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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

När en domstol ska fastställa en påföljd är det ett flertal faktorer som ska beaktas. Det är 

visserligen straffvärdebedömningen som utgör grunden för påföljdsbestämningen.1 Utöver 

straffvärdet kan dock ytterligare omständigheter påverka straffmätningen. I de fall en gärnings-

person tidigare har gjort sig skyldig till brott kan straffet komma att skärpas i enlighet med BrB 

29 kap. 4 §. Av detta följer att en gärningsperson som har återfallit kan dömas till en strängare 

påföljd än en person som inte tidigare har gjort sig skyldig till brott, trots att det aktuella brottet 

är detsamma. 

    Dagens påföljdssystem vilar huvudsakligen på principerna om proportionalitet mellan brott 

och straff, likabehandling, konsekvens och förutsebarhet.2 Kriminalpolitikens främsta syfte är 

att förebygga brott. Straff och andra påföljder ska fungera som ett instrument för att motverka 

brottslighet.3 Detta innebär att bestämmelsen om återfallsskärpning ska syfta till att förhindra 

brottslighet, samtidigt som regleringen ska passa in i ett straffsystem där principer såsom prop-

ortionalitet, humanitet och likabehandling betonas. 

    Domstolarnas möjlighet att skärpa straff på grund av tidigare brottslighet har motiverats på 

många olika sätt. Det har exempelvis förekommit argument som bygger på att upprepad 

brottslighet anses vara värre än enstaka brott.4 Genom ett strängare straff kan staten påvisa att 

den menar allvar med sitt straffhot. Den likgiltiga attityd som en tidigare dömd gärningsperson 

uppvisar då denne begår ett nytt brott utgör ett hot mot straffsystemet. Därmed förtjänar 

personen ett skärpt straff.5 Förhoppningen är då att ett strängare straff får den dömde att tänka 

om och att personen därmed inte begår fler brott i framtiden. 

    Ovanstående motivering är som sagt endast ett av många synsätt. Det finns de som före-

språkar återfallsskärpning av andra anledningar, och det finns de som inte anser återfalls-

skärpning vara försvarbart överhuvudtaget. 

    Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att klarlägga när, varför och i vilken utsträck-

ning straffskärpning till följd av tidigare brottslighet, i enlighet med BrB 29 kap. 4 §, ska 

beaktas vid påföljdsbestämningen. En följdfråga är huruvida bestämmelsen om återfalls-

                                                 
1 Borgeke & Heidenborg, Att bestämma påföljd för brott, s. 45. 
2 Se exempelvis dir. 2009:60 s. 2. 
3 Se bland annat a.a. s. 7 och prop. 1987/88:120 s. 32. 
4 Se till exempel a.a. s. 11, där det konstateras att ”tidigare brottslighet tillmäts betydelse vid påföljdsvalet för att 

det genom en skärpt reaktion ska kunna markeras att upprepad brottslighet är allvarligare än enstaka brott”. Se 

även a.prop. s. 52. 
5 SOU 1995:91 s. 181. 
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skärpning är motiverad, särskilt med beaktande av dagens påföljdssystem samt dess bakom-

liggande principer och ändamål. I det följande utreds varför och hur pass mycket återfall ska 

påverka straffmätningen samt hur väl tidigare brottslighets betydelse stämmer överens med 

påföljdssystemets syfte. Avsikten är att slutligen kunna ta ställning till vad det är som talar för 

återfallsskärpningsregeln i BrB 29 kap. 4 § och huruvida bestämmelsen kan motiveras av skäl 

som går att rättfärdiga. 

    För att uppnå detta mål krävs en grundlig granskning av såväl regleringens ordalydelse och 

syfte, som dess praktiska tillämpning. Möjligheten till återfallsskärpning utgör endast en liten 

del av påföljdsbestämningen. För att komma fram till en fullständig bild räcker det inte att se 

till paragrafen i BrB 29 kap., utan det krävs att regleringen ses i ett större sammanhang. Det är 

därmed även av intresse att noga undersöka de värden som genomsyrar påföljdssystemet. Som 

tidigare nämnts bör återfallsskärpning fungera som ett verktyg för att uppnå systemets ändamål. 

De värden och principer som ligger bakom påföljdssystemet är följaktligen minst lika relevanta 

för återfallsskärpningsregeln som för systemet i dess helhet. 

 

1.2 Metod och material 

Till grund för både undersökning och diskussion ligger lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. 

Materialet har lästs och analyserats för att ge en övergripande bild av gällande rätt på området. 

Uppsatsen består av ett stort antal redogörelser som är avgörande för förståelsen av återfalls-

skärpningens betydelse. Framställningen är dock inte endast till för att beskriva och förklara 

dagens rättsläge. I min undersökning av vilka intressen som talar för återfallsskärpning och 

ifrågasättandet av bestämmelsen ingår även en önskan att söka efter andra lösningar, om än 

bara som ett tankeexperiment.6 

    Påföljdssystemets bakomliggande syften har varit av stor betydelse då rättskällorna har 

studerats. Detta beror till stor del på att uppsatsens huvudsakliga frågeställning ytterst är 

teoretisk. Eftersom ett syfte med denna uppsats har varit att behandla skälen bakom återfalls-

skärpningen, har det varit av stort intresse att undersöka propositioner och betänkanden där 

återfallsregleringen berörs och underbyggs. 

    Som en del av uppsatsen har jag undersökt återfallsskärpningens praktiska betydelse och 

faktiska påverkan på rättstillämpningen. Hur bestämmelsen i BrB 29 kap. 4 § används i dag i 

praktiken har självklart betydelse för hur man bör se på möjligheten till återfallsskärpning. 

                                                 
6 Enligt Jareborg är det inte anmärkningsvärt att rättsdogmatiken går utanför gällande rätt (Jareborg, 

Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s. 4). Se även Agell, Rationalitet och värderingar i rättsvetenskapen, 

SvJT 2002 s. 243 ff. 
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Även om det går att diskutera saken ur ett fullständigt teoretiskt perspektiv anser jag det nöd-

vändigt att beakta de konsekvenser som bestämmelsen får i och med domstolarnas tillämpning. 

    Uppsatsens stora fokus på förarbeten överensstämmer med dess frågeställning, men det har 

också kommit naturligt till följd av en viss avsaknad av praxis. Det är oklart om HD sedan 

påföljdsbestämningsreformen år 1989 överhuvudtaget har använt sig av BrB 29 kap. 4 § för att 

skärpa ett straff. Emellertid finns det en del praxis som kan sägas ha haft en inverkan på 

betydelsen av återfall i brott, och denna har studerats och analyserats i den utsträckning som 

utbudet har tillåtit. 

   

1.3 Avgränsning 

För att uppnå syftet med uppsatsen krävs en genomgripande undersökning av regleringen för 

återfallsskärpning. Såsom framgår av BrB 29 kap. 4 § ska det faktum att en tilltalad tidigare 

har gjort sig skyldig till brott beaktas vid straffmätningen först om det inte har beaktats genom 

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

Det finns även gränsfall där exempelvis en gärningsperson tidigare har blivit dömd, men ännu 

inte avtjänat något straff. Dessa omständigheter utgör en del av en större helhet och kommer 

därför att nämnas inledningsvis, men sedan lämnas därhän. Frågorna kommer inte att behandlas 

ingående i texten. En utgångspunkt i denna uppsats är att 29 kap. 4 § är tillämplig och 

återfallsskärpning aktuellt, om inte annat anges. 

    Att en gärningspersons tidigare brottslighet kan beaktas i och med påföljdsvalet stadgas i 

BrB 30 kap. 4 § st. 2. I denna bestämmelse framförs att tidigare brottslighet kan utgöra ett skäl 

för fängelse. Det finns uppenbara likheter mellan denna regel och den i BrB 29 kap. 4 §. Båda 

rör påföljdsbestämning och den tilltalades tidigare brottslighet. Vissa av de argument som 

kommer att tas upp i denna framställning i anslutning till återfallsskärpning kan även appliceras 

på bestämmelsen om påföljdsval, exempelvis när det gäller överväganden som kan göras 

angående ökad möjlighet till fängelsestraff. Däremot finns det även vissa skillnader, bland 

annat att den ena bedömningen görs vid påföljdsvalet och den andra vid straffmätningen. I 

denna uppsats kommer fokus att ligga endast på den sistnämnda. 

    Uppenbarligen är det mycket möjligt att någon begår ett brott utan att detta upptäcks. Det är 

också möjligt att ett brott begås och att gärningspersonen åtalas, men att exempelvis brist på 

tillräckliga bevis leder till utebliven lagföring. Detta innebär att det kan finnas gott om återfall 

som allmänheten inte känner till. Det är givetvis omöjligt att veta hur denna sida av 

verkligheten ser ut och det är av betydelse att uppmärksamma denna okunskap. Däremot är det 
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även av vikt att inte haka upp sig på spekulationer, utan att diskutera vad vi faktiskt vet. När 

jag i denna framställning nämner hur återfallsskärpning kan påverka en gärningsperson som 

har begått ett visst brott tidigare, kommer jag att utgå ifrån att denne inte har drabbats av några 

så kallade dolda återfall, om inget särskilt anges. 

 

1.4 Disposition 

Avsnitt 2 fungerar som en inledande redogörelse för återfallsbegreppet. Här förklaras vad 

tidigare brottslighet innebär, vilka förutsättningarna är för att återfallsskärpning ska 

aktualiseras och hur denna kan påverka prövningen av ett brottmål. Efter den inledande 

framställningen följer en kortare genomgång av återfallsskärpningens historia; från Erik XIV:s 

hovordning till dagens utformning av BrB 29 kap. 4 §. Därefter förklaras när återfalls-

skärpningsregeln i 29 kap. 4 § kan komma att bli aktuell och slutligen redogörs för de om-

ständigheter som enligt bestämmelsen särskilt ska beaktas. Avsnittet är till för att ge läsaren en 

grundläggande förståelse för återfallsskärpningen, varför den finns till samt i vilken kontext 

bestämmelsen används. 

    Avsnitt 3 behandlar påföljdssystemet och är till för att ge läsaren en övergripande bild av 

systemet samt dess syften och principer. Avsnittet består av två huvudsakliga delar: en som 

diskuterar vad som berättigar ett påföljdssystem överhuvudtaget och en som diskuterar hur ett 

påföljdssystem följaktligen bör se ut. Avslutningsvis följer en kort framställning av hur 

påföljdssystemets syften och värden tycks överensstämma med återfallsregleringen i BrB 29 

kap. 4 §. 

    Uppsatsens mest omfattande del är avsnitt 4. Här kommer återfallsskärpning att behandlas i 

ljuset av det som tagits upp i tidigare avsnitt, särskilt i avsnitt 3. Avsnittet innehåller ett antal 

avsnitt som berör olika resonemang kring återfallsskärpning. Utifrån dessa argument kommer 

jag att undersöka hur återfallsskärpning ter sig som en del av påföljdssystemet, såväl teoretiskt 

som praktiskt. 

    De argument som talar för och som har motiverat ett införande av återfallsskärpning kommer 

att framföras. Argumenten kommer att undersökas och jämföras med påföljdssystemets 

värnande om värden såsom proportionalitet och humanitet. Därefter följer ett avsnitt om åter-

fallsskärpningen i praxis, som redogör för vilket genomslag bestämmelsen i 29 kap. 4 § har fått 

i praktiken. En analys kommer att göras av dels hur väl syftena med återfallsskärpning stämmer 

överens med syftena bakom påföljdssystemet, dels hur möjligheten till återfallsskärpning har 

använts i praktiken och om bestämmelsens effekt motsvarar det lagstiftaren har velat uppnå. 
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    Det avslutande avsnittet 5 består av en reflektion över varför återfallsskärpningen ges 

betydelse vid straffmätningen och huruvida möjligheten till återfallsskärpning är berättigad och 

ändamålsenlig. I detta sammanfattande avsnitt binder jag ihop tidigare argument för och emot 

i en slutlig redogörelse för vad som tycks motivera denna återfallsreglering, oklarheter och 

invändningar till trots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

2 Tidigare brottslighet 

2.1 Inledning 

För att en gärningsperson ska kunna återfalla behövs det någonting att återfalla i, det vill säga 

tidigare brottslighet. Det krävs också att den tilltalade har lagförts för denna tidigare brottslig-

het. Såväl tidigare domar som strafföreläggande, åtalsunderlåtelse och straffvarning kan utgöra 

grunder för en straffskärpning.7 I vissa fall är även tidigare domar avkunnade i EU:s 

medlemsstater att fästa avseende vid.8 Har gärningspersonen begått brott tidigare utan att ha 

lagförts utgör brotten tillsammans så kallad flerfaldig brottslighet. Vid en sådan situation döms 

gärningspersonen för flera olika brott vid ett och samma tillfälle.9 

    Tidigare brottslighet kan i dag påverka ett brottmål på olika vis. Det kan få betydelse för 

valet av påföljd (BrB 30 kap. 4 § st. 2) och kan leda till förverkande av villkorligt medgiven 

frihet (BrB 34 kap. 5 §). Detta kan sägas innebära att den tilltalade förlorar ett privilegium till 

följd av återfallet.10 Om domstolen inte har möjlighet att beakta återfallet vid påföljdsvalet eller 

vid beslut om förverkande av villkorligt medgiven frihet, kan de i stället skärpa den nya 

brottslighetens straffmätning enligt BrB 26 kap. 3 § och tidigare omtalade 29 kap. 4 §.11 

    Den förstnämnda bestämmelsen påverkar straffskalan och ger domstolen möjlighet att i vissa 

fall överstiga det högsta straff som kan utdömas för brottet. Den senare bestämmelsen berör 

själva straffmätningen och stadgar att den tidigare brottsligheten ska beaktas i skärpande 

riktning. Vid bedömningen ska rätten särskilt beakta omfattningen av den tidigare brottslig-

heten, den tid som förflutit mellan brotten samt om den tidigare och den nya brottsligheten är 

likartade eller särskilt allvarlig. 

    Tidigare brottslighet har ingen betydelse när den tilltalade har fått en ordningsbot och i 

huvudsak påverkar ett eventuellt återfall inte heller penningböter. Däremot kan tidigare 

brottslighet göra att böter främst i form av dagsböter eller strafföreläggande hamnar på en högre 

nivå. Exempelvis kan ett bötesstraff som utdöms till följd av olovlig körning i enlighet med 

TBL 3 §, skärpas på grund av tidigare brottslighet. Detta kan motiveras av en önskan att 

undvika en alltjämt strängare påföljd.12 

                                                 
7 Borgeke & Heidenborg, a.a. s. 204. Jfr NJA 1992 s. 108. 
8 Se EU:s råds rambeslut 2008/675/RIF (främst artikel 3), samt prop. 2015/16:151 s. 29. 
9 Se BrB 29 kap. 1 §. 
10 SOU 2008:85 s. 305. 
11 Ulväng, Påföljdskonkurrens – problem och principer, s. 333. 
12 A.bet. s. 518. 
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    Återfallsskärpningen i BrB 29 kap. 4 § kan dock aktualiseras även vid bötesstraff. 

Regleringen kan leda till såväl att straffet skärps på bötesnivå som att påföljden i stället blir på 

fängelsenivå. Det är dock ovanligt att det finns anledning till återfallsskärpning av ett straff på 

bötesnivå.13 Konsekvenserna av återfallsskärpningen är dessutom mer kännbara vid 

frihetsberövande påföljder. Till följd av detta och eftersom fängelsestraffet är det mest 

ingripande av de två straffen, blir återfallsskärpningens påverkan av ett större intresse på 

fängelsenivå.14 

    Således kommer fokus i denna framställning fortsättningsvis att ligga på den tidigare 

brottslighetens medverkan till att en frihetsberövande påföljd skärps, eller att en 

frihetsberövande påföljd väljs framför en icke frihetsberövande påföljd. För att underlätta 

kommer fängelse att användas som det främsta exemplet, men det tåls att påpeka att argument 

kring den frihetsberövande aspekten av fängelsestraffet även kan vara intressanta rörande andra 

frihetsberövande påföljder, som exempelvis sluten ungdomsvård. 

 

2.2 Bakgrund 

2.2.1 Inledning 

Straffskärpning på grund av tidigare brottslighet är inte någonting nytt i svensk rätt. De första 

reglerna om återfall fanns i Erik XIV:s hovordning av den 19 november 1560. Efter följde 

många olika återfallsregleringar. I BrB:s förlaga strafflagen fanns olika straffskalor beroende 

på om gärningspersonen även tidigare hade begått ett brott av samma typ.15 Det som skiljde 

dessa återfallsbestämmelser från dagens ordning är att de fanns i de enskilda straffstadgandena 

och endast rörde sig om ett visst antal brott, främst de som i dag regleras i BrB kap. 8, samt att 

de var obligatoriska och förde med sig påtagliga straffskärpningar.16 En kvarleva från detta 

finns i tidigare nämnda TBL 3 §, paragrafen som definierar brottet olovlig körning. Andra 

meningen stadgar att om brottet har skett vanemässigt så ska det anses vara grovt. 

    I och med en lagändring år 1942 blev återfallsbestämmelserna mer generellt utformade. 

Samtliga förmögenhetsbrott omfattades nu av reglerna. När BrB infördes år 1965 blev 

återfallsreglerna gällande för alla brott i balken som hade fängelse i straffskalan. 

                                                 
13 För en mer utförlig genomgång av tillämpningen av BrB 29 kap. 4 § vid bötesstraff hänvisas till Borgeke & 

Heidenborg, a.a. s. 206-207. 
14 Under kategorin påföljd för brott faller straffen böter och fängelse samt villkorlig dom, skyddstillsyn och 

överlämnande till särskild vård, i enlighet med BrB 1 kap. 3 §. Fängelse anses vara ett svårare straff än böter, 

vilket framgår av BrB 1 kap. 5 §. Det anses också vara en svårare påföljd än villkorlig dom och skyddstillsyn, 

enligt BrB 30 kap. 1 §. 
15 Brottsbalken infördes år 1962 och trädde i kraft 1965. 
16 Träskman, Om återfall i brott, SvJT 1999, s. 200. 
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2.2.2 Upphävande av en straffskärpningsregel 

År 1976 upphävdes den uttryckliga återfallsregeln i BrB 26 kap. 3 §.17 Paragrafen stadgade 

bland annat att om någon som dömts till påföljd för brott som är belagt med fängelse begår 

brott igen, och detta är belagt med fängelse i högst sex månader, så kan denne dömas till 

fängelse i högst två år för återfallet. Om det nya brottet är belagt med fängelse på mer än sex 

månader men högst två år, kan den tilltalade i stället dömas till fängelse i högst fyra år. 

    I propositionen framfördes att det arbetades för en minskning av användandet av 

frihetsberövande påföljder och för en kortare längd på de frihetsberövanden som ändå ansågs 

nödvändiga.18 Avskaffandet av bestämmelsen i BrB 26 kap. 3 § skulle påvisa denna 

utveckling.19 En annan motivering var att föreskriften inte längre behövdes, eftersom 

fängelsestraffen i regel mättes ut i den nedre delen av straffskalan.20 En bestämmelse som 

syftade på att underlätta ett strängare ingripande mot någon som gjort sig skyldig till upprepad 

brottslighet var inte längre aktuell, utan ansågs snarare stå i direkt strid med gällande 

kriminalpolitiska värderingar.21 

 

2.2.3 Återinförande av en straffskärpningsregel 

Fem år senare återinfördes en bestämmelse om straffskärpning i BrB 26 kap. 3 §.22 

Återinförandet skedde i samma veva som narkotikabrottens straff skärptes och 

interneringsstraffet slopades.23 Den nya regeln liknade sin föregångare i mångt och mycket, 

med den stora skillnaden att den nya bestämmelsens tillämpningsområde var inskränkt till 

allvarligare fall av brottslighet.24 

    Upphävandet av den tidigare återfallsregeln hade bland annat motiverats med att det i 

praktiken inte behövdes en straffmätning som gick utöver de straffmaxima som hade angetts 

för de särskilda brotten.25 Lagstiftaren menade att det i och med ett avskaffande av 

interneringsstraffet och en viss förändring av kriminalvårdsnämndens praxis i fråga om 

villkorlig frigivning, inställde sig ett behov av möjligheten att skärpa straffet vid särskilt 

                                                 
17 Prop. 1975/76:42, JuU 1975/76:16, rskr. 1975/76:111 och SFS 1975:1395. 
18 A.prop. s. 80. 
19 NJA II 1975 s. 730. 
20 A.prop. s. 79. 
21 A.prop. s. 80-81. 
22 Prop. 1980/81:76, JuU 1980/81:25, rskr. 1980/81:211 och SFS 1981:211. 
23 Med internering förstås frihetsberövande utan angiven tidsbegränsning. 
24 I stället för att kunna dömas för återfall efter att ha begått ett nytt brott belagt med fängelse i högst sex månader 

respektive minst sex månader och högst två år, gällde den nya bestämmelsen fall där den tilltalade blivit dömd för 

brott belagd med fängelse i mer än sex år. Den tilltalade skulle enligt den nya regeln tidigare ha dömts till minst 

två års fängelse. 
25 Prop. 1975/76:42 s. 79. 
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allvarliga återfallssituationer. Man ville inte att samhällets syn på den mest svårartade 

brottsligheten skulle förmildras.26 

    Syftet med den nya regeln var att kunna skärpa straffet för gärningspersoner som tidigare 

dömdes till internering på grund av särskilt allvarlig och samhällsfarlig brottslighet. 

Bestämmelsen skulle också omfatta personer som dömts till minst två års fängelse för grov 

narkotikabrottslighet eller för andra grova brott som utgjorde led i en yrkesmässigt eller på 

annat sätt i organiserade former bedriven verksamhet.27 

     Straffskärpningsregeln i BrB 26 kap. 3 § var fakultativ. I propositionen framfördes att 

domstolarna kunde avstå från att överskrida maximum i straffmätningen, även om 

förutsättningarna innebar att straffskärpning kunde tillämpas. Syftet med förslaget förklarades 

vara att domstolarna skulle ha möjlighet att utdöma frihetsberövanden i linje med dåvarande 

praxis, och inte att åstadkomma en generell höjning av straffnivån. Kunde detta ske inom 

straffskalorna fanns det inget behov av att använda sig av den nya bestämmelsen.28 

 

2.2.4 Påföljdsbestämningsreformen 

I samband med en påföljdsbestämningsreform som genomfördes år 1989 infördes nya regler 

om återfall i brott.29 Tidigare brottslighet kunde tala för fängelse enligt BrB 30 kap. 4 § och det 

förtydligades att tidigare brottslighet skulle beaktas i samband med förverkande av villkorlig 

frigivning (BrB 34 kap. 4 § st. 2). 

    Nu infördes också en särskild bestämmelse som stadgade att domstolen skulle ta hänsyn till 

tidigare brottslighet vid straffmätning, om inte förhållandet beaktats tillräckligt vid val av 

påföljd eller förverkande av villkorligt medgiven frihet. Regeln fanns i BrB 29 kap. 4 § och 

innehållet var nästan identiskt med det i dagens paragraf. De främsta skillnaderna är att den 

tidigare bestämmelsen föreskrev att domstolen skulle ta hänsyn till tidigare brottslighet ”i 

skälig utsträckning”, och inte ”i skärpande riktning”, som i dag, samt att ”tillräckligt” har 

ändrats till ”i tillräcklig utsträckning” och fått en ny placering. Jag återkommer till dessa 

förändringar nedan i avsnitt 2.2.5. 

    Den särskilda bestämmelsen om straffskärpning till följd av återfall infördes för att det skulle 

bli tydligare hur och när tidigare brottslighet skulle beaktas. Det bedömdes vara oklart huruvida 

en straffskärpning till följd av återfall skulle ske genom straffmätningen, förverkande av 

                                                 
26 SOU 2008:85. Se även NJA II 1981:3 s. 102 f. och s. 105 f. 
27 Prop. 1980/81:76 s. 133. 
28 A.prop. s. 57 och s. 134. 
29 Prop. 1987/88:120. Fängelsestraffkommitténs betänkande (SOU 1986:13-15) låg till grund för beredningen. 
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villkorligt medgiven frihet eller en kombination av båda. Möjligheten att ta hänsyn till en 

gärningspersons eventuella tidigare brottslighet vid påföljdsbestämningen framfördes vara av 

väsentlig betydelse för påföljdssystemets trovärdhet. Till följd av de skiftande uppfattningarna 

om i vilken utsträckning och på vilket sätt återfall skulle få betydelse ansågs det vara angeläget 

att man använde sig av lagstiftning för att skapa förutsättningar för en enhetlig och konsekvent 

praxis.30 

 

2.2.5 Dagens BrB 29 kap. 4 § 

Bestämmelsen i BrB 29 kap. 4 § fick sin nuvarande utformning år 2010.31 Enligt förarbetena 

användes straffskärpningsmöjligheterna ojämnt och för sällan. Genom att förtydliga regeln om 

återfallsskärpning kunde såväl användningen av straffskärpningsmöjligheten som enligheten i 

praxis öka.32  Även i detta fall framfördes det i förarbetena att det är av stor betydelse för tilltron 

till påföljdssystemet att återfall i brott beaktas vid påföljdsbestämningen.33 

    En kartläggning som Åklagarmyndigheten hade gjort av domstolens påföljdspraxis vid 

allvarliga våldsbrott visade att återfall inte tycktes tillmätas tillräcklig betydelse vid 

bestämmande av straff.34 Utöver detta framfördes att även i fråga om brott i allmänhet användes 

återfallsskärpningen sällan och ojämnt. Till följd av detta var man av uppfattningen att det 

skulle bli tydligare att återfall ska beaktas i straffskärpande riktning. Man ville öka såväl 

tillämpningen av straffskärpningsmöjligheten som enhetligheten i praxis, genom att förtydliga 

regeln om återfallsskärpning.35 

    Någonting annat än att beaktandet av återfallet ska ske i skärpande riktning har förvisso 

aldrig varit aktuellt, men det ansågs finnas ett behov av att detta tydligare skulle komma till 

uttryck. Den nya ordalydelsen fungerar som ett förtydligande att när den tidigare brottsligheten 

ska beaktas vid straffmätningen så ska detta alltid vara i skärpande riktning.36 Att det inte längre 

uttryckligen står att den tidigare brottsligheten ska beaktas i skälig omfattning bör inte heller 

tala för att skälighet plötsligt anses oviktigt.37 Domstolen ska likväl göra en rimlig 

straffmätning i varje enskilt fall.38 Bestämmelsens förändring framstår med andra ord som föga 

                                                 
30 Prop. 1987/88:120 s. 51-52. 
31 Prop. 2009/10:147, JuU 2009/10:32, rskr. 2009/10:272, SFS 2010:370. 
32 Prop. 2009/10:147 s. 33. 
33 Prop. 2009/10:147 s. 32. 
34 Åklagarmyndighetens rapport Domstolarnas påföljdspraxis vid vissa våldsbrott s. 166 f. 
35 Prop. 2009/10:147 s. 33. 
36 Prop. 2009/10:147 s. 45. 
37 Bäcklund, En kriminalpolitisk nödvändighet? — Om tidigare brottslighet och dess betydelse vid straffmätning, 

SvJT 2015, s. 405. 
38 Prop. 2009/10:147 s. 45. 
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mer än en modernisering av språket och en påminnelse om viljan att återfall ska beaktas i 

straffskärpande riktning.39 Ingenting i lagtext eller förarbeten talar för att den nya ordalydelsen 

skulle innebära en egentlig ändring i sak.  

    Det kan dock ifrågasättas om inte reformen har fått motsatt effekt än den tillämpningsökning 

som förändringarna syftade till att åstadkomma. Det kan argumenteras för att förändringen från 

”om förhållandet inte tillräckligt kan beaktas genom påföljdsvalet eller genom förverkande av 

villkorligt medgiven frihet” till ”om inte förhållandet beaktas genom påföljdsvalet eller i 

tillräcklig utsträckning genom förverkande av villkorligt medgiven frihet” leder till färre 

situationer där straffskärpning av en fängelsepåföljd kan ske till följd av återfall, eftersom 

placeringen av ”i tillräcklig utsträckning” framför påföljdsvalet anses innebära att tidigare 

brottslighet inte ska beaktas alls vid straffmätningen om den redan har beaktats vid 

påföljdsvalet. 

    I praktiken tycks reformen inte ha fört med sig några större skillnader i graden av 

återfallsskärpning, varken åt det ena eller andra hållet. I en undersökning av Brå används 

misshandelsbrottet som exempel för att illustrera strafflängd i förhållande till tidigare 

brottslighet. Det framgår att straffen över lag är cirka två månader längre för en 

återfallsbrottsling än för en förstagångsförbrytare och att denna skillnad var densamma innan 

2010 års reform. En granskning av domar rörande grov misshandel och försök till dödligt våld 

visar att återfallsskärpning väldigt sällan åberopas i enlighet med BrB 29 kap. 4 §. Även detta 

gäller såväl innan som efter reformen. Dessutom påpekades att i de fall där BrB 29 kap. 4 § 

tillämpades så var det utan hänvisning till 2010 års reform och med liknande resonemang som 

innan reformen.40 

 

2.3 Återfallsskärpningens tillämpningsområde 

Av ordalydelsen i BrB 29 kap. 4 § framgår att det är en restriktiv regel. Den tidigare 

brottsligheten ska endast tas hänsyn till vid detta tillfälle om den inte redan har beaktats genom 

valet av påföljd eller i samband med förverkande av villkorligt medgiven frihet. Om den 

tidigare brottsligheten påverkar påföljdsvalet på så sätt att gärningspersonen döms till fängelse, 

ska möjligheten till återfallsskärpning inte användas. Inte heller om villkorligt medgiven frihet 

                                                 
39 A.prop. s. 33. Se även HD:s uttalade i NJA 2012 s. 79 p. 26. 
40 Brå:s rapport Skärpta straff för allvarliga våldsbrott s. 62-64. Se även NJA 2012 s. 79 p. 24-27 där 2010 års 

reform diskuteras och det framförs att det som uttalades i samband med 1989 års reform i huvudsak fortfarande 

gäller. 
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kan förklaras förverkad på grund av tidigare brottslighet ska ett fängelsestraff 

återfallsskärpas.41 

    I påföljdsreformspropositionen uttalades att det var osäkert till vilken grad domstolarna 

faktiskt beaktade återfall i brott vid straffmätningen och att det inte fanns några klara riktlinjer 

för tillämpningen.42 Ett argument för den nya regleringen var att det krävdes en lagstiftning 

som kunde medföra en mer enhetlig praxis, då rättsläget var oklart.43 Vidare anförs det i 

förarbetena att en särskild straffskärpning till följd av återfall endast bör vara aktuell då 

återfallssituationen är ”särskilt anmärkningsvärd”. Detta förklaras innebära bland annat 

synnerligen allvarlig brottslighet samt upprepad och vanemässig grov tillgreppsbrottslighet, till 

exempel bostadsinbrott.44 

    Det framhålls också att det i allmänhet saknas anledningar att vid sidan av ett beslut om 

förverkande av villkorligt medgiven frihet också genomföra en straffskärpning på grund av 

återfall, men att det finns en del fall då det bör kunna ske. Till exempel kan det bli aktuellt då 

tillfälliga omständigheter leder till att ett förverkande endast omfattar en kort tid, eller då den 

tilltalade flera gånger har återfallit i svårartad brottslighet, som grov misshandel och grov stöld, 

samt vid synnerligen allvarlig brottslighet.45 

    Att en gärningsperson tidigare har gjort sig skyldig till brott kan vid straffmätningen beaktas 

i främst tre avseenden.46 

    För det första kan återfallsskärpning bli aktuellt när villkorligt medgiven frihet inte har följt 

av ett tidigare straff. Under denna kategori faller brottslighet på bötesnivå, fall där 

fängelsestraffet är för kort för att villkorlig frigivning ska ske och situationer där straffet vid 

påföljdsbestämningen blir fängelse i stället för böter. 

     För det andra kan det hända att en villkorlig frigivning inte kan förverkas, trots att den 

tilltalade har medgivits villkorlig frigivning från ett fängelsestraff. Exempelvis kan den 

tilltalade ha begått ett nytt brott utan att ha blivit häktad eller fått del av åtal inom ett år efter 

prövotidens utgång enligt BrB 34 kap. 5 § st. 4. Det kan också tänkas att den villkorliga 

frigivningen redan har förverkats av övervakningsnämnden till följd av misskötsamhet. 

                                                 
41 Jfr NJA 1998 s. 713. 
42 Prop. 1987/88:120 s. 50 och s. 89. 
43 A.prop. s. 50 och 52. 
44 Prop. 1987/88:120 s. 89. 
45 A.prop. s. 57. 
46 Det följande bygger i huvudsak på a.prop. s. 57. 
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     För det tredje kan det vara så att ett förverkande av villkorligt medgiven frihet inte är 

tillräckligt ingripande, till exempel vid återfall i allvarlig eller synnerligen allvarlig 

brottslighet.47 

    I samband med återfallsskärpningsregeln i BrB 29 kap. 4 § ska även bestämmelsen i BrB 26 

kap. 3 § beaktas. Den senare stadgar att någon som har dömts till fängelse i lägst två år och 

som, sedan domen har vunnit lagakraft, har begått ett brott som är belagt med fängelse i mer 

än sex år, får dömas till fängelse på en viss tid som med fyra år överstiger det högsta straff som 

kan följa på den nya brottsligheten. I de fall flera brott har begåtts ska domstolen utgå från det 

som hade varit det högsta straffet i enlighet med regeln om flerfaldig brottslighet i BrB 26 kap. 

2 §. 

    Bland brott som är belagda med mer än sex års fängelse finns exempelvis mord, dråp, grov 

misshandel, människorov, grovt rån, grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn. Brott som 

däremot inte omfattas av det förhöjda maximistraffet är till exempel våldtäkt och våldtäkt mot 

barn av normalgraden, samt rån av normalgraden och grov stöld. 

    Exakt hur mycket ett straff ska skärpas till följd av tidigare brottslighet framgår inte av 

lagtext, förarbetena eller praxis. Det är dock möjligt att dra vissa slutsatser, till exempel utifrån 

den förespråkade restriktiviteten. Att återfallsbestämmelsen i BrB 29 kap. 4 § ska tillämpas 

restriktivt föranleder att den straffskärpning som sker bör vara relativt liten. Exempelvis kan 

det inte anses vara en liten sak att skärpa ett fängelsestraff på sex månader till ett på åtta 

månader, och endast mycket speciella förhållanden kan tala för en hårdare skärpning än så.48 

    Det är självklart skillnad på hur mycket ett straff kan skärpas beroende på hur högt 

straffvärde brottsligheten tillmäts. Ju högre straffvärden, desto lägre straffskärpning, ur ett 

procentuellt synsätt. Det är mycket möjligt att omständigheterna vid något tillfälle talar för att 

ett straff på en månad kan skärpas till två månader, det vill säga dubbelt så mycket. Om ett 

straff emellertid tillmäts ett straffvärde på mer än sex månader borde det framstå som orimligt 

att fördubbla straffets längd. 

    Ofta räcker det att skärpa ett straff med en eller två månader. En riktlinje kan vara att utgå 

ifrån så kallade straffmätningsstationer. Med straffmätningsstationer förstås de strafflängder 

som i praktiken används av rätten, till exempel ett fängelsestraff på ett år, på ett år och två 

månader, på ett år och fyra månader, ett år och sex månader, ett år och nio månader, två år, två 

                                                 
47 I a.prop. s. 58 lyfts det fram ett behov av att markera hur pass allvarligt samhället ser på gärningspersonens 

likgiltighet inför grundläggande värden. 
48 SOU 2008:85 s. 524. 
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år och tre månader, och så vidare.49 Straffskärpningen bör då inte vara strängare än att den går 

från en straffmätningsstation till den nästkommande, om det inte finns mycket goda skäl för en 

annan bedömning.50 

    Anledningarna till en eventuell återfallsskärpning kan variera och vissa väger tyngre än 

andra. Detta kan självklart komma att påverka hur pass sträng straffskärpningen bör vara. Om 

skälen för straffskärpning är starka, talar detta naturligtvis också för att skärpningen bör vara 

strängare. Detta gäller exempelvis om det finns ett flertal omständigheter som talar för 

återfallsskärpningen eller om den tidigare brottsligheten är omfattande. 

 

2.4 Förutsättningar för återfallsskärpning 

2.4.1 Inledning 

Det är inte tillräckligt med vilken tidigare brottslighet som helst för att skärpning av ett 

fängelsestraff ska vara befogad. BrB 29 kap. 4 § andra meningen föreskriver fyra 

omständigheter som särskilt ska beaktas vid en bedömning av den tidigare brottsligheten. 

Varför just dessa omständigheter ska beaktas är inte helt klart. I påföljdsreformspropositionen 

uttalas att omständigheterna till viss del överensstämmer med tidigare praxis.51 

    Regleringen får uppfattas som en strävan efter att begränsa tillämpningen av 

återfallsskärpningen. Att omständigheterna enligt ordalydelsen ska beaktas särskilt borde 

visserligen innebära att sådana omständigheters förekomst talar för återfallsskärpning. 

Eventuellt föreliggande av omständigheterna innebär dock inte att 

återfallsskärpningsbestämmelsen i BrB 29 kap. 4 § måste användas.52 

 

2.4.2 Den tidigare brottslighetens omfattning 

Förarbetena framhåller att behovet av återfallsskärpning växer vid upprepade återfall.53 Ju 

oftare någon återfaller, desto större är anledningen att markera med ett skärpt straff. Den 

tilltalades återfall påvisar då en viss likgiltig attityd inför samhällets grundläggande värden, 

som inte är önskvärd. Ett fåtal tidigare brott av mindre allvarlighet aktualiserar sällan en 

tillämpning av regeln i BrB 29 kap. 4 §. 

                                                 
49 För en mer genomgående framställning se Borgeke & Heidenborg, a.a. s. 80-81. 
50 A.bet. s. 524. 
51 Prop. 1987/88:120 s. 109-110. 
52 SOU 2008:85 s. 520-521. 
53 A.prop. s. 89. 
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    Det är dock svårt att fastställa ett exakt antal brott som skulle behövas för att ge skäl för 

återfallsskärpning. I ett utlåtande av Borgeke och Ulväng från 2010 uttalades att åtminstone 

åtta till tio lagföringar under den senaste fyraårsperioden kan ses som en riktpunkt, förutsatt att 

det endast är antalet brott som motiverar en återfallsskärpning.54 I nyare doktrin av Borgeke 

och Heidenborg är det minst sju eller åtta lagföringar som föreslås som utgångspunkt i samma 

situation.55 

    Huruvida upprepade återfall ska leda till straffskärpning beror också på om det föreligger 

några av de andra omständigheterna som tas upp i bestämmelsen. Är brottsligheten svårartad 

krävs det färre återfall för att föranleda en skärpning av straffet. 

 

2.4.3 Tiden som har förflutit mellan brotten 

Tidsförhållandet kan ha stor betydelse för den tidigare brottslighetens påverkan på 

straffmätningen. Enligt propositionen finns det mer som talar för en återfallsskärpning om ett 

återfall sker efter en kort tid.56 Ju längre tid som går från en tidigare dom, desto mindre vikt 

bör läggas vid ett återfall. Har den tidigare brottsligheten begåtts för fyra år sedan eller mer, 

ges den sällan någon betydelse alls.57 Således bör utgångspunkten vanligast vara brottsdatumet, 

snarare än domen. 

    Däremot blir bedömningen annorlunda om den tilltalade har dömts till och verkställt ett 

längre fängelsestraff. Då kan det vara av vikt hur länge den tilltalade har varit frisläppt innan 

den nya brottsligheten sker. Den avgörande tidpunkten bör med andra ord vara frigivningen, 

så att ett strax efterföljande återfall kan beaktas trots att den tilltalade begick brottet och blev 

dömd för över fyra år sedan.58 

    Att en lagföring skedde för länge sedan spelar mindre roll om det allt eftersom har skett flera 

lagföringar under tiden därefter. Ett brott för tio år sedan blir inte obetydligt om 

gärningspersonen sedan dess har ägnat sig åt brottslighet med jämna mellanrum. Det krävs i 

sådana fall längre perioder då ingen lagföring har skett, för att brottsligheten längre bak i tiden 

ska förlora sin inverkan.59 

 

 

                                                 
54 A.bet. s. 521. 
55 Borgeke & Heidenborg, a.a. s. 211. 
56 Prop. 1987/88:120 s. 53. 
57 Borgeke & Heidenborg, a.a. s. 211. Se även SOU 2008:85 s. 522. 
58 Prop. 2009/10:147 s. 46 och a.bet. s. 522. Begås brottet inom prövotiden kan förverkande av medgiven frihet 

bli aktuellt. 
59 Borgeke & Heidenborg, a.a. s. 212. 
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2.4.4 Likartad brottslighet 

Ytterligare en faktor som utgör ett skäl för återfallsskärpning är om det rör sig om likartade 

brott. Om det är fråga om vitt skilda gärningar finns det skäl att ifrågasätta om den nya 

brottsligheten ska ses som ett återfall överhuvudtaget. Emellertid måste handlingarna inte vara 

överdrivet lika för att brottsligheten ska anses vara likartad. 

    I ett tidigare nämnt utlåtande tar Borgeke och Ulväng upp ett antal exempel på vad som kan 

anses vara likartad brottslighet. Till exempel bör misshandel (BrB 3 kap. 5 §) i detta avseende 

kunna likställas med såväl olaga tvång (BrB 4 kap. 4 §) och olaga hot (BrB 4 kap. 5 §) som 

fridskränkningsbrotten i BrB 4 kap.60 Samtliga förmögenhetsbrott i BrB 8-12 kap. kan ses som 

likartade, med en eventuell reservation för brotten i BrB 11 kap. Narkotikabrott kan likställas 

med såväl narkotikasmuggling som dopningsbrott, medan mened, övergrepp i rättssak, falsk 

tillvitelse och obefogat åtal bör tillhöra samma grupp. Sexualbrotten i BrB 6 kap. bör utgöra 

likartad brottslighet i förhållande till barnpornografibrott, otillåtet förfarande med pornografisk 

bild och förledande av ungdom. Samtliga brott i TBL är likartade, och detta gäller även 

vållande till annans död, vållande till kroppsskada eller sjukdom samt framkallande av fara för 

annan om brottsligheten har skett inom en trafiksituation. 

    I de fall den nya brottsligheten inte är lika grov som den tidigare, bör den tidigare 

brottsligheten inte ges lika stor betydelse som skäl för skärpning.61 Är det nya brottet i stället 

allvarligare än det tidigare måste det dock inte medföra att återfallet ska ges större inverkan, 

även om det kan bli aktuellt i vissa fall.62 

 

2.4.5 Särskilt allvarlig brottslighet 

Slutligen är det av betydelse om både den nya och den tidigare brottsligheten är särskilt 

allvarlig. För att räknas som särskilt allvarlig ska brottsligheten i de båda fallen tillmätas ett 

straffvärde på minst omkring ett års fängelse.63 Om brottsligheten enligt nyare praxis anses 

mindre allvarlig än vad den gjorde tidigare, bör detta påverka huruvida den tidigare 

brottsligheten anses vara särskilt allvarlig eller inte.64 

 

 

                                                 
60 A.bet. s. 523. Se även Borgeke & Heidenborg, a.a. s. 212. 
61 Prop. 1987/88:120 s. 53.  
62 Borgeke & Heidenborg, a.a. s. 213. 
63 A.prop. s. 89. 
64 Borgeke & Heidenborg, a.a. s. 214. Ett exempel på en förändring av praxis i narkotikamål är den förändring 

som följde av NJA 2011 s. 357 (den så kallade Mefedrondomen). Jfr NJA 2015 s. 1129. 
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2.5 Återfallsskärpningens tillämpning i praxis 

Förutom återfallsreglernas utformning och syftena bakom bestämmelserna har även 

domstolspraxis haft en stor inverkan på betydelsen av återfall i brott. Det är med andra ord 

intressant att se hur regeln om återfallsskärpning i BrB 29 kap. 4 § faktiskt tillämpas i praktiken. 

    I propositionen bakom dagens utformning av BrB 29 kap. 4 § uttalades det att det är 

angeläget att återfallsregeln ges ett tillräckligt genomslag i domstolarnas praxis. Som tidigare 

nämnts visade en kartläggning av Åklagarmyndigheten att återfall inte tillmättes tillräcklig 

betydelse vid straffbestämning.65 Kartläggningen gjordes dock utifrån vad som framkom i 

domskälen. Det kan vara så att domstolarna beaktar tidigare brottslighet vid straffmätningen i 

större utsträckning än vad som har framförts särskilt. I straffnivåutredningens slutbetänkande 

påpekades att tidigare brottslighet kan ges rätt stor betydelse vid straffmätningen i enskilda fall, 

men att möjligheten till återfallsskärpning tycks användas olika av olika domare. Detta 

föreslogs kunna bero på just bristen på praxis och således bristen på vägledande avgöranden.66 

    Borgeke och Heidenborg är av uppfattningen att bilden av praxis är splittrad. Det framstår 

som att domstolarna i allmänhet gör sitt bästa för att undvika att utdöma ett fängelsestraff i 

stället för böter, till följd av ett återfall. Ett exempel är NJA 1992 s. 108, där TR:n utdömde 

fängelse i fjorton dagar för narkotikabrott. TR:n konstaterade att den tilltalades brott utgjorde 

återfall i brott och att det var främst på grund av detta som den var av uppfattningen att den 

tilltalade borde ådömas fängelse. HovR:n valde att fastställa TR:ns domslut, men HD stannade 

på bötesnivå och tog i stället hänsyn till den tidigare brottsligheten genom att skärpa 

bötesstraffet.  

    Som tidigare nämnts kan återfallsskärpning av ett fängelsestraff användas när 

gärningspersonen har dömts till ett sådant pass kort straff att villkorlig frigivning inte har skett, 

exempelvis vid grovt rattfylleri. Vanligtvis sker dock ingen straffskärpning till följd av tidigare 

brottslighet i dessa fall.67 Det krävs trots allt att återfallssituationen är särskilt anmärkningsvärd 

för att återfallsskärpning ska användas.68 Det är inte alltid det föreligger sådana omständigheter 

som uppställs i paragrafen och som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om 

återfallsskärpning ska ske. 

    Det faktum att praxis kring återfallsskärpningens tillämpning kan ses som bristande är inte 

en nyhet. Även i samband med reformen år 1989 ansågs praxis kring gärningspersonens 

                                                 
65 Prop. 2009/10:147 s. 33. 
66 SOU 2008:85 s. 302-303. 
67 Borgeke & Heidenborg, s. 208. 
68 Prop. 1987/88:120 s. 89.  
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tidigare brottslighet vara förhållandevis oklar. I det betänkande som låg till grund för 

propositionen till påföljdsreformen uttalades att den tidigare brottsligheten kunde påverka både 

påföljdsval och straffmätning, men att det inte fanns några klara riktlinjer samt att hänsyn 

kunde tas på olika sätt och i olika kombinationer.69 

    Den nya utformningen av BrB 29 kap. 4 § som skedde år 2010 tycks ha varit avsedd att 

fungera mer som ett förtydligande än en faktisk förändring. I specialmotiveringen framkommer 

att färre återfall krävs när brottsligheten är allvarligare och att det finns större anledning för 

straffskärpning när ett återfall har skett inom kort tid, samt att brott som begicks för ett antal år 

sedan i regel inte bör beaktas.70 

    Uttalandet talar emot att man har haft för avsikt att uppnå några större förändringar. 

Ändamålet med reformen tycks snarare vara att uppmärksamma bestämmelsen i BrB 29 kap. 

4 § och det faktum att den ännu inte har fått ett tydligt genomslag i domstolarnas praxis, men 

att den fortfarande i princip ska tillämpas i linje med vad som uttalades i samband med 1989 

års reform.71 

    Det finns med andra ord tyvärr inte en uppsjö av praxis att analysera när frågan är om 

återfallsskärpning. Lagtexten i sig stadgar inte exakt när återfallsskärpning bör tillämpas och 

den praxis som finns rörande återfallets betydelse för straffmätningen ger ett oenhetligt intryck. 

Till följd av detta är det svårt att säga med säkerhet i vilken omfattning möjligheten till 

straffskärpning i enlighet med BrB 29 kap. 4 § faktiskt används. 

    En slutsats som kan dras är dock att HD tycks vara restriktiv när det kommer till möjligheten 

att skärpa straff i enlighet med återfallsskärpningsregeln i BrB 29 kap. 4 §. Faktum är att det är 

oklart om HD överhuvudtaget i något publicerat fall har använt sig av återfallsbestämmelsen 

för att skärpa ett straff.72 Ett undantag skulle kunna vara rättsfallen NJA 2009 s. 485 I-III, men 

dessa rättsfall rörde en något speciell situation, då tillämpningen av tidigare BrB 34 kap. 3 § 

st. 2 var uppe till behandling. 

    Ett rättsfall där HD valde att inte använda möjligheten till återfallsskärpning är NJA 1998 s. 

713. Den tilltalade dömdes för ett stort antal brott som tillsammans tillmättes ett gemensamt 

straffvärde på sex månaders fängelse. Gärningspersonen hade dömts för likartade brott 47 

gånger tidigare, och 14 gånger de senaste fem åren. 

                                                 
69 SOU 1986:14 s. 424. 
70 Prop. 2009/10:147 s. 49. 
71 Se exempelvis NJA 2012 s. 79, där HD konstaterar att det som uttalades i samband med 1989 års form i 

huvudsak fortfarande gäller. 
72 SOU 2008:85 s. 522. Se även SOU 2007:90 bilaga 4. 



25 

 

    HD utdömde ett fängelsestraff som motsvarande straffvärdet och förklarade villkorligt 

medgiven frihet på sammanlagt tre månader och 14 dagar förverkad. Med hänsyn till 

brottslighetens straffvärde ansåg HD det uppenbart att den tidigare brottsligheten inte behövde 

beaktas ytterligare vid straffmätningen. Utfallet talar för stor återhållsamhet vid tillämpning av 

bestämmelsen i BrB 29 kap. 4 § när villkorligt medgiven frihet i stället kan förverkas. 

    Enligt Borgeke och Heidenborg är det dock troligt att HD i framtiden kommer att ta upp fall 

som rör återfallsskärpning av fängelsestraff, eftersom det krävs ett rättsfall där det faktiskt blir 

återfallsskärpning för att komplettera domskälen i NJA 2012 s. 79.73 

    Tidigare brottslighet kan enligt praxis vara avgörande vid påföljdsvalet för mord, då 

alternativen är tio år eller livstids fängelse. Även när ett livstidsstraff ska omvandlas till ett 

tidsbestämt straff, kan tidigare brottslighet ha betydelse.74 Då ska nämligen bland annat risken 

för fortsatt brottslighet beaktas, och vid dessa tillfällen kan tidigare domar vara av stor vikt. 

    Som följer av BrB 26 kap. 3 § finns det situationer då någon som återfaller i allvarlig 

brottslighet kan dömas till ett fängelsestraff som med fyra år överstiger det högsta straff som 

kan följa på den nya brottsligheten. För att denna regel ska kunna tillämpas i tillräcklig 

utsträckning krävs att den tilltalades tidigare brottslighet kan få betydelse för straffmätningen. 

    Utan en sådan möjlighet som den i BrB 29 kap. 4 § skulle bestämmelsen i BrB 26 kap. 3 § 

bli överflödig. Det skulle leda till att det längsta tidsbestämda fängelsestraff som kan dömas ut 

inte längre skulle vara 18 år, utan i stället endast 14 år. Bestämmelsen i BrB 26 kap. 3 § 

tillämpas visserligen inte särskilt ofta, men uppfyller ändock ett systematiskt syfte. Till 

exempel föranleder bestämmelsen att det längsta tidsbestämda fängelsestraff som kan delas ut 

är detsamma som det kortaste straff ett livstidsstraff kan omvandlas till.75 

    Betydelsen av den tid som har förflutit mellan brotten behandlades av HD i NJA 1995 s. 35. 

Domen handlade förvisso om vilken inverkan den tidigare brottsligheten skulle kunna ha på 

påföljdsvalet, men rättsfallet kan trots detta vara intressant och ha betydelse även för frågan 

om tillämpningen av återfallsskärpningsregeln i BrB 29 kap. 4 §. HD:s domskäl kan tolkas på 

så sätt att även brottslighet som ligger förhållandevis långt bak i tiden skulle kunna ges 

betydelse. En sådan slutsats är dock långt ifrån självklar, då HD i det aktuella fallet inte tillmätte 

den tidigare brottsligheten någon betydelse för påföljdsvalet.76 

                                                 
73 Borgeke & Heidenborg, a.a. s. 215. 
74 Denna fråga regleras i lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid. 
75 SOU 2008:85 s. 308-309. 
76 A.bet. s. 522. 
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    Målsättningen med ovanstående undersökning av praxis var att ta reda på vilket slags 

genomslag bestämmelsen i BrB 29 kap. 4 § har fått i praktiken. En slutsats som kan dras är att 

återfallsskärpningen inte verkar ha fått det genomslag som åtminstone lagstiftaren har 

eftersträvat. I samband med att återfallsregeln fick en ny utformning år 2010 uttrycktes en 

önskan att regeln skulle ges ett tillräckligt genomslag i domstolarnas praxis. Den nya 

utformningen av paragrafen tycktes vara avsedd att fungera mer som en erinran om 

bestämmelsens existens och en uppmaning till användning, än en förändring av bestämmelsens 

egentliga innehåll och innebörd. 

    En observation som gjorts vid studiet av praxis är just att möjligheten till återfallsskärpning 

enligt BrB 29 kap. 4 § inte tycks ha använts av HD. Visserligen är det menat att vara en 

restriktiv reglering, som inte bör tillämpas lättvindigt. På så sätt bådar det gott att HD inte har 

använt sig av återfallsskärpning mer än vad som kanske vore befogat. Med tanke på de 

resonemang och den kritik som har framförts under denna uppsats är det som tidigare nämnts 

mycket rimligt att återhållsamhet anses vara någonting positivt. 

    Samtidigt innebär en brist på praxis även en brist på klarhet. Att endast veta när 

återfallsskärpningen inte ska användas, ger ingen vidare ledning för när den faktiskt bör 

användas. Det försvårar eventuella diskussioner kring vad återfallsskärpning i enlighet med 

BrB 29 kap. 4 § kan medföra för konsekvenser. Även om det självklart är möjligt att spekulera 

utifrån den information som finns tillhanda, föranleder brist på praxis att det blir svårare att 

avgöra vilka spekulationer som är rimliga. Det leder också till att vi inte kan utgå från de fall 

då återfallsskärpningen används för att få svar på när den bör användas. 
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3 Påföljdssystemets grundtankar 

3.1 Inledning 

En poäng med påföljdsbestämningssystemet är att det ska vara användbart vid samtliga 

tillfällen då en påföljd för brott ska bestämmas. Med andra ord finns det ett enormt stort antal 

situationer då bestämmelserna i påföljdsbestämningssystemet måste kunna tillämpas. Som en 

naturlig följd är många regler inte sällan av öppen karaktär, snarare än uttömmande.77 

    Ett annat återkommande inslag i påföljdsbestämningssystemet är presumtioner. Systemet 

hänvisar gärna till vissa förstahandslösningar, som emellertid kan åsidosättas om 

omständigheterna i ett enskilt fall skulle tala för en annan utgång. Av störst betydelse är 

humanitetsprincipen, som innebär en presumtion för lindrigast möjliga påföljd.78 

    För att undersöka varför återfallsskärpningen i BrB 29 kap. 4 § bör tillämpas är det också 

viktigt att undersöka det påföljdssystem som bestämmelsen tillhör. De värden och principer 

som kan sägas motivera systemet i sig är minst lika relevanta för motiveringen av 

bestämmelsen om återfallsskärpning. 

 

3.2 Grundläggande teorier 

Det finns många olika förklaringar och teorier rörande varför vi överhuvudtaget straffar den 

som brutit mot en av samhället meddelad norm. Till exempel kan skillnad göras mellan 

absoluta och relativa straffteorier. 

    De absoluta teorierna förespråkar att etiken i sig kräver ett straff, exempelvis att det efter ett 

brott måste följa en rättvis vedergällning. Straffet är då ett mål i sig. Detta synsätt anses inte 

höra hemma i dagens samhälle.79 Såväl proportionalitetsprincipen som ekvivalensprincipen 

kan visserligen sägas härröra från tankarna bakom de absoluta straffteorierna.80 Detta innebär 

dock inte att de utgör en del av dessa teorier. 

     Enligt de relativa straffteorierna finns det en rationalitet bakom straffsystemet och ett syfte 

med straffen. Anledning till att vi straffar är helt enkelt att vi vill förebygga brott, och 

därigenom vidmakthålla lag och ordning samt skydda individen.81 Det är vanligt att de relativa 

                                                 
77 Det finns även absoluta regler som under alla omständigheter måste beaktas, exempelvis regeln om 

straffmyndighetsåldern i BrB 1 kap. 6 §. 
78 Borgeke & Heidenborg, a.a. s. 32. Se vidare avsnitt 3.3.2. 
79 SOU 2005:54 s. 141. 
80 Borgeke & Heidenborg, a.a. s. 32-33. 
81 SOU 2005:54 s. 141. 
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teorierna delas in i två olika kategorier: teorier med ett allmänpreventivt synsätt och teorier 

som förordar individualprevention.82 

 

3.2.1 Allmänprevention 

I enlighet med de allmänpreventiva teorierna betonas straffets funktion som upprätthållare av 

lag och ordning. Även i de enskilda fallen syftar utdömandet av ett straff till att allmänt belysa 

värdet av att följa lagar och regler.83 Utgångspunkten är att individen påverkas av straffhotet.84 

    Enligt en del av de allmänpreventiva reglerna är ändamålet med straffen att avskräcka, det 

vill säga att se till att ingen begår just de gärningar som är belagda med straff. Huruvida straffen 

avskräcker eller inte beror delvis på utformning och verkställande, men också på hur stor risken 

är att som gärningsperson bli upptäckt.85 Om det inte finns någon risk att åka fast, finns det 

föga anledning till att bli avskräckt. Andra allmänpreventiva synsätt fokuserar mer på 

moralbildning och moralförstärkning. Straffsystemet anges påverka moraliska värderingar som 

i sin tur påverkar individens handlingar.86 

    På senare tid har teorierna om allmänprevention gått från ren avskräckning, som exempelvis 

offentligt verkställda straff, till positiv allmänprevention, där straffsystemet hjälper individen 

att ordna sig efter lagar och regler.87 Ett allmänpreventivt resonemang är exempelvis att ett 

återfall i brott talar för att gärningspersonen innehar en likgiltig attityd gentemot de värden och 

intressen som skyddas av rättsordningen. Denna attityd utgör ett hot mot straffsystemet och 

därmed förtjänar gärningspersonen ett skärpt straff. Genom skärpta reaktioner mot återfall kan 

staten då påvisa att den menar allvar med sitt straffhot. Detta resonemang nämndes även i 

påföljdsbestämningspropositionen. Där uttalades att ett strängare straff för ny brottslighet kan 

hjälpa samhället att markera att upprepad brottslighet anses vara allvarligare än enstaka brott.88 

    Straffsystemet har i och för sig otvivelaktigt en allmänpreventiv påverkan på samhället. Det 

kan dock diskuteras hur stor allmänpreventiv effekt systemet har. Av stor betydelse är risken 

för upptäckt och risken för straff, medan straffskärpningar troligen inte har alls lika stor 

                                                 
82 Se exempelvis a.bet. s. 141 samt Borgeke & Heidenborg, a.a. s. 33. 
83 Borgeke & Heidenborg, a.a. s. 33-34. 
84 A.bet. s. 141. 
85 Borgeke & Heidenborg, a.a. s. 33. 
86 A.bet. s. 141 samt Borgeke & Heidenborg, a.a. s. 33. 
87 Borgeke & Heidenborg, a.a. s. 33. 
88 A.prop. s. 52 och SOU 2008:85 s. 536. Se även dir. 2009:60 s. 11, där det konstaterades att ”tidigare brottslighet 

tillmäts betydelse vid påföljdsvalet för att det genom en skärpt reaktion ska kunna markeras att upprepad 

brottslighet är allvarligare än enstaka brott”. 
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påverkan. Straffsystemets allmänpreventiva verkningar är osäkra, vilket talar för restriktivitet 

rörande allmänprevention som ett argument för straff.89 

    Negativa konsekvenser som kan uppstå till följd av ett alltför allmänpreventivt synsätt är ett 

stort antal fångar, höga kostnader, mänskligt lidande och en oönskad brottsutveckling.90 

Dessutom uppfylls inte kravet på likhet inför lagen om det i ett särskilt fall görs en 

påföljdsbestämning som skiljer sig från praxis på grund av allmänpreventiva tankegångar.91 

 

3.2.2 Individualprevention 

Enligt de individualpreventiva straffteorierna är straffsystemet huvudsakligen till för att 

motverka upprepad brottslighet, det vill säga förhindra att en tidigare dömd gärningsperson 

begår brott igen. Tanken är att straffet har en viss inverkan på den dömde, vilket kan ske 

antingen genom individuell avskräckning eller genom inkapacitering (oskadliggörande).92 

    Den individuella avskräckningen går ut på att gärningspersonen blir så pass avskräckt av sitt 

straff att han avstår från att begå brott igen. Det finns dock inte mycket som talar för att denna 

teori fungerar i praktiken. Det tycks snarare vara så att chanserna för ett kriminalitetsfritt liv 

blir mindre och mindre i takt med att straffen blir strängare.93  

    Inkapacitering, å andra sidan, kan onekligen framstå som ett effektivt medel mot återfall 

medan gärningspersonen är frihetsberövad. I Straffnivåutredningens slutbetänkande Straff i 

proportion till brottets allvar (SOU 2008:85) framfördes inkapacitering som ett argument för 

återfallsskärpning. Utredningen konstaterade att det inte finns någonting som stödjer en 

uppfattning om att återfallsskärpning skulle leda till en minskning av brottslighet i allmänhet, 

men att inkapaciteringsaspekten har viss betydelse. Det framhölls att den som verkställer ett 

fängelsestraff faktiskt inte kan begå nya brott och att även om den totala brottsnivån i samhället 

inte minskar, så förhindras åtminstone ytterligare återfall från den dömdes sida för en längre 

tid, genom en straffskärpning.94  

    Detta stämmer dock endast om man bortser från de brott som kan begås under tiden straffet 

avtjänas.95 Redan här förlorar inkapaciteringsargumentet mycket i styrka. Rimligtvis borde 

avsikten vara att även förhindra brottslighet bland intagna, såväl när brottsoffren är andra 

                                                 
89 A.a. s. 33-34. 
90 A.a. s. 34. 
91 Prop. 1987/88:120 s. 33. 
92 Borgeke & Heidenborg, s. 34. 
93 A.a. s. 34. 
94 SOU 2008:85 s. 308. Slutbetänkandet utgjorde en grund för förslaget som låg bakom dagens utformning av BrB 

29 kap. 4 §. 
95 Se exempelvis Brå:s rapport Hot och våld mot kriminalvårdens personal (2006:5). 
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intagna eller personal (exempelvis vid hot och våld), som när det inte finns några direkta 

brottsoffer (till exempel vid vissa narkotikabrott).  

    Dessutom har det visat sig svårt att avgöra hur en viss påföljd kommer att påverka någon i 

ett särskilt fall och huruvida personen kommer att återfalla när den får möjlighet till detta.96 

Det är omöjligt att med säkerhet veta huruvida någon som har dömts till fängelse skulle ha 

begått brott om den inte hade frihetsberövats. 

    Forskning har visat att bedömningen blir fel i ungefär hälften av fallen, vilket innebär att det 

finns ett stort antal frihetsberövade som inte skulle begå brott om de försätts i frihet, och ett 

stort antal som återfaller när de friges.97 Om ändamålet med frihetsberövandet inte kan uppnås 

i hälften av fallen, är inkapacitering ett föga effektivt tillvägagångssätt. Risken för strängare 

straff som inte hjälper (utan snarare stjälper) är stor.98 Till följd av detta framstår inte heller 

inkapacitering som en hållbar grund för straffsystemet. 

    Utmärkande för de individualpreventiva resonemangen är behandlingstanken, som var stor 

under 1900-talet. Idén bakom behandlingstanken är att en påföljd kan fungera som 

rehabilitering för den dömde. Behovet av ett straff motiverades med att gärningspersonen 

skulle få behandling, och på så sätt få hjälp med att avstå från brott och återanpassa sig till 

samhället.99 

    En fördel med behandlingstanken är möjligheten att anpassa påföljden efter den tilltalade, 

och alltså välja den påföljd som passar bäst i just det enskilda fallet. På så sätt kan lindrigare 

straff utdömas för de som endast begår något enstaka brott, medan brottslighet av vanemässig 

karaktär kan bemötas med strängare straff. I det senare fallet kan ett längre frihetsberövande 

motverka fortsatt kriminalitet. För de som befinner sig mer i mitten av skalan kan behandlingen 

bestå av bland annat övervakning, missbruksvård och fängelse.100 Till följd av detta uppkom 

ett mer differentierat påföljdssystem.101 

    Det finns emellertid även nackdelar, och dessa har gett upphov till kritik. Med ett 

påföljdssystem som bygger på behandlingstanken finns det en risk att alltför stort fokus läggs 

på gärningspersonens sociala förhållanden. Proportionaliteten mellan brott och straff får ta ett 

steg tillbaka till förmån för den tilltalade som person. Följaktligen kan det hända att två 

likvärdiga brott bemöts med vitt skilda påföljder, eftersom behandlingsbehovet kan skilja sig 

                                                 
96 Se exempelvis prop. 1987/88:120 s. 33 och SOU 1986:14 s. 72. 
97 Borgeke & Heidenborg, a.a. s. 34. 
98 A.bet. s. 72. 
99 SOU 2005:54 s. 141-142. 
100 Borgeke & Heidenborg, a.a. s. 34. 
101 A.prop. s. 33. 



31 

 

markant från person till person.102 Detta rimmar illa med kravet på likhet inför lagen, en 

enhetlig rättstillämpning och förutsebarhet.  

 

3.2.3 En uppdelning 

Dagens straffsystem har såväl allmänpreventiva som individualpreventiva funktioner. Vid 

påföljdsbestämningen ska de olika straffteorierna inte ges något självständigt genomslag.103 

Däremot passar de preventiva teorierna in som argument för olika delar av det straffrättsliga 

systemet. Systemet kan delas upp i tre olika nivåer: kriminaliseringsnivån, domstolsnivån och 

verkställighetsnivån.104 

   På kriminaliseringsnivån har allmänpreventionen en viss betydelse. Kriminaliseringen i sig 

utgör ett straffhot, och därmed skulle det inte vara rimligt att kriminalisera en gärning utan en 

bakomliggande tanke om allmänprevention. 

    På domstolsnivån passar allmänpreventiva tankegångar inte längre in. Det skulle strida mot 

rättviseprincipen att i ett enskilt fall utdöma ett visst straff på grund av dess allmänpreventiva 

effekt. Dessutom finns det ingenting som stödjer att de önskade allmänpreventiva effekterna 

ens skulle uppnås.105 Inte heller individualpreventiva teorier bör ha betydelse på denna nivå. I 

stället ska domstolen göra sitt påföljdsval med hänsyn till proportionalitet mellan brott och 

straff. 

    Individualpreventiva resonemang gör sig desto bättre på den tredje och sista nivån: 

verkställighetsnivån. När ett påföljdsval har skett är det av vikt att arbeta för att den dömde ska 

kunna återanpassas till samhället och således inte begå brott igen. 

 

3.3 Grundläggande principer 

3.3.1 Inledning 

I doktrinen finns det många olika uppfattningar om vad som egentligen är påföljdssystemets 

grundläggande värden.106 Även om vi är överens om att vi behöver ett straffsystem, återstår 

frågan hur det ska se ut. 

                                                 
102 SOU 2005:54 s. 142. 
103 SOU 1986:14 s. 20 och 72. 
104 A.bet. s. 67. Se närmare Borgeke & Heidenborg, a.a. s. 37, för en mer genomgående framställning av när 

allmän- och individualpreventiva hänsyn tillmäts betydelse. 
105 A.bet. s. 67. 
106 Se exempelvis Asp, En modernare påföljdsreglering?, SvJT 2010 s. 449; Asp & Ulväng, Straffrätt – en 

kortfattad översikt, s. 73-86; Borgeke & Heidenborg, a.a., s. 32–42; Jareborg, Påföljdsbestämningens struktur, 

SvJT 1992 s. 257; Jareborg, N., & Zila, J., Straffrättens påföljdslära; Ulväng, Through the Looking-Glass – behövs 

en ny påföljdsreform?, s. 411–425. Jfr SOU 1995:91 s. 123 f., SOU 2012:34, band 2, s. 83 ff., NJA 2000 s. 314 
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    I propositionen till 1989 års påföljdsreform uttalas att straffsystemet måste uppfattas som 

legitimt av medborgarna.107 Detta innebär att inte endast de ovan nämnda straffteorierna om 

prevention är avgörande för straffsystemets uppbyggnad. Även rättssäkerhet, legalitet, likhet 

inför lagen och proportionalitet samt saklighet och opartiskhet i tillämpningen måste kunna 

tillgodoses av straffsystemet. Dessa värden anses vara viktiga för att straffsystemet ska kunna 

göra sitt för att förebygga brott. De är naturligtvis i lika hög grad aktuella för 

påföljdsbestämningen i sig.108 

    Ett liknande resonemang förs i kommittédirektiv 2009:60 En översyn av påföljdssystemet, i 

vilket det utreddes vilken betydelse tidigare brottslighet ska tillmätas vid 

påföljdsbestämningen. I direktivet framhölls att kriminalpolitikens främsta syfte är att 

förebygga brott, samt att straff och andra påföljder är till för att motverka brottslighet.109 

Utredningen menade vidare att dagens påföljdssystem huvudsakligen vilar på principerna om 

proportionalitet mellan brott och straff, likabehandling, konsekvens och förutsebarhet.110 

    Enligt min mening finns det två principer som på ett godtagbart sätt kan sammanfatta de 

värden som främst ska styra påföljdsbestämningen i enskilda fall: humanitetsprincipen och 

proportionalitetsprincipen. Även rättviseprincipen och förutsebarhetsprincipen har centrala 

roller i systemet.111 Principerna samspelar med varandra och gör sig gällande på olika sätt och 

i olika delar av påföljdsbestämningssystemet. 

 

3.3.2 Proportionalitet 

En princip som är av stor betydelse vid påföljdsbestämningen är proportionalitetsprincipen. I 

detta sammanhang innebär principen att det ska finnas proportionalitet mellan brottslighetens 

allvar och den påföljd som döms ut, det vill säga mellan brott och straff. Detta ger i sig uttryck 

för en princip om rättvisa, genom en önskan att det straffrättsliga ingripandet ska följa 

lagstiftarens norm och att denna norm är rationellt motiverad.  

    Proportionaliteten som är aktuell i detta fall är retrospektiv, vilket innebär att straff ska 

tilldelas efter förtjänst.112 Principen ska med andra ord beaktas såväl vid fastläggandet av 

                                                 
och NJA 2008 s. 359. Jfr även Victor, ”Straffmätningsvärde” och påföljdsval, SvJT 2015 s. 173–198 och Borgeke, 

Straffmätningsvärdet — en replik, SvJT 2015 s. 281–291. 
107 Prop. 1987/88:120 s. 36. 
108 A.prop. s. 36. 
109 Dir. 2009:60. En översyn av påföljdssystemet, s. 7. 
110 A.a. s. 2. 
111 Reimer, Påföljdssystemet — en legal infrastruktur, SvJT 2010, s. 507. 
112 von Hirsch, Proportionalitet och straffbestämning, s. 28 samt Asp, Two Notions of Proportionality, s. 207, 

Borgeke & Heidenborg, a.a., s. 38 och Ulväng, M., Påföljdskonkurrens – problem och principer, s. 95 ff. 
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straffskalor för olika brott som vid påföljdsvalet i ett särskilt fall, och har en avgörande roll i 

avgörandet av hur ett eventuellt straff kommer att te sig.113 

    Proportionalitet kan vara absolut eller relativ.114 Enligt teorin om absolut proportionalitet ska 

en viss form av brott få en viss straffskala eller ett visst straff. Ett absolut tal eller värde 

motsvarar det straff som den tilltalade förtjänar.115 Denna förklaring lämnar dock mycket att 

önska, och att föra någon övertygande argumentation som talar för detta synsätt är svårt. 

Snarare än en absolut måttstock rör det sig om en måttstock baserad på annat än 

proportionalitet, som samhällets grundläggande värderingar.116 

    Av större bäring är den relativa proportionaliteten. Denna form av proportionalitet bygger 

på förutsättningarna att det går att bedöma hur pass klandervärda olika gärningar är, och att 

brott kan rangordnas efter grad av förkastlighet.117 I enlighet med den relativa 

proportionalitetsteorin ska de brott som anses mer allvarliga bemötas med strängare straff än 

de brott som bedöms vara mindre allvarliga. Den relativa proportionaliteten går således hand i 

hand med ekvivalensprincipen. Den sistnämnda principen innebär att lika svåra brott ska 

bemötas med lika stränga straff, medan olika brott ska bemötas olika.118 

    Den absoluta proportionaliteten är dock av betydelse i andra sammanhang. I förhållande till 

repressionsnivån fungerar proportionalitetsprincipen som ett argument för att vi inte kan 

utdöma hur stränga straff som helst.119 

 

3.3.3 Humanitet 

I princip ingen vill bli utsatt för ett straffrättsligt ingripande.120 Trots tankar om behandling och 

eventuella förhoppningar om återanpassning till samhället så är det ändock så, att ett straff inte 

utdöms för gärningspersonens skull. Straffet är menat att innebära ett slags obehag för den 

dömde, för att markera att den straffbelagda gärningen står i strid med samhällets normer. Detta 

är sant vare sig det handlar om dagsböter, skyddstillsyn eller ett längre fängelsestraff, även om 

vissa påföljder är mer påtagliga än andra. 

    På grund av detta är det viktigt att iaktta restriktivitet i straffsystemet. Denna försiktighet är 

av betydelse vid såväl påföljdsbestämningen som verkställigheten. Det är inte moraliskt 

                                                 
113 Borgeke & Heidenborg, a.a. s. 38. 
114 Jareborg, Straffmätning vid flerfaldig brottslighet, SvJT 1999 s. 277; Borgeke & Heidenborg, a.a. s. 38-39; 

Ulväng, a.a. s. 98 och von Hirsch, a.a. s. 56. 
115 von Hirsch, a.a. s. 56 och Ulväng, a.a. s. 98. 
116 Ulväng, a.a. s. 99 f och Jareborg & Zila, a.a. s. 68–70. 
117 von Hirsch, a.a. s. 30 och Ulväng a.a. s. 98. 
118 Se exempelvis Borgeke & Heidenborg a.a. s. 32 och 39, Jareborg & Zila, a.a. s. 67 och Ulväng, a.a. s. 98. 
119 Borgeke & Heidenborg, a.a. s. 39. 
120 Det följande baseras främst på Borgeke s. 39-40. 
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försvarbart att utdöma straff om det önskvärda ändamålet går att uppnå med svagare medel.121 

Detta leder i sin tur till att straffen i sig inte blir inhumana, det vill säga att humanitetsprincipen 

beaktas. 

    Tanken med humanitetsprincipen är att respektera både människors lika värde och den 

enskilde individens värdighet. Humanitetsprincipen ställer krav på det straffrättsliga systemet 

genom att begära rimlighet och måttsamhet, tolerans och förståelse. Man måste ha i åtanke att 

människor kan göra felsteg. Straff för med sig obehag och de strängare påföljderna bör endast 

utdömas när det inte går att undvika. Om ett frihetsberövande är nödvändigt bör detta hållas så 

kort som det går.122 

    Ett fängelsestraff är nämligen ingenting att se lättvindigt på, varken ur ett humanistiskt 

synsätt eller om ändamålet är att förhindra framtida brottslighet. Det är av goda skäl som 

fängelse anses vara den allvarligaste av påföljder. Trots en vilja att hjälpa intagna att 

återanpassa sig till samhället genom viss vård och behandling, har ett fängelsestraff allt som 

oftast en negativ påverkan. Ju längre straffet är, desto påtagligare blir dessa ogynnsamma 

effekter.123 Människan värderar sin frihet högt, men det är inte bara frihetsberövandet som för 

med sig skadeverkningar för den dömde. Såväl arbetsliv som det sociala livet påverkas. När 

straffet väl är avtjänat kommer det faktum att den dömde har suttit i fängelse alltid att finnas 

kvar. Fängelsestraffets roll som den strängare påföljden gör också att samhället ser annorlunda 

på dem som har dömts till fängelse. 

    Att humanitetsprincipen har en styrande roll i dagens straffsystem gör sig tydligt genom den 

förståelse för att människor kan göra misstag som genomsyrar systemet; det finns stora 

möjligheter att inte använda sig av frihetsberövande påföljder om detta inte är oundvikligt. 

Även utöver presumtionen mot fängelse i BrB 30 kap. 4 § finns ett antal bestämmelser som 

föreskriver att rätten ska ta hänsyn till eventuella förmildrande omständigheter, exempelvis en 

bristande förmåga hos den tilltalade att handla enligt samhällets normer.124 

    Som tidigare nämnts bör den individualpreventiva behandlingstanken inte självständigt 

påverka straffmätningen.125 Likväl kan den dömdes personliga förhållanden ha betydelse 

genom att motivera ett lindrigare straff. Under vissa omständigheter kan en strängare reaktion 

framstå som obillig och orättfärdig, trots att omständigheterna inte hänför sig direkt till 

                                                 
121 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 60. 
122 Borgeke & Heidenborg, a.a. s. 39-40. Jfr Ulväng, a.a. s. 107. 
123 Prop. 1987/88:120 s. 33. Jfr även Kriminalvårdens rapport Utslussning – effekt på återfall i brott, s. 11 f. 
124 Borgeke & Heidenborg, a.a. s. 40. 
125 Se vidare avsnitt 3.2.4. 
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brottet.126 Med hjälp av möjligheten att då sänka straffet uppnås lättare en enhetlig 

tillämpning.127 

    Behandlingstankens genomslag innebar att också humanitetsprincipen fick en större roll i 

påföljdssystemet. Detta betyder dock inte att humanitetsprincipen på något sätt är beroende av 

en behandlingstanke.128 Tvärtom kan ett påföljdssystem som bygger alltför mycket på 

behandlingstanken komma att sätta käppar i hjulet för humanitetsprincipen, genom att de 

straffrättsliga reaktionerna blir för stränga.129 

 

3.3.4 Principernas samspel 

Enligt BrB 1 kap. 3 § innefattar påföljd för brott straffen böter och fängelse samt villkorlig 

dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård. Som en del av påföljdsbestämningen 

sker dels en straffmätning, dels ett påföljdsval. Dessa bedömningar regleras i två olika kapitel: 

BrB kap. 29 respektive 30. Tillsammans utgör kapitlen de centrala reglerna för 

påföljdsbestämningen.130 

    Det första som ska göras som en del av straffmätningen är en straffvärdesbedömning. Enligt 

BrB 29 kap. 1 § st. 2 ska man fästa avseende vid den skada, kränkning eller fara som gärningen 

har inneburit och den tilltalades insikt samt avsikter eller motiv. Om gärningen har utgjort ett 

allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person, ska detta tas i särskild 

beaktning. Resultatet av denna bedömning är ett konkret straffvärde för den aktuella gärningen. 

Straffvärdet är således ett uttryck för hur allvarligt brottet är.131 

    I BrB 29 kap. 1 § st. 1 framkommer att straffvärdet är av stor betydelse för 

straffmätningen.132 Detta ger uttryck för den proportionalitet och ekvivalens som eftersträvas. 

Förenklat uttryckt innebär detta att lika svåra brott ska bemötas med lika stränga straff och att 

svårare brott ska leda till strängare straff än lindrigare brott.133 

                                                 
126 Prop. 1987/88:120 s. 47, SOU 1986:14 s. 423, NJA 2008 s. 359, NJA 2009 s. 599, NJA 2010 s. 485, NJA 2010 

s. 592, NJA 2010 s. 826, NJA 2013 s. 63 och NJA 2013 s. 321. Se även Victor, Påföljdsbestämning i ett 

differentierat påföljdssystem, SvJT 1999 s. 143, Holmqvist, Billighetshänsyn, SvJT 1999 s. 190 och Borgeke & 

Heidenborg, a.a. s. 218. 
127 SOU 1986:14 s. 71. 
128 Borgeke & Heidenborg, a.a. s. 40. 
129 Se vidare avsnitt 2.3.3. 
130 Reglerna i BrB kap. 29 och 30 är centrala, men inte de enda som är viktiga för påföljdsbestämningen. I de 

kapitel i BrB som rör påföljderna finns ett stort antal bestämmelser som samspelar med bestämmelserna i BrB 

kap. 29 och 30. Föreskrifterna om överlämnande till särskild vård i BrB kap. 31 och 32 är också av betydelse, 

samt reglerna om sammanträffande av brott i BrB kap. 34. 
131 SOU 1986:14 s. 131. 
132 Se även prop. 1987/88:120 s. 33, där det framhålls att ett eller flera brotts straffvärde bör vara utgångspunkten 

för påföljdsbestämningen. 
133 A.prop. s. 77-78. 
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    Vid straffmätningen tillmäts proportionalitet stor vikt, det vill säga att straffet ska vara 

proportionerligt gentemot brottets svårhet. Även billighet är en central princip. Vissa 

omständigheter kan beaktas i en lindrigare riktning, när det annars skulle kunna tyckas felaktigt 

att bestämma en påföljd endast utifrån ett straffvärde.134 

    Av BrB kap. 30 framgår att fängelse bedöms vara den strängaste påföljden och att det helst 

ska utdömas någon annan påföljd än fängelse, även om straffmätningen talar för ett 

fängelsestraff.135 Särskilt tydligt blir det genom BrB 30 kap. 4 § st. 1, vilken uttryckligen 

stadgar en presumtion mot fängelse.136 Som huvudregel är lindriga påföljder ofta en 

utgångspunkt, medan strängare straff blir aktuella först när brottsligheten börjat anta en 

vanemässig karaktär.137 Regleringen om påföljdsval styrs med andra ord av ett slags 

humanitetsprincip i första hand, medan proportionalitetsprincipen kommer i andra hand.138 

    Humanitetsprincipens framträdande roll innebär självklart inte att proportionalitetsprincipen 

kan bortses från. Den relativa proportionaliteten säkerställer att de lindrigare påföljderna inte 

blir alltför skonsamma. I vissa fall är brottsligheten rentav så pass svårartad att 

proportionalitetshänsyn väger starkare än humanitetsprincipen. I sådana situationer innebär ett 

proportionalitetsynsätt att fängelse inte kan undvikas.139 Vid påtagliga straffvärden finns det 

inte längre starka argument för att välja ett alternativ till fängelse på grund av humana 

hänsyn.140 

    När det kommer till samverkan mellan proportionalitets- och humanitetsprincipen är 

likabehandlingsprincipen en viktig komponent. Den sistnämnda principen ger uttryck för en 

önskan att främja en enhetlig rättstillämpning.141 I och med likabehandlingsprincipen måste 

särbehandling på grund av humanitära skäl kunna rättfärdigas.142  

    Likabehandlingsprincipen innebär trots allt inte att alla ska behandlas lika, utan att lika fall 

ska behandlas lika. Med andra ord strider särbehandling inte mot likabehandlingsprincipen, så 

länge som den bakomliggande grunden för särbehandlingen är god. Bevekelsegrunderna ska 

överensstämma med påföljdssystemets grundläggande värden och samtidigt göra skäl för 

                                                 
134 Se de så kallade billighetsskälen i BrB 29 kap. 5 §. 
135 Se främst BrB 30 kap. 4, 7 och 9 §§ BrB. 
136 Ulväng, a.a. s. 102, 107 och 112. 
137 Borgeke & Heidenborg, a.a. s. 40. 
138 Jareborg, Böter i stället för fängelse?, SvJT 2003 s. 231. 
139 Ulväng, a.a. s. 115. 
140 Ulväng a.a. s. 121. 
141 von Hirsch, a.a. s. 87. 
142 Ulväng, a.a. s. 119. 
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varför en gärningsperson ska bli visad särskild tolerans under vissa omständigheter. Självklart 

måste samtliga personer som omfattas av samma förutsättningar särbehandlas på samma sätt.143 

    Sammanfattningsvis kan sägas att möjligheten till återfallsskärpning ska syfta till att 

förhindra brottslighet. Samtidigt ska regleringen passa in i ett straffsystem där proportionalitet 

och humanitet betonas. Principerna genomsyrar såväl det generella påföljdssystemet som det 

mer bestämda påföljdsbestämningssystemet och det är viktigt att dessa värden tillgodoses 

ordentligt. 

 

3.4 Avslutande kommentar 

Kort sagt är det svårt att utan problem använda argumenten bakom påföljdssystemets 

uppbyggnad också som argument för möjligheten till straffskärpning på grund av den tilltalades 

tidigare brottslighet. När argumenteten granskas blir det tydligt att de inte går att applicera på 

en straffskärpning till följd av återfall i brott, utan att det blir motsägelsefullt. De teorier och 

principer som jag har behandlat i detta avsnitt hänför sig till en strävan dels att förhindra 

brottslighet, vilket det inte kan visas att en återfallsskärpning bidrar till, dels att uppnå en 

enhetlig tillämpning genom att utdöma straff efter förtjänst och det lindrigaste möjliga straffet, 

vilket inte överensstämmer med tankarna bakom återfallsskärpning. 

    Inkapacitering för med sig osäkra effekter och bör inte ligga till grund för straffrättsliga 

ingripanden. Inte heller allmänpreventiva skäl ska ligga bakom ett påföljdsval, eftersom detta 

skulle strida mot rättviseprincipen. Proportionalitetsprincipen innebär att den straffrättsliga 

reaktionen ska överensstämma med brottets svårhet. Med detta som utgångspunkt är det svårt 

att tala för ett strängare straff för en återfallsbrottsling, eftersom brottet i sig är detsamma.  

    Humanitetsprincipen förespråkar återhållsamhet och lindrigare straff, vilket 

återfallsregleringen motverkar. Återfallsskärpning är i grund och botten en möjlighet att 

utdöma strängare straff för brottslingar som har återfallit. Detta öppnar upp för fler och längre 

fängelsestraff, vilket är negativt ur ett humanitetsperspektiv. 

    För att det ska vara möjligt att rättfärdiga ett påföljdssystem med återfallsskärpning måste 

det alltså finnas argument som är av sådan tyngd att de väger tyngre än de invändningar som 

har sitt ursprung i straffteoretiska resonemang. I det följande utreds varför tidigare brottslighet 

ska påverka straffmätningen, vilket behov av återfallsskärpning som finns samt huruvida 

återfallets betydelse och konsekvenser kan samspela med påföljdssystemets syfte. 

 

                                                 
143 Ulväng, aa. s. 119. 
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4 Återfallsskärpning 

4.1 Inledning 

Exakt vad som utgör grunden för återfallsskärpningsregeln i BrB 29 kap. 4 § är långt ifrån 

glasklart. Bland annat individualpreventiva och allmänpreventiva resonemang har åberopats 

som skäl för att ge tidigare brottslighet betydelse.144 Det finns också de som menar att en 

gärning blir mer klandervärd i och med ett upprepande. Det går dock inte att utpeka en teori 

som ensam skulle ligga till grund för bestämmelsen. Detta blir tydligt om man ser till de 

omständigheter som särskilt ska beaktas enligt föreskriften (den tidigare brottslighetens 

omfattning, tiden som har förflutit och huruvida brottsligheten var likartad eller särskilt 

allvarlig), då endast en teori på egen hand inte kan ge skäl för samtliga omständigheters 

inverkan.145 Den tidigare brottslighetens omfattning och den tid som har förflutit kan hänföras 

till individualpreventiva hänsyn. Om brottsligheten är omfattande eller om det endast finns ett 

kort uppehåll mellan den tidigare och den aktuella brottsligheten ger det uttryck för en 

vanemässig kriminalitet som måste stoppas.  

    Vad som motiverar brottslighetens likartade eller särskilt allvarliga karaktär som särskilda 

omständigheter är dock inte lika självklart. Det kan tänkas att individualpreventiva skäl 

motiverar att särskilt allvarlig brottslighet talar för en straffskärpning, exempelvis för att det 

anses finnas ett större behov av att inkapacitera någon som begår ett flertal allvarliga brott. Det 

kan också tänkas att regleringen motiveras av allmänpreventiva resonemang, för att åtminstone 

avskräcka folk från att begå allvarliga brott. Träskman ställer sig frågande till varför en 

straffskärpning skulle vara mer befogad vid två grova stölder än vid för två vanliga stöder, och 

framför att skärpningen i vilket fall inte kan motiveras med att brottsligheten blir allvarligare 

för varje nytt återfall, eftersom det inte ser ut så i praktiken. Fler brott innebär för det mesta 

endast en större variation.146 

    Träskman ifrågasätter även att brottens likartade karaktär ska beaktas och menar att om det 

finns ett individualpreventivt tankesätt som går ut på att förhindra brottslingar från att 

utveckla sig till specialister så är den omotiverad. I praktiken begår gärningspersoner ofta 

olika slags brott om de begår flera. Träskman framför också att det inte finns någonting som 

                                                 
144 Se vidare avsnitt 3.2, framför allt avsnitt 3.2.2 och 3.2.3. 
145 Träskman, a.a. s. 211. 
146 Träskman, a.a. s. 211-212. 



39 

 

talar för att gärningspersonens straffvärdighet skulle öka mer när samma brott begås om och 

om igen än när brott av olika slag begås.147 

    I det följande redogörs för olika argument som talar för återfallsregelns förekomst. Dessa 

kommer att bemötas med såväl rationalitet som påföljdssystemets syfte i åtanke, särskilt 

gällande påföljdsskärpning och skärpning av längden av fängelsestraff. 

 

4.2 Det allmänna rättsmedvetandet 

Trots många olika teoretiska motiveringar är det allmänna rättsmedvetandet ett återkommande 

inslag i diskussionen om straffskärpning. Det tycks vara en vedertagen uppfattning att det 

allmänna rättsmedvetandet har tagit ställning för återfallsskärpning.148 Samhället i stort är 

villigt att straffa hårdare den andra gången än den första. Det anses rättvist med ett strängare 

straffrättsligt ingripande mot någon som begår brott igen efter att ha dömts tidigare. Dessa 

tankegångar är inte nya och utgör ett av de främsta argumenten för återfallsskärpningsregeln i 

BrB 29 kap. 4 §. 

    Enligt Victor kan det allmänna rättsmedvetandet delas upp i två olika synsätt: det 

reduktionistiska synsättet och det holistiska synsättet.149 Det förstnämnda synsättet innebär att 

tillräckligt många har liknande uppfattningar i rättsliga frågor och är vanligast förekommande 

i dag. Eftersom begreppet har en empirisk bestämning kan man använda sig av intervju- och 

enkätundersökningar för att komma fram till det allmänna rättsmedvetandets åsikter. 

    Det sistnämnda synsättet härstammar från en uppfattning att det allmänna är mer än summan 

av de enskilda delarna. Ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv innebär detta att det 

reduktionistiska synsättets metodologiska individualism inte går att acceptera och att statistiska 

bearbetade intervjuundersökningar inte på empirisk väg kan avgöra rättsmedvetandets innehåll. 

Det holistiska synsättet har sitt ursprung i historismen, vilken innebär att vetenskapen eller 

kunskapen borde bestå av komplexa organiska sammanhang som ska studeras i sin historiska 

utveckling. Genom studier av den juridiska verksamhetens historia är det möjligt att finna det 

holistiska rättsmedvetandet, vilket manifesterar sig hos den juridiska professionen. 

    I påföljdsbestämningspropositionen uttryckte justitieministern sin åsikt om möjligheten att 

ta hänsyn till tidigare brottslighet vid påföljdsbestämningen. Hon framförde inte endast att hon 

                                                 
147 Träskman, a.a. s. 212. 
148 Se exempelvis SOU 1995:91 s. 181 och SOU 2008:85 s. 306. Se även Träskman, a.a. s. 208. 
149 Det följande bygger på Victor, Rättsmedvetandet och straffvärde, 1982, s. 152-156. 
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själv ansåg en sådan möjlighet vara ett måste, men också att allmänheten borde uppfatta en 

sådan ordning som naturlig och rimlig.150 

    I SOU 1995:91 framhålls det allmänna rättsmedvetandet som en grundläggande förklaring 

till återfallsskärpning.151 Återfallsskärpning ses som rättvist och har således en inverkan på 

allmänhetens förtroende för straffsystemet.152 I betänkandet uttalas att de flesta ser både 

straffsystemet i allmänhet och straffrättsliga ingripanden i enskilda fall som motverkande av 

brott, eller åtminstone försök därtill. Denna uppfattning är naturligtvis rimlig, med tanke på att 

straffsystemets främsta syfte är förhindrande av brott.153 

    I betänkandet uttalas sedan att den som fortsätter att begå brott trots att den tidigare har 

dömts, inte har påverkats av vare sig ett allmänt straffhot eller straffet som har utdömts i det 

enskilda fallet. Straffsystemet har därmed inte uppnått den önskade effekten. Enligt 

betänkandet finns det då många som är av åsikten att det är befogat med ett strängare straff för 

den nya brottsligheten. Tanken är att skärpningen kan påverka den återfallande 

gärningspersonens inställning.154 Förhoppningen är då att ett strängare straff kan få den dömde 

att tänka om och därmed inte begå fler brott i framtiden. 

    Tyvärr känns detta som en mycket naiv föreställning. Fängelsestraff i sig är inte 

brottspreventionseffektiva och det finns ingenting som talar för att ett längre fängelsestraff 

skulle leda till bättre anpassning till samhället. 155 De flesta som lagförs för ett brott återfaller 

inte. Däremot visar forskning att det är vanligt att den som har lagförts för mer än ett brott ofta 

lagförs för ett flertal brott. 

    Enligt Brå återfaller 24 procent i brott inom ett år.156 Återfallsandelen ökar markant bland 

de med fängelse som mest ingripande påföljd, till 45 procent.157 Ju fler tidigare belastningar 

någon har, desto större är risken för återfall. 78 procent av personer med fler än nio tidigare 

belastningar återfaller i brott, medan endast tio procent av dömda utan tidigare belastning 

återfaller. Med andra ord är sannolikheten för återfall som störst för någon som döms till 

fängelse och redan har minst ett återfall i bagaget. 

                                                 
150 Prop. 1987/88:120 s. 52. 
151 SOU 1995:91 s. 181. 
152 Se även prop. 1987/88:120 s. 52. 
153 Se exempelvis dir. 2009:60 s. 7 och prop. 1987/88:120 s. 32. 
154 SOU 1995:91 s. 181. 
155 A.prop. s. 31 och 52. Se även Kriminalvårdens rapport Utslussning – effekt på återfall i brott, s. 11 f. 
156 Brå, Återfall i brott, Sammanfattning 2003–2013 (preliminär). I kvinnornas fall är återfallsandelen densamma 

som år 2004 (18 procent), och i männens fall har den minskat med en procentenhet (26 procent). Med andra ord 

har återfallsandelen inte genomgått några stora förändringar på senaste tiden. 
157 Det bör dock noteras att detta är en minskning med åtta procentenheter sedan 2004, då återfallsandelen var 53 

procent. 
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    Att risken för återfall ökar i takt med antalet tidigare belastningar kan ses som ett argument 

för återfallsskärpningen. Om någon har återfallit ett flertal gånger kan det tänkas att det behövs 

en starkare reaktion för att motverka ytterligare ett återfall. Som jag tidigare har konstaterat 

talar statistiken för att gärningspersonen kommer att återfalla ytterligare en gång.158 

    Detta tankesätt drabbar dock den grupp människor som återfaller endast ett fåtal gånger. 

Majoriteten som lagförs för ett brott återfaller inte och den grupp som begår riktigt många brott 

är ganska liten. Sannolikheten må vara större för att någon som har begått många brott begår 

ett brott till, men ett (längre) fängelsestraff löser inga problem. Forskningen visar trots allt att 

fängelsevistelser inte för med sig några fördelar, annat än att hålla brottslingen borta från 

samhället under en viss tid.159 

     Även om det skulle kunna få någon att avstå från att begå brott igen, så kan vi inte i förväg 

avgöra vilka människor som skulle påverkas på detta sätt. Upprepade återfall är vanligast bland 

unga män som lider av socialt utanförskap.160 Det finns emellertid ingenting som utmärker 

återfallsbrottslingar på ett sätt som gör att det i förväg går att avgöra att ett skärpt straff behövs. 

Inte heller kan en domstol med säkerhet bedöma huruvida någon som dömts till ett längre 

fängelsestraff också kommer att kunna behandlas effektivt medan straffet avtjänas.161 Det är 

med andra ord osäkert vilken effekt olika behandlings- och missbruksprogram kan ha på den 

dömde. 

     Dessutom är inkapaciteringens fördelaktiga effekt relativt kortlivad, även om 

utgångspunkten skulle vara att det inte begås några nya brott medan den dömde är 

frihetsberövad. Grovt rattfylleri och inbrottsstöld tillhör våra vanligaste brottsformer, och det 

frihetsberövande som skulle kunna bli aktuellt som påföljd för ett sådant brott skulle skärpas 

med högst några månader på grund av tidigare brottslighet.162 

    Jag menar att det visserligen kan vara ofördelaktigt att fullständigt ignorera det allmänna 

rättsmedvetandet och att vikten av samhällets förtroende för straffsystemet inte bör förringas. 

Däremot är det inte heller klokt att ansluta sig till det allmänna rättsmedvetandets inställning 

utan att granska de skäl som ligger bakom inställningen. Det allmänna rättsmedvetandet kan 

inte på egen hand motivera en lagstiftning om återfallsskärpning, utan det måste i sådana fall 

föreligga argument för återfallsskärpning som talar för en sådan reglering. 

                                                 
158 Se även SOU 2008:85 s. 307-308. 
159 Kriminalvårdens rapport Utslussning – effekt på återfall i brott, s. 11 f. 
160 Brå, Återfall i brott, Sammanfattning 2003–2013 (preliminär). Se även Brå:s rapport 2012:15, Återfall i brott 

– Mönster i risken för återfall bland lagförda personer s. 9. 
161 Prop. 1987/88:120 s. 33. 
162 A.bet. s. 308. 
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    När återfallsskärpning motiveras med hänvisning till det allmänna rättsmedvetandet tycks 

det bygga på en uppfattning att straffrättsliga ingripanden är till för att motverka brottslighet 

och att återfallsskärpning är ett sätt att uppnå detta på. I detta avsnitt har det dock framkommit 

att så inte är fallet; det kan inte visas att längre fängelsestraff skulle leda till en lägre risk för 

återfall och det finns ingen säker metod för att avgöra vilka som kommer att återfalla och därför 

skulle vara i behov av ett skärpt straff. Med andra ord går det inte att stödja sig på det allmänna 

rättsmedvetandets positiva inställning till återfallsskärpning för att motivera en sådan reglering. 

Det är orimligt att låta det allmänna rättsmedvetandet förklara förekomsten av 

återfallsskärpning, när det inte går att ge skäl för tankesättet i sig.163 

 

4.3 Tolerans och differentiering 

Att icke frihetsberövande påföljder är en del av dagens system ger uttryck för samhällets 

tolerans. Dessa påföljder ger gärningspersonen en chans att inse sitt misstag och att bättra sig. 

Resonemanget bygger på att en förstagångsförbrytare fram till sitt första brott har skött sig 

genom att inte ha begått några brott och att detta måste respekteras, samtidigt som man måste 

inse att människor kan fela och att denna svaghet kan föranleda brottslighet. Utöver detta 

förutsätter tankegångarna att den tilltalade kan ta åt sig av det klander som följer av domen. 

Tillsammans utgör dessa utgångspunkter skäl för att visa tolerans.164 

    Straffmätningen måste i dessa fall inte direkt avspegla brottslighetens klandervärdhet. När 

någon döms för ett brott för första gången kan i stället straffet ta form av något slags varning, 

och den tilltalade kan då få en möjlighet att framhålla att klandret har uppfattats. En 

utgångspunkt är att gärningspersonen anses vara moraliskt ansvarig och att denne ska 

behandlas därefter.165 

    Om gärningspersonen emellertid återfaller kan en strängare påföljd i stället utdömas, 

eftersom personen uppenbarligen inte har tagit till sig samhällets klander. Det finns inte längre 

samma anledning att visa tolerans.166 

    När en påföljd bestäms för ett första brott är det i enlighet med en sådan toleransteori mycket 

som talar för att påföljden bör vara lindrig. Utgångspunkten är då villkorlig dom, i de fall då 

påföljden bör vara strängare än böter. Vid ett återfall finns det fortfarande anledning att vara 

tolerant, men toleransen minskar. Om förutsättningarna är uppfyllda kan påföljden då skärpas 

                                                 
163 Se exempelvis SOU 2008:5 s. 306 där det konstateras att ”allmänna föreställningar om rättvisa har åberopats 

som det främsta skälet bakom den nuvarande regleringen i 29 kap. 4 § BrB.” 
164 SOU 2008:85 s. 306 och s. 533. 
165 A.bet. s. 533. 
166 A.bet. s. 306. 
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till skyddstillsyn, som till följd av ytterligare återfall kan förstärkas, exempelvis genom att 

kombineras med ett fängelsestraff i enlighet med BrB 28 kap. 3 §.167 Till sist kan 

återkommande återfall leda till det fängelsestraff som överensstämmer med straffvärdet som 

brottet har tillmätts.168 Huruvida denna teori talar för eller emot en sådan återfallsskärpning 

som möjliggörs i enlighet med BrB 29 kap. 4 § är dock oklart. 

    Ett argument för återfallsskärpning är att det bör vara möjligt att påvisa minskande tolerans 

på grund av återfall i brott, även när den första påföljden har varit fängelse. För att detta ska 

vara möjligt måste det gå att utdöma ett straff som är strängare än vad brottets straffvärde 

föranleder.169 

    En invändning är att samhället inte har visat överseende om det utdömda straffet motsvarar 

straffvärdet, och att det då inte finns någonting som stödjer en strängare reaktion. Detta är i och 

för sig sant. Trots att det vid fortsatt kriminalitet inte längre finns skäl att visa tolerans genom 

ett lindrigare straff, finns det inte heller några välgrundade skäl som talar för att straffet bör 

skärpas. Den grundläggande tanken är att den som endast har begått ett eller ett fåtal brott ska 

särbehandlas positivt, inte att tidigare brottslighet ska leda till att den tilltalade särbehandlas 

negativt.170 

    Fördelarna med en toleransteori som denna är påtagliga. Den går hand i hand med ett system 

där återfall kan leda till att påföljdsvalet blir fängelse och att villkorligt medgiven frihet 

förverkas. Dessutom innebär teorin att det straff som utdöms inte kan gå utöver det 

straffmätningsvärde som domstolen har tillmätt brottsligheten, vilket i sig gör 

återfallsregleringen mer kompatibel med proportionalitetsprincipen. 

    Emellertid stämmer verkligheten inte alltid överens med teorin. Invändningen förutsätter att 

man för varje brott kan komma fram till ett konkret straffvärde med ett överensstämmande 

ingripande och detta utan beaktande av hur många gånger den tilltalade tidigare har dömts för 

likartade brott.171 

    Som nämnt ovan bygger påföljdssystemet på restriktivitet och en möjlighet för den tilltalade 

att till en början ta till sig domens klander och visa bättring.172 En påföljd är inte till för att på 

något sätt väga upp för det brott som har begåtts och den skada som har uppstått, utan den är 

snarare ett verktyg som samhället kan tillgripa för att markera sitt ogillande. 

                                                 
167 Förutsättningarna för att villkorlig dom eller skyddstillsyn ska utdömas i stället för fängelse finns i BrB 30 

kap. 7 § respektive 30 kap. 9 §. 
168 A.bet. s. 533 och s. 306. 
169 A.bet. s. 306. 
170 A.bet. s. 533-534. 
171 A.bet. s. 306. 
172 Det följande bygger huvudsakligen på a.bet. s. 306-307. 
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    I enlighet med humanitetsprincipen bör påföljden vara så lindrig som möjligt. Följaktligen 

bör man välja den mest lindriga påföljd som är rimlig med tanke på den brottsliga gärningen i 

sig. Toleransteorin stämmer väl överens med detta tankesätt. Det krävs dock att påföljden också 

är tillräckligt ingripande för att allmänhetens förtroende för straffsystemet inte ska påverkas 

negativt. Exempelvis kan ett återfall innebära att en starkare reaktion krävs för att den ska 

uppfattas som trovärdig. 

    I slutbetänkandet från straffnivåutredningen framförs att en brist på utrymme för att skärpa 

en påföljd utöver straffvärdet på grund av tidigare brottslighet kan leda till att de straffrättsliga 

ingripandena skärps för alla gärningspersoner. Det är nämligen svårt att komma fram till ett 

straffvärde som i slutändan framstår som rimligt utan att någonstans i påföljdsbedömningen 

kunna beakta huruvida gärningspersonen är en förstagångsförbrytare eller en 

återfallsbrottsling. Detta skulle alltså kunna leda till att straffvärdena höjs i allmänhet, som 

någon slags kompensation för att möjligheten till återfallsskärpning inte finns. Följaktligen bör 

påföljdssystemet innehålla en möjlighet till straffdifferentiering, även när straffvärdet utgör 

grunden för påföljdsbestämningen. 

 

4.4 Just desert-teorier 

Vid påföljdsbestämningen är proportionalitet mellan brott och straff avgörande. Som tidigare 

nämnts ska de allmänpreventiva och individualpreventiva teorierna inte ges någon självständig 

betydelse vid påföljdsbestämningen.173 Frågan är om en just desert-teori kan utgöra ett 

komplement till de preventiva teorierna, och ge skäl för återfallsskärpning. 

    Enligt just desert-teorierna är ett straff berättigat om det är ett rättvist ingripande i 

förhållande till brottet och med detta i åtanke går det att motivera straffskärpning på grund av 

återfall. Resonemanget innebär att just desert-teorierna till viss del överensstämmer med 

proportionalitetsprincipen, eftersom ett ingripande måste vara proportionerligt i förhållande till 

brottet för att det ska kunna anses vara rättvist. Däremot tar proportionalitetsprincipen sikte på 

brottet i sig, då lika allvarliga brott ska bemötas med lika stränga straff, medan just desert-

teorierna kan medföra att stor vikt läggs vid gärningspersonen och dennes skuld. 

    Just desert-teorierna är av varierande innehåll, vilket innebär att det finns olika uppfattningar 

om vad det är som gör återfallsskärpningen rättvis.174 Till exempel finns det tankar om en ”ond 

vilja”. Skulden anses vara större hos någon som har begått ett brott och därigenom brutit mot 

                                                 
173 Se vidare avsnitt 3.2.4. 
174 Det följande baseras främst på Träskman, a.a. s. 207. 
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samhällets normer, trots att personen tidigare har blivit straffad. Ett återfall visar hur pass stark 

gärningspersonens onda vilja är, och den onda viljan visar i sin tur hur stor skulden är. Den 

likgiltighet mot samhällets straffhot som gärningspersonen har visat genom sitt återfall tyder 

på en stor skuld. Eftersom straffet ska motsvara skulden, krävs en skärpt påföljd. 

    Visserligen kan det konstateras att ett återfall påverkar gärningspersonens straffvärdighet 

och talar för att den är större. Däremot är det inte möjligt att påvisa att brottets straffvärde är 

större, utan det bör vara detsamma som om det hade begåtts av en förstagångsförbrytare. Enligt 

Jareborg fastställs skuldens storlek ”av en (helhets)bedömning av både tidigare och ny 

brottslighet”, och den är inte direkt manifesterad i det nya brottet.175 Med andra ord beaktas 

inte endast det aktuella brottets straffvärde då skulden bedöms, utan även tidigare brottslighet. 

Den tidigare brottsligheten har egentligen ingenting att göra med hur pass allvarlig den aktuella 

brottsligheten är. Ett brotts straffvärde bör vara detsamma oavsett om gärningspersonen är 

tidigare dömd eller inte, och kan alltså inte utgöra ett argument för återfallsskärpning. I stället 

är det gärningspersonens straffvärdighet som motiverar straffskärpningen. Till följd av detta 

faller förklaringen med den onda viljan, eftersom just desert-teorin bygger på förutsättningen 

att återfallet inte ges en självständig betydelse för straffbestämningen.176 

    Ett annat synsätt är att återfallsskärpning egentligen inte handlar om att det blir värre för den 

som återfaller, utan att samhället är mer tolerant mot en förstagångsförbrytare. När det är första 

gången som någon begår ett brott kan denne bemötas med ett straff som är lindrigare än vad 

som egentligen krävs för att påföljden ska vara rättvis. Skulden är alltså lika stor hos 

förstagångsförbrytaren som hos återfallsbrottslingen, men en person som återfaller har 

förverkat sin rätt till tolerans och samhället har inte längre någon anledning att visa överseende. 

Ett straff av normal styrka kan därmed utdömas. Uppenbara likheter med toleransteorin 

föreligger, med den skillnaden att ett skärpt straff till följd av återfall anses vara rättvist enligt 

just desert-teorin medan toleransteorin snarare bygger på en vilja att initialt visa överseende. 

    Det är också möjligt att se det som att skulden är olika stor, men att det inte går att avgöra 

exakt hur stor en skuld är i enskilda fall. När osäkerhet råder bör detta vara till den tilltalades 

fördel och därför är det rätt att utgå ifrån att en förstagångsförbrytares skuld är mindre. 

Eftersom personen inte har begått något brott tidigare finns det ingenting som talar för att denne 

kommer att göra det igen. Träskman ställer sig skeptisk till ett sådant tankesätt och menar att 

                                                 
175 Jareborg, Straffrättsideologiska fragment, Uppsala 1992, s. 111 fotnot 21. 
176 Träskman, a.a. s. 216-217. 
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det innebar att man gjorde den tilltalades karaktär till en del av bevisningen, trots att detta inte 

har någonting med det ifrågavarande brottet att göra.177 

    Jareborg tror på den positiva särbehandlingen av förstagångsförbrytare, och ansluter sig till 

von Hirsch motivering: 

“Why should one scale down the condemnatory and punitive response initially? It is because 

it is assumed that people are both fallible and capable of doing something worthy of respect: 

namely, attending to others’ censure. The fallibility calls for limited tolerance for failure, 

expressed through some diminution of the penal response, [...] the basis for the respect: it is 

for the process by which a rational person can attend to the disapproval visited upon his 

or her wrongdoing. […] Why give up the discount after a certain number of 

repetitions following previous censure and punishment? It is because the respected process 

seems not to have occurred. The person has chosen to disregard the disapproval previously 

visited on him, and has not made the requisite additional effort at self-restraint.”178 

 

Människan är inte perfekt, och genom att initialt visa tolerans kan samhället ge en person en 

chans att visa att föregående brottsligt beteende inte är ett stadigvarande karaktärsdrag. Jag 

anser att detta resonemang är väl underbyggt och att det i teorin kan motivera en 

återfallsskärpningsregel. Ett problem med denna förklaring är dock att det inte finns någon 

avsikt om lindrigare reaktioner mot förstagångsförbrytare uttryckt i lagtext. I dagens BrB 29 

kap. 4 § stadgas att tidigare brottslighet ska beaktas i skärpande riktning. Om tanken med 

införandet av bestämmelsen var att samhället först ska visa överseende borde det snarare stå 

att rätten ska ta hänsyn till att den tilltalade inte har begått brott tidigare, och att detta ska 

beaktas i förmildrande riktning. Förklaringen kan med andra ord inte anses vara vad som 

motiverar den återfallsskärpning som vi har i dag.179 

    Det kan också ifrågasättas om tidigare nämnda förklaring är förenlig med det allmänna 

rättsmedvetandet. Som ovan framhållits talar det allmänna rättsmedvetandet för att en 

återfallsskärpning är rättvis.180 Däremot är det inte ett vedertaget synsätt att en 

förstagångsförbrytare som regel ska bemötas lindrigare än en återfallsbrottsling.181 

    Dessutom finns det likheter mellan denna lösning och den tidigare nämnda förklaringen som 

bygger på den ”onda viljan”, bortsett från att vi har vänt på det hela. I och med att någon 

återfaller har samhället inte längre anledning att visa överseende, och gärningspersonen har 

alltså uppvisat något slags ond vilja. På samma sätt kan här konstateras att straffvärdigheten 

                                                 
177 Träskman, a.a. s. 213 fotnot 43. 
178 Jareborg, a.a. s. 112-113, med hänvisning till von Hirsch, Criminal Record Rides Again, Criminal Justice 

Ethics 1991, s. 56. 
179 Träskman, a.a. s. 215. 
180 Se vidare avsnitt 4.2. 
181 Träskman, a.a. s. 215. Se även a.a. s. 215 fotnot 48, där Träskman jämför den ovannämnda positiva 

särbehandlingen med den positiva särbehandlingen av unga under 18 (eller 21) år. 
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hos en förstagångsförbrytare är mindre än hos någon som har återfallit, men inte brottets 

straffvärde.182 Anledningen till att till en början vara tolerant beror trots allt på en förhoppning 

om att gärningspersonen kommer att undvika att göra misstaget att begå ett brott i framtiden. 

    Till skillnad från onda viljan-lösningen kan toleranslösningen emellertid leda till ett 

lindrigare påföljdssystem. Den pekar inte ut återfallsbrottslingar på samma sätt som andra 

lösningar, utan lägger snarare fokus på att förstagångsförbrytarna är mindre klandervärda. 

Dessutom bidrar den inte till att straffskärpningen ökar i samband med varje nytt brott som en 

gärningsperson gör sig skyldig till, vilket vore berättigat enligt tanken om den onda viljan. 

 

4.5 Alternativa lösningar 

Som denna framställning visar finns det utan tvivel kritik att rikta mot 

återfallsskärpningsinstitutet. Det strider mot straffteoretiska grundstenar som proportionalitets- 

och humanitetsprincipen, och kan svårligen förklaras med hjälp av andra teorier. Dessutom 

finns en önskan att minska användningen av fängelsestraffen och att avkorta de fängelsestraff 

som döms ut.183 Strängare straff tycks inte behövas för att motverka brottslighet och 

återfallsskärpning tycks inte vara ett så pass effektivt medel mot återfall att det kan motivera 

en ökad möjlighet att utdöma (längre) fängelsestraff, trots strävan att undvika dessa samt 

straffteoretiska motsättningar. 

    En fråga som uppstår är då hur ett påföljdssystem utan återfallsskärpningen i BrB 29 kap. 4 

§ skulle kunna se ut. I ett utlåtande som inhämtades i samband med tidigare nämnda 

slutbetänkande från straffnivåutredningen (SOU 2008:85), framförde Martin Borgeke och 

Magnus Ulväng ett förslag på en åtgärd som skulle kunna göra det möjligt att undvika 

återfallsskärpning. En utsträckning av såväl prövotiden efter villkorlig frigivning som den tid 

under vilken det är möjligt att förklara villkorligt medgiven frihet förverkad, skulle kunna leda 

till en avskaffning av möjligheten att utdöma längre frihetsberövanden på grund av den 

tilltalades tidigare brottslighet.184 

    Utredningen framförde dock kritik mot denna lösning. Problem uppstår nämligen om det 

inte finns någon villkorligt medgiven frihet som kan förverkas, eller om gärningspersonens 

återfall är så omfattande att ett förverkande inte bedöms vara ett tillräckligt straffrättsligt 

ingripande. I sådana fall kan ett skärpt fängelsestraff inte dömas ut, eftersom den i utlåtandet 

                                                 
182 Träskman, a.a. s. 215-216. 
183 Se exempelvis a.prop. s. 31 och SOU 1986:14 s. 77. 
184 SOU 2008:85 s. 543. 
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förespråkade lösningen endast leder till en utsträckning av tiden inom vilken förverkande får 

ske.185 

    Utredningen uttryckte även tvivel om behovet av längre straff till följd av återfall som skett 

långt efter den tilltalades senaste tidigare brottslighet, och konstaterade att den ifrågavarande 

lösningen inte skulle leda till en utvidgning av straffmätningens spännvidd. Utredningen 

menade att det inte skulle vara ändamålsenligt att ersätta återfallsskärpning med ökade 

möjligheter till förverkande av villkorligt medgiven frihet. 

    Därpå lade utredningen fram en annan lösning, som gick ut på att särbehandla en 

förstagångsförbrytare positivt. En tilltalad som för första gången döms till fängelse skulle 

kunna erhålla något slags straffrabatt eller en tidigarelagd startpunkt för den villkorliga 

frigivningen. En sådan lösning skulle överensstämma med straffteoretiska resonemang. 

Utredningen påpekade dock att det troligtvis inte ingick i deras uppdrag att föreslå en sådan 

lösning, och att ett sådant system skulle kunna bidra till otydlighet.186 

    Jag anser att något slags privilegium för förstagångsförbrytare som överensstämmer med 

straffteoretiska resonemang vore en fördelaktig lösning. Det faktum att en lösning som innebär 

ytterligare former av privilegiering skulle kunna minska straffsystemets tydlighet anser jag 

blekna i jämförelse med de motsägelser som återfallsskärpningen i dag ger upphov till. Jag 

anser det betydligt mer motiverat med en ordning som stämmer överens med påföljdssystemets 

uppbyggnad än den återfallsskärpningsreglering som vi har i dag, även om den förstnämnda 

inte är en fullständigt problemfri lösning. Dagens återfallsskärpning är enligt min mening en 

betydligt mer problematiskt och oförklarlig lösning. 

 

4.6 Konklusion 

Det absolut främsta argumentet för återfallsskärpning som den tar uttryck i BrB 29 kap. 4 § 

tycks vara det allmänna rättsmedvetandet. Uppfattningen att en straffskärpning till följd av 

återfall är rättvis och rimlig väger tungt. För att allmänheten inte ska förlora förtroendet för 

påföljdssystemet måste samhället på något sätt markera att upprepad brottslighet inte är 

önskvärd. Återfallsskärpning är säkerligen ett sätt att uttrycka missaktning för återfall. 

    Detta argument tas upp i ett flertal av de propositioner och betänkanden som rör 

återfallsskärpning. Däremot bemöts sällan de argument som snabbt kan vändas mot 

återfallsskärpningen, trots det allmänna rättsmedvetandets stöd. Exempel är argumenten att 

                                                 
185 A bet. s. 309-310. 
186 A bet. s. 310. 
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fängelsestraff egentligen inte gör någonting för att minska brottsligheten, utan snarare ökar 

risken för återfall, och att skadan av brottsligheten inte blir värre för att gärningspersonen har 

dömts för brott tidigare.  

    Det är synd, då det får argumentet för återfallsskärpning att framstå som svagare än vad det 

behöver vara. I doktrinen finns det ett flertal som är negativt inställda och dessa bemöter ofta 

de skäl som finns för återfallsskärpning när de påvisar varför den inte bör användas. Det kan 

tänkas att de som talar för återfallsskärpningen kan motivera en sådan möjlighet, trots de 

invändningar som finns. Kanske anser de argument såsom det allmänna rättsmedvetandet väga 

starkare än exempelvis fullständig hänsyn till proportionalitet och minskad användning av 

fängelsestraffet. Detta framkommer dock sällan. 

    Det verkar närmast som att återfallsskärpningen finns där endast för att hålla allmänheten 

nöjd, snarare än att det faktiskt är en bra lösning som allmänheten kräver på grund av dess 

nödvändighet. Hur de som förespråkar återfallsskärpning ser på den saken får vi dock inte veta. 

Om lagstiftaren anser att återfallsskärpningen utgör en viktig del av påföljdssystemet är det 

angeläget att det framgår varför. Det är lagstiftaren som menar att straffskärpning till följd av 

återfall i brott är någonting som behövs och därmed bör lagstiftaren kunna visa varför. Det är 

inte tillräckligt att framföra det allmänna rättsmedvetandets (omotiverade) åsikt och använda 

detta som enda argument. 

    En intressant infallsvinkel är en som utgår från den så kallade toleransteorin. Det är dock 

uppenbart att denna teori inte går hand i hand med återfallsbestämmelsen i BrB 29 kap. 4 §, 

eftersom teorin inte ger fog för en skärpning av ett straff utöver brottets straffmätningsvärde. 

Den har sina fördelar, men inte som argument för återfallsskärpningen som finns i dag, utan i 

sådana fall som ett tänkvärt alternativ till en reform. 

    Utifrån toleransteorin kan man dock närma sig tankegångar rörande återfallsskärpningen. 

Det är nämligen mycket tänkbart att det behövs en möjlighet att skärpa straff på det sätt som 

BrB 29 kap. 4 § möjliggör. Samtidigt som tolerans är fördelaktigt utifrån ett 

humanitetsperspektiv är det också viktigt att det straffrättsliga ingripandet är trovärdigt. Det 

går att argumentera för att detta inte kan garanteras utan återfallsskärpningen. 

    Just desert-teorierna utgör en möjlighet att förklara varför återfallsskärpningen skulle vara 

rättvis, såsom bland annat det allmänna rättsmedvetandet anses mena att den är. Av tidigare 

anförda skäl är jag av uppfattningen att ingen av de framförda just desert-teorierna är 

fullständigt belagda. Den version som tycks ha mest fog för sig är den som förespråkar positiv 

särbehandling. 
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    Problemet är att teorin, i likhet med toleransteorin, är en rimlig önskan om hur det skulle 

kunna se ut, snarare än en förklaring av hur det faktiskt ligger till. Avgörande i detta 

sammanhang är att lagtexten föreskriver att tidigare brottslighet ska beaktas i skärpande 

riktning, inte att ett första brott ska beaktas i lindrig riktning, samt att det allmänna 

rättsmedvetandet tycks vara överens om att återfallsskärpning är rättvis, men inte att en lindrig 

inställning till förstagångsförbrytare skulle vara det. 

    Enligt mig är det med andra ord inte möjligt att förklara återfallsskärpningen i BrB 29 kap. 

4 § med hjälp av något slags tolerans- eller just desert-teori. Däremot är jag av uppfattningen 

att det vore en fördelaktig lösning att införa positiv särbehandling av gärningspersoner som 

inte är vanemässigt kriminella, eftersom detta kan motiveras utifrån ett straffteoretiskt 

perspektiv. 
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5 Avslutande reflektion 

Jag förstår viljan att bemöta återfall med ett starkt straffrättsligt ingripande. När jag tänker på 

någon som ständigt begår brott och gör livet miserabelt för andra, förstår jag eftersträvan att 

inte vara för snäll. En brottsling har trots allt gjort fel i samhällets ögon och bör knappast 

belönas med förståelse och tolerans. När man endast fokuserar på den kriminella handling som 

någon har gjort sig skyldig till är det lätt att ignorera det faktum att ett strängare straff på grund 

av återfall i brott inte passar in i ett påföljdssystem som bygger på proportionalitetsprincipen. 

Gärningspersonen har blivit lagförd inte bara en utan flera gånger och ett strängare straff känns 

som en rimlig reaktion på detta. Kort sagt känns återfallsskärpning bra. Det spelar ingen roll 

att längre fängelsestraff inte motverkar brottslighet utan snarare försämras 

återanpassningsförmågan; poängen är att straffet ska vara värre än första gången. Det blir något 

av en principsak. Att en gärningsperson begår ett brott är fel och därmed bör denne straffas. 

Att samma gärningsperson begår brott igen är ännu lite värre och bör straffas ännu lite hårdare. 

    Samtidigt kan jag inte ignorera att det inte finns någonting som egentligen talar för 

återfallsskärpning ur en mer rationell synpunkt. Återfallsskärpning tycks motiveras på grund 

av att vi vill dela ut ett strängare straff mer än någonting annat; rättsordningen har kränkts och 

måste slå tillbaka. Den tilltalade har uppvisat en likgiltighet och måste straffas strängare än 

tidigare. Upprepad brottslighet är fel och samhället måste visa att sådant beteende inte kommer 

att accepteras hur som helst. 

    Att svara ”för att jag vill” på en fråga om varför är dock inte särskilt konstruktivt. Visserligen 

går det att ha en viss förståelse för ett brottsoffer eller en anhörig som i ett enskilt fall känner 

att brottslingen måste straffas extra svårt när det gäller upprepad brottslighet. Bristen på 

förklaring utöver att det känns rätt för vissa kan dock göra det svårt att försvara ett visst synsätt. 

När det inte finns någon annan motivering än strävan efter vedergällning innebär det att 

återfallsskärpningsregleringen i grund och botten är till för att tillfredsställa ett hämndbegär. I 

vanliga fall när personer hämnas på varandra leder det sällan till en lösning på det ursprungliga 

problemet, utan drar snarare ut på konflikten. I fallet med återfallsskärpning kan man säga att 

det fungerar på ett liknande sätt, då samhället hämnas på gärningspersonen som återfallit 
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genom att utdöma ett strängare straff. Som resultat begår gärningspersonen i många fall brott 

igen och det hela utvecklas till en ond cirkel. Om återfallsskärpningen skulle föra med sig 

otaliga positiva effekter skulle dessa i sig kunna förklara dess tillämpning. När så inte är fallet 

anser jag att regleringen måste kunna förklaras på ett annat sätt än endast med stöd av känsla. 

    Som jag har nämnt tidigare upplever jag inga problem med att finna genomtänkta och 

rationella argument mot straffskärpning med hänsyn till den tilltalades tidigare brottslighet. 

Kort sagt är återfallsskärpning inte förenlig med proportionalitetsprincipen och det finns 

ingenting som tyder på att återfallsskärpning skulle motverka brottslighet på ett effektivt sätt. 

    Det är snarare svårt att finna argument som berättigar ett beaktande av den tilltalades tidigare 

brottslighet vid straffmätningen. Det är visserligen lätt att uppfatta en gärning som mer 

klandervärd om den upprepas. Att bli slagen två gånger av samma person upplevs rimligen 

annorlunda än att bli slagen av två olika personer vid två olika tillfällen. Den som slåss 

upprepade gånger tycks bete sig värre än de två individer som endast utdelar ett slag var. 

    Det kan dock inte förnekas att en gärning i och för sig inte blir mer farlig eller skadlig för att 

gärningspersonen tidigare har dömts för brott. Inte heller har den tilltalade kränkt något rättsligt 

skyddat intresse utöver det som följer av brottet i sig, återfall eller ej. Dessutom leder inte 

upprepad brottslighet alltid till ett strängare straff. Om det rör sig om flerfaldig brottslighet 

snarare än återfall, får gärningspersonen i stället ett lindrigare straff.187 

    Samtidigt anser jag inte återfallsskärpningen stå i direkt strid med humanitetsprincipen. 

Visserligen talar principen för att lindrigaste möjliga straff ska användas. Detta i sig gör att 

humanitetsprincipen knappast förespråkar längre fängelsestraff. Det går dock att argumentera 

för att ett återfall kräver en starkare reaktion och att en straffskärpning därmed är det lindrigaste 

möjliga tillvägagångssättet som inte har en negativ inverkan på straffsystemets trovärdhet. 

Precis som att humanitetsprincipen får bortses från vid påtagliga straffvärden skulle det kunna 

tänkas att humanitetsprincipen endast går att ta hänsyn till om det inte riskerar att underminera 

tilltron till straffsystemet. Om återfallsskärpning är vad som krävs för att straffsystemets 

trovärdhet inte ska skadas kan det ses som den lindrigaste lösningen, även utifrån ett 

humanitetsperspektiv. 

    Eftersom det allmänna rättsmedvetandet har en central roll när frågan är om 

återfallsskärpning, har jag funnit det mycket intressant att diskutera denna uppsats och dess 

ämne med folk i min närhet, om än flyktigt. Det krävs ingen djupare diskussion för att lägga 

märke till den andra partens första reaktion. Det räcker med att nämna återfallsskärpning som 

                                                 
187 Den flerfaldiga brottsligheten får ett gemensamt straffvärde i enlighet med BrB 29 kap. 1 §. 
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ett fenomen och i vissa fall förklara innebörden ytterst övergripande, för att mötas av ett positivt 

gensvar. Klart vi ska ha återfallsskärpning. 

    Trots alla de invändningar mot återfallsskärpning som har framkommit i denna framställning 

kvarstår det faktum att återfallsskärpningen är starkt förankrad i samhället. Straffskärpning till 

följd av tidigare brottslighet framstår snarare som ett önskemål än en nödvändighet. 

     Människan är inte fullkomlig och inte heller fullständigt rationell. Det kan tänkas att kraven 

är för högt ställda om utgångspunkten är att påföljdssystemet ska vara obetingat rationellt, 

eftersom det trots allt är vi människor och våra överväganden som ska forma systemet. Däremot 

anser jag det inte vara för mycket begärt att kräva väl underbyggda argument för samtliga delar 

i vårt påföljdssystem. Om dessa argument inte är rationella ur en proportionalitetssynpunkt kan 

det hända att de bygger på andra hänsyn, exempelvis demokratiska sådana. Det allmänna 

rättsmedvetandets skulle kunna ses som ett uttryck för folkets åsikt. Är detta fallet måste det 

dock framkomma uttryckligen. Som jag tidigare nämnt har lagstiftaren inte kunnat argumentera 

för på vilket sätt argument såsom det allmänna rättsmedvetandet tankesätt väger tyngre än mer 

rationella resonemang. 

     Kort sagt är det enligt min mening inte omöjligt att det går att finna argument för 

återfallsskärpning. Återfallsskärpningsproblemet går att se från många olika håll och jag är 

öppen för möjligheten att det kan framstå som befogat att i vissa fall ta avsteg från 

proportionalitetsprincipen. Det är möjligt att göra detta på ett sätt som stämmer överens med 

påföljdssystemets grundtankar, exempelvis till följd av humanitetsskäl. Däremot anser jag det 

orimligt att det krävs att man gissar sig fram till ett ställningstagande för att man ska kunna 

säga att man möjligtvis har funnit en förklaring till återfallsskärpning. Argumenten för måste 

framkomma tydligt, då det annars inte finns någonting som säkert säger vad argumenten för är. 

Det som kan jämställas med en bevisbörda för att återfallsskärpning är någonting vi bör 

använda oss av ligger hos lagstiftaren. Det är lagstiftaren som påstår att återfallsskärpning är 

nödvändigt och bör vara en del av vårt påföljdssystem. Därmed är det även lagstiftaren som 

måste bemöta de invändningar som finns och på ett övertygande sätt visa att det finns andra 

argument som är mer angelägna att beakta. 

    Bortsett från det allmänna rättsmedvetandets böjelse, tycks argumenten för 

återfallsskärpning kräva ett stort mått eftertanke, medan argumenten mot är betydligt lättare att 

finna. Övertygelse ställs mot rationalitet. Uppenbarligen går det inte att förklara fenomenet 

återfallsskärpning med utgångspunkt i proportionalitetsprincipen. Inte heller går det att lyfta 

fram önskan att påföljdssystemet ska verka för att förhindra brottslighet. Statistiken talar mot 
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återfallsskärpning på den punkten. Kämpar vi ändock för att rättfärdiga återfallsskärpning för 

att det är någonting vi behöver, eller för att det är någonting som en majoritet av oss vill ha? 

    Förslaget som låg till grund för den nuvarande utformningen av återfallsbestämmelsen i BrB 

29 kap. 4 § baserades till stor del på Straffnivåutredningens slutbetänkande.188 Det främsta 

ändamålet med utredningen var att överväga och föreslå förändringar i strafflagstiftningen i 

syfte att åstadkomma en straffmätning som markerar en skärpt syn på allvarliga våldsbrott. En 

del av uppdraget var också att överväga förändringar som kunde utöka spännvidden vid 

straffmätning för brott i allmänhet. Exempelvis skulle betydelsen av såväl flerfaldig 

brottslighet som återfall i brott betänkas.189 

    Den slutgiltiga bedömningen var att det bör vara möjligt att låta återfall påverka 

straffmätningen. Utredningen lade fram ett förslag som gick ut på att tidigare brottslighet skulle 

beaktas i större utsträckning än tidigare, med en huvudregel att återfallsskärpning ska ske 

oberoende av om villkorligt medgiven frihet har förklarats förverkad. 

    Utredningen konstaterade att det inte finns någonting ur en proportionalitets- eller 

ekvivalenssynpunkt som talar för återfallsskärpning. Att en tilltalad har begått brott tidigare 

har ingen betydelse för huruvida en påföljd är proportionerlig i förhållande till brottets svårhet. 

Med andra ord finns det utifrån dessa tankegångar ingen anledning att utdöma en påföljd som 

överskrider brottets straffvärde.190 

Jag är beredd att ansluta mig till denna argumentation, åtminstone till en viss del. Med ett öppet 

sinne är det omöjligt att inte konstatera att återfallsskärpningen fyller något slags funktion. 

Trots de invändningar som går att göra, går det inte att förneka att det finns en stor önskan att 

behålla möjligheten att skärpa straff vid straffmätningen. Huruvida denna önskan bör uppfyllas 

anser jag dock inte framgå tillräckligt tydligt. I slutbetänkandet uttalas att argumenten för 

återfallsskärpning är så pass starka att de berättigar att återfall beaktas vid straffmätningen, 

trots straffteoretiska invändningar. 

    Vad det är som gör att dessa argument anses vägra tyngre framkommer dock inte. Att 

återfallsskärpningen uppfattas som rättvis är inte mycket till argument om det inte går att någon 

slags rimlig förklaring om vad det är som gör den rättvis. Behovet av att markera mot upprepad 

brottslighet utgör ett svagt argument då det inte går att visa att återfallsskärpning leder till färre 

återfall. I stället är det snarare tvärtom. Längre frihetsberövanden förhindrar inte återfall på 

anstalter. Slutligen kan det faktum att återfallsskärpningen har en stark förankring i samhället 

                                                 
188 SOU 2008:85. 
189 A.bet. s. 15. 
190 A.bet. s. 304-305. 
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och att straffsystemet är uppbyggt på så vis att tidigare brottslighet ska tillmätas betydelse inte 

i sig tala för återfallsskärpning. Detta resulterar endast i ett system som aldrig utvecklas och 

som inte har några som helst möjligheter att förändras till det bättre. Vad som behövs är att det 

visas varför förankringen är så stark och varför straffsystemet är uppbyggt på detta sätt. 

     Om dessa argument ska anses vägra tyngre än straffteoretiska invändningar måste det vara 

möjligt att bemöta dessa straffteoretiska invändningar. Såsom återfallsregleringen motiveras 

nu framstår det som att samtliga argument som lyfts fram för kan ifrågasättas. Om dessa 

argument ändock ska utgöra grunden för återfallsskärpningsregleringen måste lagstiftaren 

tydligare visa varför invändningarna inte är vad som väger tyngre, när de är så pass många och 

obestridliga. 

    Kanske går det inte att förlita sig på en fullständigt straffteoretisk och/eller rationell 

argumentation när det kommer till återfallsskärpning. Det är lätt att kritisera upplägget med 

logik och förnuft som utgångspunkt, men det kan hända att det är fel tillvägagångssätt. Att 

återfallsskärpningsregleringen inte går hand i hand med påföljdssystemets hänsyn till principer 

om proportionalitet och humanitet är tydligt. I stället handlar det om att finna argument för att 

bortse från rationell argumentering genom att lyfta fram andra synsätt som är betydelsefulla 

för att påföljdssystemet ska fungera på bästa sätt. 

    Min uppfattning är att frågan om återfallsskärpning är betydligt mer nyanserad än vad den 

vid ett första ögonkast kan tyckas vara. På ytan finns såväl en instinktivt positiv inställning från 

det allmänna rättsmedvetandet som klart förnuftiga argument mot, utifrån ett 

proportionalitetsperspektiv. Bestämmelsen kräver dock mer grundliga överväganden än så. Det 

finns inget självklart svar som kan påvisa huruvida återfallsskärpning är rätt eller fel. I stället 

måste ett avvägande göras. Vad är viktigast: en ovillkorlig strävan efter ett fullkomligt 

förnuftigt system, eller hänsyn till vad samhället tycks kräva av påföljdssystemet? 

    Viljan att argumentera för återfallsskärpningen tycks härstamma från en historiskt kollektiv 

önskan att straffa de som begår brott igen, trots att de har blivit dömda och alltså fått chansen 

att ta till sig det klander som ett straff innebär. Utifrån denna vedergällningsönskan har det 

gjorts försök att rättfärdiga straffskärpning till följd av återfall, men de argument som talar för 

återfallsskärpning har inte kunnat tillbakavisa de argument som talar mot. Invändningarna blir 

helt enkelt ignorerade till förmån för straffskärpningen, vilket bristen på bemötande av dessa 

invändningar i propositioner och betänkanden talar för. Problemet är så att säga inte att det inte 

finns några som helst argument för återfallsskärpning. Problemet är att det finns argument både 

för och emot, och att lagstiftaren inte på ett tillfredsställande sätt kan påvisa varför argumenten 

för väger tyngst. 
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    Sammanfattningsvis är frågan om återfallsskärpning en invecklad sådan och det framstår 

som fullkomligt rimligt att vara såväl negativt som positivt inställd. Ett tag ansåg jag det 

framstå som tänkbart att låta det allmänna rättsmedvetandets uppfattning om rättvisa väga 

tyngst. Att vara positivt eller negativt inställd är dock inte detsamma som att kunna motivera 

en lagstiftning. Jag anser att återfallsskärpningsbestämmelsen i BrB 29 kap. 4 § inte går att 

motivera utifrån de argument som har använts i förarbeten och betänkanden för att tala för dess 

tillämpning. Däremot finns det möjligheter att argumentera för återfallsskärpningens plats även 

i ett system där den inte överensstämmer med proportionalitetsprincipen, till exempel genom 

den tidigare nämnda just desert-teorin som förespråkar särbehandling av förstagångsförbrytare. 

Denna toleranslösning har dock inget stöd i lagtext eller förarbeten. Det är med andra ord upp 

till lagstiftaren att motivera återfallsskärpningen på ett sätt som tydligt visar varför den är 

möjlig att rättfärdiga. Är detta inte möjligt bör återfallsskärpningen inte längre vara en del av 

påföljdssystemet. 
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