespråkat.172 I det följande ska det utifrån denna utgångspunkt 

utvärderas vad vi kan förvänta oss i framtiden avseende brottslighetens art. 

 

6.4.2 Utpekandet av nya brottstyper som artbrott kan komma att minska 

Att utpekandet av nya brottstyper som artbrott kan komma att minska har sin grund i 

vad som fastslogs i NJA 2014 s 559. I rättsfallet anförde HD:  

”31. Den praxis som rådde före reformen år 1989 och som kom att gälla även därefter 

[…] byggde på tanken att det beträffande vissa brottstyper finns ett behov av att ta 

hänsyn till intresset av allmän laglydnad. I linje med vad som vid reformens tillkomst 

uttalades om betydelsen av allmänpreventionen […] finns det emellertid anledning att 

iaktta stor försiktighet med att utan uttryckligt stöd i lagförarbeten bygga vidare på den 

grunden (jfr även SOU 2012:34 s. 706 ff.). Generellt måste det också antas att utrymmet 

för att genom rättsutveckling i praxis särbehandla ytterligare brottstyper med hänvisning 

till deras art är begränsat.” 

HD menar alltså att utpekandet av nya brottstyper, på den övergripande nivån, ska ske 

med beaktande av att utrymmet för sådan utveckling är begränsad. Som vi sett ovan har 

detta synsätt bekräftats i NJA 2014 s 990.173 Även i hovrättspraxis har ställnings-

tagandet fått effekt. Som exempel kan nämnas en hovrättsdom där en man hade 

befunnits skyldig för sexuellt ofredande med ett straffvärde om en månad. I tingsrätten 

hade mannen dömts till fängelse med hänvisning till brottslighetens art. Hovrätten ansåg 

dock att några vägledande uttalanden från lagstiftaren och HD saknades ifråga om sex-

uellt ofredande skulle utgöra ett artbrott. Hovrätten hänvisade sedan till NJA 2014 s 559 

och ansåg att det mot den bakgrunden saknades skäl att överväga fängelse som 

påföljd.174 

Troligen (och förhoppningsvis) kommer ställningstagandet att leda till att utpekandet 

av nya artbrott i framtiden blir mer restriktiv (likt vad Asp förespråkat). Det ska dock 

uppmärksammas att Asps uppmaning, att i den mån utvidgning av artbrottsinstitutet 

ändå kan ske hos domstolarna så borde detta överlämnas åt HD då detta är en för-

utsättning för att enhetlighet och konsekvens ska uppnås, inte vinner något stöd i rätts-

                                                
172 Se ovan kap 6.3.3. 
173 Se ovan kap 4.3.5. 
174 Hovrätten över Skåne och Blekinge, 2015-02-05, B 1122-14. 
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fallet. Det görs inga explicita uttalanden om att så ska vara fallet och mot bakgrund av 

att hovrätterna i viss utsträckning har svarat för praxisbildningen kring artbegreppets 

innebörd, så får det antas att om HD hade velat stoppa detta så hade de uttalat en sådan 

begränsning. Jag håller givetvis med Asp om att detta vore det mest ändamålsenliga att 

endast låta HD stå för den fortsatta utvidgningen av artbrottsinstitutet. Men oavsett om 

det blir HD eller hovrätterna som utvecklar institutet kommer den återhållsamhet som 

förespråkas i NJA 2014 s 559, om den respekteras, att leda till att antalet nya ut-

pekanden av artbrott minskar. Det kan heller inte förväntas att lagstiftaren kommer att 

utpeka särskilt många nya brottstyper som artbrott.175 

Det kan även konstateras att HD:s ställningstagande går emot en utveckling som 

skulle ligga i linje med vad Ulväng presenterade – han förespråkade ju en utökning av 

antalet artbrott. Det ska dock understrykas att Ulväng på inget sätt utformade sin modell 

som en rekommendation, endast som ett lösningsalternativ.  

 

6.4.3 Strängare krav på utpekandet av nya brottstyper som artbrott kan skapa 

större tydlighet kring vilka artkriterier som ska beaktas i den övergripande 

artbedömningen 

Min bedömning är vidare att ett mer begränsat utpekande av brottstyper kan leda till 

större förutsebarhet vad gäller artkriterierna. Som vi sett ovan råder det vissa oklarheter 

kring vad som utmärker de brottstyper som är artbrott. Det har presenterats en del olika 

artkriterier och hur de har tillämpats i praxis. Det har dock visat sig att förekomsten av 

vissa artkriterier oftare än andra leder till att brottstypen är att anses som artbrott. Som 

ett artkriterium som regelmässigt gör en brottstyp till artbrott kan nämnas att brottslig-

heten innebär ett åsidosättande av respekten för rättsväsendet och dess funktioner. En 

indikation på att detta skäl är starkt är att mened är det brott som oftast leder till 

fängelse. Det har även visats att det förmodligen finns andra relevanta artkriterier, men 

att generellt ange vad som utmärker dem låter sig inte göras.  Det kan dock sägas att 

straffvärdeomständigheter inte ska påverka artkriterierna.176  

                                                
175 Se ovan kap 4.2. 
176 Se ovan 4.3 angående NJA 2014 s 559. 
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Enligt min mening talar det krav som uppställs i NJA 2014 s 559 angående återhåll-

samheten i utpekandet av nya artbrott även få genomslag i enhetligheten i synen på 

vilka kriterier som faktiskt är starka nog för att, utan tidigare praxis och förarbetes-

uttalanden, göra ett brott till artbrott. Det följer ju av att om utrymmet för utpekandet av 

nya artbrott är begränsat så krävs starka skäl för att i praxis faktiskt utpeka ett nytt 

artbrott. Vidare följer det av att starka skäl krävs att argumentationen är mer 

övertygande. Detta talar enligt min mening för att de artkriterierna i framtiden kan 

komma att bli tydligare utpekade och mer enhetligt använda. Som en ytterligare 

indikation på en sådan utveckling kan nämnas den argumentation som skedde strax efter 

ovan citerade uttalande från NJA 2014 s 559. Här uttalades:  
”32. När det gäller vad som skulle kunna få betydelse för frågan, om ett visst brott trots 

avsaknad av stöd i lagförarbeten eller i tidigare praxis – och trots vad som nyss har sagts 

om att utrymmet för det är begränsat – bör särbehandlas med hänvisning till dess art, får 

lagförarbetena förstås på det viset att det åtminstone delvis är fråga om andra 

förhållanden än sådana som inverkar på straffvärdet […]. Nära till hands ligger att se det 

så, att det rör sig om det särskilda behovet av normbildning som den aktuella brottstypen 

kan föranleda (jfr här vad som i prop. 1997/98:96, som i detta hänseende inte ledde till 

lagstiftning, på s. 116 talas om en förväntan att på en generell nivå uppnå moralbildande 

eller moralförstärkande effekter och en avskräckningseffekt som motverkar den aktuella 

typen av brott). Behovet av normbildning kan ha sin grund exempelvis i att det typiskt 

sett rör sig om svårupptäckta brott eller att brottstypen innefattar en samhällsfara som inte 

reflekteras på annat sätt vid påföljdsbestämningen (jfr p. 21 beträffande vad som i 

förarbetena till 1989 års reform talas om att en brottslighet har blivit mer utbredd eller 

antagit mer elakartade former).” 

 

Även om uttalandet inte på ett uttömmande sätt anger vilka artikriterier som kan vara 

relevanta i den övergripande bedömningen så anges åtminstone vissa riktlinjer för hur 

en sådan bedömning ska ske. Om praxis följer denna utveckling, att tydligt uttala sig 

kring vilka artkriterier som kan finnas, tror jag att artkriterierna tydligare kommer att 

utpekas. Detta kommer i sin tur att göra praxis mer enhetlig och därmed vara något 

mera förutsebar.  

Det finns anledning att jämföra det strax ovan citerade uttalandet med de kriterier 

som lyfts fram av von Hirsch och Påle. Deras kriterier bygger som ovan presenterats på 

att en allmänpreventiv effekt kan förväntas, att brottsligheten är kan leda till allvarliga 
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konsekvenser samt att brottsligheten innebär ett allvarligt samhällsproblem.177 Jag 

tycker att det kan skönjas att liknande kriterier uttrycks i det ovan nämnda citatet. Det 

talas där om att utpekandet av nya artbrott ska ha ett samband med ett behov av 

normbildning avseende brottstypen, vilket verkar sammanhänga med en förväntan av 

moralbildande, moralstärkande och avskräckande effekter. Med detta får förstås att 

allmänpreventiva effekter ska kunna förväntas för att kunna utpeka en brottstyp som art-

brott. Vidare nämns att behovet av sådan normbildning exempelvis kan ha sin grund i 

att brottstypen innefattar en samhällsfara som inte reflekteras på annat sätt vid påföljds-

bestämningen. Detta kan tyckas anknyta till von Hirschs och Påles kriterium att 

brottsligheten ska innebära ett allvarligt samhällsproblem.  

Slutsatsen i denna del är att det kan förväntas att artkriterierna, till följd att större 

krav på utpekanden av nya artbrott, tydligare kommer att framgå i praxis. Det finns 

också anledning att tänka sig att de artkriterier som kommer att utpekas kan komma att 

anknyta till de kriterier som von Hirsch och Påle presenterat.  

 

6.4.4 Strängare krav på utpekandet av nya brottstyper som artbrott kan skapa 

större tydlighet kring vilka artomständigheter som ska beaktas i den individuella 

artbedömningen 

Som vi sett ovan har en rad olika omständigheter beaktats inom ramen för den 

individuella bedömningen, och att generellt sammanfatta vad de kan utgöras av låter sig 

inte göras. Dock kan man troligen förvänta sig att om man studerar praxis avseende en 

specifik brottstyp så kan man skönja vilka artomständigheter som enligt gällande rätt 

kan beaktas inom ramen för den brottstypen.178  

Om den slutsats som ovan nåddes angående ett minskat utpekande av artbrott 

bekräftas i praxis, tror jag att även de artomständigheter som ska beaktas inom ramen 

för den individuella bedömningen kommer att bli mer enhetliga. Enligt min mening 

kommer alltså ett minskat antal utpekade artbrott att rikta om fokus från om en viss 

brottstyp ska utgöra artbrott, till vilka artomständigheter som talar för och emot art. På 

detta vis kan det alltså tänkas att även den individuella bedömningen blir mer förutsebar 

                                                
177 Se ovan kap 6.3.4. 
178 Jfr SOU 2012:34 band 2 s 703. 
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och enhetlig. Med detta sagt ska det göras en reservation för att många brottstyper 

säkert fortfarande är en bit ifrån en stringent praxis som visar vilka omständigheter som 

kan beaktas i artbedömningen, vilket innebär att förutsebarheten för dessa brottstyper 

kan komma att dröja.  

 

6.4.4 Brottslighetens art kommer förmodligen att förbli odefinierat 

Av det vi sett angående institutets utveckling så kan det konstateras att begreppet brotts-

lighetens art var och är odefinierat. Min prognos är att rättsläget kommer att förbli på 

detta vis tills lagstiftaren väljer att antingen ta bort begreppet eller att definiera det. Det 

ska här uppmärksammas den definitionssvårighet avseende utpekandet av de ”riktiga” 

artbrotten, som Ulväng diskuterade i sin artikel.179 Han uttryckte där att det stora 

problemet är att klä de fall som är så stötande för samhället att man inte kan tänka sig 

annat än fängelsestraff i ord. Han presenterade vissa tankar kring hur de ”riktiga” art-

brotten skulle kunna avgränsas, men överlämnade uppgiften åt HD. Tyvärr är denna 

vägledning inte tillämplig i den utveckling som vi sett att institutet brottslighetens art 

har tagit. Genom NJA 2014 s 559 har vi sett att något utökande av artbrott troligen inte 

kommer att ske. Det kommer därför inte att gå att dela upp artbrotten i de som ska 

förenas med tilläggssanktioner och de som är ”riktiga” artbrott, och således utpeka en 

hård kärna av riktiga artbrott. Istället kommer den oerhört spretiga praxis som nu före-

ligger att fortsätta gälla. Detta innebär att innebörden av brottslighetens art troligen bara 

kan avgöras brottstyp för brottstyp.180 

 

6.4.5 Sammanfattnings- och kompletteringsvis om framtiden för brottslighetens 

art 

Som vi sett ovan kan den restriktivitet som förespråkats av HD komma att påverka 

samtliga delar av artbrottsinstitutet i positiv riktning. Denna prognos förutsätter dock ett 

disciplinerat arbete från domstolarna där dels återhållsamhetsvädjan respekteras och de 

skälen för art avseende en viss brottstyp tydligt presenteras och argumenteras kring. 

                                                
179 Se ovan kap 6.3.2. 
180 Jfr SOU 2012:34 band 2 s 703. 
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En annan aspekt som inte nämnts i denna del är i vad mån artvärdemodellen kommer att 

utvecklas och bli en del av gällande rätt. Ett starkt indicium för att så kommer att vara 

fallet är att HD har resonerat i termer av artvärde. Detta legitimerar framtida artvärde-

resonemang. Om så skulle bli fallet så kommer både artkriterierna och art-

omständigheterna att mätas och värderas. Detta innebär att även om de artkriterier och 

artomständigheter som är relevanta tydliggörs, så kommer de även att graderas. En 

sådan nyansering gör givetvis att artbedömningarna blir mer komplicerade och förutse-

barheten lägre. Det skulle därför, för förutsebarhetens skull, vara mer önskvärt att 

undvika att artvärdemodellen blir en del av gällande rätt.  

Även något ska sägas om Asps åsikt att restriktivitet skulle ”måhända, om den an-

ammas, kunna verka skademinimerade”.181 För att förstå Asps uttalande måste vi först 

ha klart för oss vilken skada det är som kan komma att minimeras. Asp menar att 

problemet med att tillämpa art när vi inte vet vad det är, är att det skapar rätts-

säkerhetsproblem för den enskilde i valet mellan fängelse och icke-fängelse.182 Vad som 

ska förstås med rättssäkerhet är en omdiskuterad fråga men i här relevanta delar ska 

endast komponenten förutsebarhet diskuteras. Denna uppnås genom att de rättsliga 

besluten förankras i rättsnormer, vilket ofta sker genom lag.183 Om jag förstår Asp rätt 

så skulle ökad restriktivitet endast kunna vara skademinimerande i förutsebarhets-

hänseende. Jag menar dock att om utpekandet av nya artbrott hos domstolarna minskar, 

så kan effekten blir att högre förutsebarhet kommer att uppnås. Detta grundas i den 

prognos som jag ovan gjort. Om det faktiskt blir så att högre krav på utpekandet av nya 

artbrott leder till att artkriterierna och artomständigheterna blir tydligare, så måste ju 

detta leda till högre förutsebarhet för hur artbedömningen sker för varje brottstyp. Låt 

vara att denna förutsebarhet inte primärt har sin grund i lag.  Jag tror därför att 

restriktivitet inte endast kommer att verka skademinimerande, utan även skadeläkande. 

 

 

 
                                                
181 Asp, SvJT 2003 s 151. 
182 A a s 151. 
183 Jfr Peczenik, rätten och förnuft, 2 uppl, Norstedts förlag 1986, s 48 f. Peczenik är av den meningen att 
rättssäkerhet omfattar de fyra komponenterna 1) rättsliga 2) beslut som är i hög grad 3) förutsebara och 4) 
etiskt godtagbara. I denna uppsats är det dock inte det etiska som är problemet utan frågan om de rättsliga 
beslutens förutsebarhet.  
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7 Avslutande kommentar 
Uppsatsen tog sitt avstamp i de principer som genomsyrade påföljdsbestämningen före 

påföljdbestämningsreformen år 1989. Då fanns en paragraf, 1:7 BrB, som gav uttryck 

för att domstolarna skulle göra individual- och allmänpreventiva överväganden vid 

påföljdsbestämningen. I motiven till påföljdsbestämningsreformen anfördes att det 

fanns betydande svårigheter för domstolarna att göra sådana överväganden, varför 

lagstiftaren tydligare skulle ange när t ex allmänprevention gjorde sig särskilt gällande 

vid påföljdsvalet. Det var lagstiftarens uppfattning att det var förhållandevis enkelt att 

ange vilka de relevanta situationerna var.184 Möjligtvis var det så, att det hade varit 

förhållandevis enkelt att ange dessa situationer, men tyvärr gjordes inte detta. 

Lagstiftaren uttalade att brottslighetens art var ett begrepp som anknöt till då gällande 

praxis. De uttalade vidare några exempel på brott som enligt den praxisen ansågs utgöra 

artbrott och att omständigheterna att ett brott visat sig bli mera utbrett eller antagit mera 

elakartade former kunde utgöra skäl för att utpeka nya brottstyper som artbrott.  Mycket 

mer vägledning i frågan om innebörden av brottslighetens art gavs inte.  

På en annan punkt var dock lagstiftaren tydligare – utpekandet av nya artbrott skulle 

i första hand ske av lagstiftaren och endast med återhållsamhet genom praxis. Detta 

skedde dock inte heller. I princip alla tillkomna artbrott sedan 

påföljdsbestämningsreformen har utpekats genom praxis. Vidare har utpekandena skett 

utifrån kriterier och omständigheter som är svårtillämpade och svåra att sammanfatta. 

Systemet har blivit oerhört komplicerat. Detta har lett till att institutet brottslighetens art 

har kritiserats och från många håll har ett avskaffande av institutet förespråkats. Detta 

kommer dock troligen inte att ske.  

Lyckligtvis har HD på senare tid förespråkat återhållsamhet i utpekandet av nya 

artbrott. Som det verkar har detta ställningstagande fått effekt i senare tillkommen 

praxis, och det kan av detta skäl förväntas att brottslighetens art i framtiden blir något 

mera lätthanterligt. Jag tror att utpekandet av nya artbrott kommer att minska. Dock tror 

jag inte att det helt kommer att stanna av, men i den mån det faktiskt utvidgas så lär det 

krävas starka skäl för en sådan utvidgning, vilket i sin tur kan göra att artkriterierna blir 

tydligare utpekade och tillämpade.  Jag tror även att fokus kommer att riktas om från 

                                                
184 SOU 1986:14 s 74 
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frågan om ett brott ska är att betrakta som artbrott, till frågan: Även om en gärning ingår 

i en brottstyp som utgör ett artbrott, ska gärningen anses ge upphov till en presumtion 

för fängelse i just det fallet? Jag tror alltså att de artomständigheter som är knutna till 

den individualiserade bedömningen i högre grad kommer att utpekas, vilket kan komma 

att leda till att man från brottstyp till brottstyp kan se vilka omständigheter som avgör 

om en presumtion för fängelse ska föreligga. Jag tror alltså att man kan förvänta sig 

några positiva effekter genom att respektera en återhållsamhet i utpekandet av nya 

artbrott. Om man vill vara efterklok kan man säga att det var synd att denna 

återhållsamhet, som det gavs uttryck för redan i motiven till 

påföljdsbestämningsreformen, inte respekterades tidigare. Då kanske institutet 

brottslighetens art inte hade blivit så komplicerat som det är idag.  
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