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Sammanfattning 

 
Det svenska påföljdsbestämningssystemet fick sin nuvarande form 1989. Genom 

reformarbetet flyttades fokus för påföljdsbestämningsfrågor från preventionsteorierna och 

brottslingen i centrum till proportionalitetsprincipen och brottet som utgångspunkt. Ändringen 

genomfördes för att tjäna likabehandlingsprincipen, en enhetlig rättstillämpning och 

legalitetsprincipen. Ett system som tidigare rymts i en enda paragraf skulle nu ta plats i två 

hela kapitel. För rättstillämparen innebar reformen en uppsjö av nya stadganden att 

konkretisera och lära sig tillämpa. Centralt för påföljdsbestämningsfrågor sattes begreppet 

straffvärde. Ledande blev därmed brottets svårighet i relation till andra brott och brottslingens 

skuld så som det kom till uttryck i gärningen. Ett antal andra påföljdsfaktorer, som tidigare 

endast förekommit i praxis, lagstadgades också. Däribland billighetsskälen (29:5 BrB) som 

inkluderade ett antal omständigheter vars beskaffenhet påkallade en strafflindring i 

utmätningen av straffet eller vid valet av påföljd.  

 

I en särskild paragraf (30:4 BrB) anfördes de skäl, faktorer, som lagstiftaren ansåg kunde 

ligga till grund för påföljdsvalet fängelse: brottets straffvärde, brottslighetens art och 

brottslingens återfall i brottsligt beteende. I paragrafen stadgades också att rättstillämparen 

skulle fästa särskild vikt vid de omständigheter som talade för en lindrigare påföljd, därvid 

billighetsskälen. I reformarbetet förklarades det nämligen att fängelse var en icke önskvärd 

påföljdsform som endast i särskilda fall skulle användas. Propositionen stipulerade också en 

allmän hänvisning till att straffvärden som underskred ett år fängelse skulle medföra en 

presumtion mot fängelse. Frågan uppstod snart i praxis vad som gäller när strafflindrande 

hänsyn skulle sätta ned ett fängelsestraff, om det utdömdes, till understigande denna 

ettårspresumtion. Gällde fortfarande straffvärdet eller skulle man istället utgå från straffvärdet 

reducerat för dessa strafflindrande omständigheter (exv. billighetsskälen)? 

 

Även om lagstiftaren inte förmedlat en lösning på det metodologiska problemet så har praxis 

framarbetat ett förhållningssätt i frågan. Som en tumregel används, det inte helt 

okontroversiella, straffmätningsvärdet. Begreppet avser den tid fängelse som hade dömts ut 

om fängelse hade valts som påföljd. Med andra ord: straffvärdet reducerat för strafflindrande 

skäl. För de fall då ettårspresumtionen skulle underskridas sedan billighetsskälen beaktats 

gäller alltså generellt att en annan påföljd än fängelse ska väljas. Denna tumregels tillämpning 

förutsätter dock åtminstone två saker. Först och främst att billighetsskälet inte är av en sådan 

beskaffenhet att det endast bör beaktas vid straffmätningen. Dessutom att inte föreligger några 

andra skäl för fängelse. Kan det konstateras att brottslighetens art eller återfallsfaktorn 

påkallar fängelse måste en annan typ av bedömning ta plats. Straffmätningsvärdet utgår ifrån 

att billighetsskälen liksom straffvärdet kan iakttas i numeriska värden. Den delen av 

bedömningen kan alltså förhålla sig till kvantitativa presumtioner. I relation till de övriga 

fängelseskälen måste dock prövningen bero på en allmän övervägning av den generella 

lämpligheten av fängelse som påföljd. Det är alltså skillnad på hur billighetsskälen ska drabba 

påföljdvalet baserat på deras inherenta beskaffenhet.    
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

I Sverige motverkas brottsliga gärningar med särskilda påföljder, varav två anses vara straff; 

böter och fängelse. Den som begår en brottslig handling mot bättre vetande eller underlåter att 

agera i enlighet med lagen riskerar att ådömas dessa påföljder. Men hur gör rättstillämparen 

för att utdöma en ”korrekt” påföljd för den brottsliga gärningen? I brottsbalken har 

lagstiftaren stadgat de riktlinjer som gäller för sådana bedömningar. Där stadgas 

huvudsakligen att bedömningen skall utgå från något som man kallar straffvärde. Med det 

menas den samlade brottslighetens klandervärdhet, med iakttagande av både förmildrande och 

försvårande omständigheter med anknytning till brottet eller brotten. Därtill har 

rättstillämparen att se till ett antal andra faktorer, exempelvis gärningsmannens ålder och 

hälsa, dennes agerande efter brottets fullbordan och huruvida några andra rättsliga sanktioner 

förväntas drabba denne jämte det stundande straffet (såsom utvisning eller avskedande). 

Kanske är brottet av en särskilt allvarlig art eller så utgör gärningen ett återfall i brottslig 

bana. Alla dessa omständigheter och ännu fler spelar roll i rättstillämpningen. Utöver detta 

ska rätten också beakta ett flertal ledande principer för påföljdsbedömningen.1 Slutligen, efter 

att ha vägt samman samtliga parametrar, ska rätten fälla en dom som både motiverats och 

rättfärdigats av underlaget. 

 

Att påföljdsbedömningar i regel är svåra, stundtals upplevs skönsmässiga och tenderar att utgå 

från schabloniserande förgrunder är en konsekvens av denna komplexa uppgift för systemet. 

De specifika omständigheterna i respektive fall måste sammankopplas med den 

generaliserade lagstiftningen och i denna bemärkelse leda till en påföljd som både för 

samhällsintresset och den enskilde kan anses rimlig. Det är därför nödvändigt att 

lagstiftningen inkluderar en viss flexibilitet i sin formulering av påföljdssystemet och att det 

finns en möjlighet att frångå det strikta och absoluta i tillämpningen. En sådan möjlighet 

återfinns i de s.k. billighetsskälen i 29:5 BrB. Motivet till stadgandet är en önskan att genom 

ökad genomsyn och klarhet i systemet verka för ett påföljdssystem som beaktar situationer där 

en straffreduktion eller påföljdslindring kan vara påkallad.2 Listan över omständigheter som 

påkallar billighetshänsyn i påföljdsbestämningen är främst sådana som faller utanför den 

aktuella brottsligheten. Billighetsskälen beskrivs därför ofta som ett uttryck för rättvisa och 

allmän skälighet. De representerar en vilja hos lagstiftaren att bestämma påföljder 

proportionerligt till den enskildes förutsättningar och livssituation. De verkar sammantaget för 

en skillnad mellan den brottsliga gärningens klandervärdhet och den del av detta mått som ska 

belastas den som utfört handlingen. 

 

Hur dessa till gärningsmannen knutna omständigheter eller utanför brottet utförda handlingar 

ska påverka bedömningen om en rättfärdigad påföljd är inte helt uppenbart. Särskilt 

                                                 
1 Här kan nämnas rehabiliteringstanken, humanitetsprincipen, preventionsteorierna och 

proportionalitetsprincipen (mer om dessa nedan). 
2 SOU 1986:13–15 Påföljd för brott. Om straffskalor, påföljdsval, straffmätning och villkorlig frigivning m.m. 

del 2, s. 422 ff. samt prop. 1987/88:120 Om ändring i brottsbalken (straffmätning och påföljdsval), s. 41-47. 
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problematisk blir det när dessa parametrar ska sammanföras med den implicita metod som 

påföljdsbestämningen utgår ifrån. 

1.2 Problemformulering och syfte 

Att billighetsskälen ska beaktas i påföljdsbestämningen är klart. Hur de metodologiskt ska 

viktas mot andra påföljdsfaktorer är däremot oklart. Ett särskilt problematiskt område kan 

iakttas genom de skiljaktiga meningar som uppstått i frågan om billighetsskälens relation till 

fängelsepresumtionerna, främst den s.k. ettårspresumtionen. Ska de tillsammans med 

straffvärdet ställas mot den generella gränsdragningen vid värden motsvarande ett års fängelse 

(då i form av ett straffmätningsvärde)?3 Eller ska billighetsskälen först efter påföljdsvalet 

ställas mot en eventuell presumtion och då vara av visst omfång för att ”återställa” denna?4 

Vad händer när de innanför påföljdsvalet drabbar samman med påföljdsfaktorerna 

brottslighetens art och återfall? Uppsatsens frågeställning är därmed hur billighetsskälen 

(29:5 BrB) metodmässigt bör beaktas i relation till skälen för fängelse? 

 

Arbetet syftar till att främja en enhetlig uppfattning om billighetsskälens tillämpningsområde 

och eftersträvar, i denna bemärkelse, en lösning på den metodorienterade problematiken. 

Insatsen behövs för att tillgodose de överhängande kraven på rättssäkerhet och effektivitet 

samt en enhetlig rättstillämpning. 

1.3 Metod och material 

Under 2015 fattade tingsrätterna inte mindre än 59 300 lagföringsbeslut.5 Med begreppet 

lagföringsbeslut avses här fällande domar. Samtliga domar innebar en prövning genom 

brottsbalkens påföljdsbestämningssystem, ett system som i huvudsak infördes redan den 1 

januari 1989.6 Forskningsobjektet för uppsatsen, det svenska påföljdssystemet, har således 

underkastats en mycket omfattande mängd prövningar i praktiken och utvärderas dagligen. 

För att kunna presentera en rättsvetenskaplig slutsats och analys av relevans för 

rättsskipningen är det därför viktigt att underlaget rent metodologiskt stämmer överens med 

rättstillämpningen. En straffrättsdogmatisk7 behandling ter sig därför som den allra mest 

lämpade, särskilt då metodens huvudsakliga forskningsunderlag sammanfaller med det 

beslutsunderlag som rättstillämparen har att beakta, d.v.s. rättskällorna.8 

 

Den primära rättskällan på området är lagstiftningen i sig. Legalitetsprincipen (1:1 3 st. RF) 

föreskriver att all offentlig makt utövas under lagarna. Att fatta lagföringsbeslut måste därför 

                                                 
3 Borgeke, Martin & Heidenborg, Mari, Att bestämma påföljd för brott, 3 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 

2016 [cit. Borgeke & Heidenborg], s. 265 ff. samt Borgeke, Martin, Straffmätningsvärdet – en replik, SvJT 2015 

s. 281-291. 
4 Jareborg, Nils & Zila, Josef, Straffrättens påföljdslära, 4 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2014 [cit. 

Jareborg & Zila], s. 144 ff. där författarna argumenterar för att så bör vara fallet.  
5 BRÅ. Kriminalstatistik 2015. Personer lagförda för brott. Slutlig statistik 2015, s. 5. 
6 Detta genom lag (1988:942) om ändring i brottsbalken. 
7 Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils, Kriminalrättens grunder, 2 uppl., Iustus Förlag, Uppsala, 2013 

[cit. Asp m.fl.], s. 19-20. 
8 Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpningen, 5 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 1996 [cit. 

Strömholm], s. 320 f. där författaren rangordnar s.k. rättskällefaktorer; d.v.s. sådana faktorer som faktiskt 

behandlas i rättstillämpningen: rättskälleprinciper, lagrum, förarbeten, praxis, sedvänja och doktrin.  
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innebära en tillämpning av svensk lag. Vad beträffar påföljdsbestämningen så återfinns den 

centrala regleringen i brottsbalken. Således är det en självklar utgångspunkt för denna uppsats 

att kartlägga och behandla just denna reglering på området. Billighetsskälen som återfinns i 

29:5 BrB är emellertid, precis som den mesta straffrättsliga regleringen, relativt generellt 

formulerade. Tolkningsdirektioner måste således inhämtas för att ”fylla ut” lagstiftningen 

eller konkretisera dess innebörd. Vägledning hämtas i denna del först och främst i 

lagstiftarens förberedande arbete (lagförarbetet). Brottsbalken är en författning som ofta 

underkastas lagändringar och tillägg. En naturlig utgångspunkt blir den påföljdsreform som 

implementerades 1989 i svensk lag.9 Reformen utgjorde själva det moderna påföljdssystemets 

födelse. Dess förberedande arbete blir därmed av tongivande betydelse för lagtolkningen och 

den kommer i detalj att studeras nedan.  

 

Lagstiftaren kunde givetvis inte förutse samtliga eventuella utmaningar systemet skulle 

komma att utsättas för. Därför lämnades betydande lagtolkningsarbete över till de 

rättstillämpande organen. Högsta domstolens praxis är därmed av avgörande vikt för denna 

behandling. I den mån lagstiftarens direktioner om tillämpning saknas, eller är oklara, har det 

fallit på domstolen att klargöra rättsläget. Ett exempel på detta är den så kallade 

ettårspresumtionen. Brottsbalken saknar närmare precision när det kommer till vilka 

straffvärden som ska leda till fängelse. I propositionen angavs att ett ungefärligt värde på ett 

år skulle kunna användas som riktmärke för bedömningarna.10 Tack vare rättsfall som NJA 

1994 s. 153 (etc.) har domstolen kunnat slå fast att gränsvärdet på ett års fängelse ska 

tillämpas strikt. Ettårspresumtionen är idag en av påföljdsbestämningssystemets viktigaste 

regler. Praxis på området kommer i och med sin betydande roll att studeras närmare. 

 

Det uppstår givetvis situationer där det saknas konkret anvisning i behandling av ett mål. 

Varken lagstiftningen eller förarbetet behandlar specifikt frågan och inget tidigare avgörande 

med prejudiciell status återfinns. Rättstillämparen måste dock avgöra frågan i sak. Här kan 

vägledning och argument möjligtvis lyftas ur doktrinen. Att så har skett är helt uppenbart när 

det kommer till viss begreppsbildning på området. Frågan om vad som ska gälla i de fall 

påföljdsfaktorerna leder till ett utmätt straff som understiger ettårspresumtionen trots att 

straffvärdet talar för påföljden fängelse är ett problem som framkallat stor uppmärksamhet. 

Som svar på frågan skapade man utanför lagstiftande arbete begreppet straffmätningsvärde. 

Även om begreppet härstammar ur doktrinen, den akademiska världen, så har det fått 

betydande genomslag i praxis och används flitigt i rättstillämpningen. Det kom till som ett 

svar på en fråga som systemets konstruktion förmedlat men inte självmant besvarat. Det är 

därför alldeles nödvändigt för rättsvetaren att kartlägga även kommentarer ur doktrinen och 

dess argument på området.  

 

Det rättsvetenskapliga inslaget är nödvändig för rättsutvecklingen. När man i praktiken, i 

egenskap av rättstillämpare, prövar gällande rätt är man i regel bunden av de omständigheter 

som påkallat behandlingen i domstol. Fallets faktaunderlag är något som rättsvetenskapen kan 

tillåta sig att frångå eftersom man inte fattar beslut på sitt underlag. Behandlingen kan således 

                                                 
9 Prop. 1987/88:120. 
10 Prop. 1987/88:120 s. 100. 



  

 

 

 

   

7 

   

 

överblicka forskningsobjektets många aspekter på ett sätt som för rättstillämparen är 

svåråtkomligt. I just denna bemärkelse vinner den rättsdogmatiska metoden sin relevans. 

Uppsatsens målsättning är att erbjuda ett rättsvetenskapligt underlag som både kan bistå och 

underlätta rättstillämpningen.11  

 

Vissa historiska aspekter måste inkluderas i behandlingen för att erbjuda ett vetenskapligt 

ramverk inom vilket analys och jämförelse kan utföras. Varför behövdes 1989 års 

påföljdsreform? Vilka var avsikterna med dess tillkomst? Aspekter såsom påföljdssystemets 

konstruktion, dess motivering och de rättsprinciper som avsetts genomsyra den praktiska 

tillämpningen behöver kartläggas för att erbjuda vägledning i svaret på frågorna. Ett 

rättshistoriskt inslag blir därför nödvändigt. Mot en sådan bakgrund kan nämligen systemets 

nuvarande form, det rådande rättsläget, utvärderas i relation till de motiv som utformat det. 

1.4 Disposition samt avgränsning 

Uppsatsen behandlar inledningsvis den historiska utvecklingen av det moderna 

påföljdsbestämningssystemet och eftersträvar i denna bemärkelse att placera det i en rättslig 

kontext (avsnitt 2.1). Här inkluderas en kartläggning av de grundläggande principer som 

dominerar tillämpningen samt motiven till dessa. Därefter utreds och behandlas i tur och 

ordning de för straffmätningen avgörande påföljdsfaktorerna: straffvärdet och de brottsexterna 

omständigheterna (avsnitt 2.2-3), återfall och ungdomsreduktion (avsnitt 2.4) samt slutligen 

billighetsskälen (avsnitt 2.5). Påföljdsvalsdelen beskrivs sedan systematiskt och riktar primärt 

in sig på de skäl för fängelse som återfinns i 30:4 BrB. Därtill kommenteras de olika 

påföljderna (avsnitt 2.6-7). I allmänhet kan sägas att uppsatsens andra kapitel lägger grunden 

för den följande diskussionen och tydligt avgränsar området. Varken avräkningsgrunderna (34 

kap. BrB) eller överlämnande till särskild vård behandlas (32-33 kap. BrB). Främst eftersom 

den relevanta bakgrunden är området för billighetsskälens tillämpning. Särskilt hur de 

relateras de andra påföljdsfaktorerna rent metodologiskt men också i vilken bemärkelse de 

spelar roll för påföljdsvalet. En summering av kapitlet återfinns i dess avslutande avsnitt 

(avsnitt 2.8). 

 

Det tredje kapitlet beskriver inledningsvis lagstiftningens implicita krav på metod (avsnitt 

3.1). Målsättningen är att förmedla den huvudsakliga ordning inom vilket billighetsskälens 

relationer förekommer. Alldeles nödvändigt blir här att förmedla de olika uppfattningar som 

råder på området. Därför ägnas ett avsnitt åt begreppet straffmätningsvärde (avsnitt 3.2) med 

prelimärt fokus på historisk bakgrund och begreppets uttryck i praxis. Det följande avsnittet 

behandlar de skiljaktiga meningar som redogjorts för i doktrinen vad beträffar begreppets 

omfattning och tillkortakommanden (avsnitt 3.3). Till sist inkluderas en sammanfattning av 

kapitlet och de slutsatser som där i dras (avsnitt 3.4). I det fjärde kapitlet återfinns uppsatsens 

analytiska innehåll. Inledningsvis kommenteras det överhängande värderingsproblemet 

(avsnitt 4.1). Därefter behandlas den centrala frågeställningen om billighetsskälens relationer 

till de faktorer som bildar skäl för fängelse (avsnitt 4.2). Uppsatsens slutsats återges i det 

femte och avslutande kapitlet (avsnitt 5.1).  

                                                 
11 Peczenik, Aleksander, Juridikens teori och metod, 1 uppl., Fritzes Förlag, Stockholm 1995 [cit. Peczenik], s. 

33 ff. 
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2 Generellt om påföljdsbestämning 

2.1 Rättslig kontext 

År 1977 publicerade Brottsförebyggande rådets utredningsenhet rapporten Nytt Straffsystem.12 

Denna skulle komma att innebära startskottet för en mycket omfattande omarbetning av det 

svenska påföljdssystemet. När brottsbalken trädde i kraft den 1 januari 1965 och ersatte 1864 

års strafflag infördes och kodifierades då allmänt rådande normer för påföljdsbestämning i en 

ensam paragraf, dåvarande 1:7 BrB. Denna tog sikte på att binda rättstillämparen till 

beaktande av två olika straffrättsliga uppgifter för påföljdssystemet. Rättstillämparen 

förväntades vid påföljdsbestämningen genomföra en avvägning mellan hänsyn till allmän 

laglydnad (allmänprevention) och främjandet av den dömdes återanpassning till samhället 

(individualprevention).13 Lagtextens ordalydelse och senare praxis ledde till ett särskilt fokus 

på den senare av dessa.14 Det var därtill den s.k. behandlingsideologin som allra starkast 

influerade tillämpningen av påföljdsbestämningsreglerna i den nya brottsbalken. 

Preventionsteorierna förblev de huvudsakliga riktlinjerna för rättstillämpningen fram till den 

omfattande påföljdsreformen 1989. 

 

Teoriernas bristfälligheter spelade stor roll i utformningen av det nya påföljdssystemet.15 

Lagstiftaren anmärkte då, sedan Fängelsestraffkommitténs (härmed FSK) yttrande i saken 

1986,16 att ingen av preventionsteorierna i sig kunde försvaras som ledande i 

påföljdsbedömningen. I förarbetena anfördes att tjänandet av den allmänna laglydigheten inte 

kunde påverkas i märkbar mån genom påföljdsbedömningen i det enskilda fallet. Dessutom 

kunde det anses strida mot principen om allas likhet inför lagen (1:9 RF) att i det enskilda 

fallet skärpa påföljdsvalet för att åstadkomma preventiv effekt på ett allmänt plan. Regeln om 

iakttagande av hänsyn till allmän laglydnad togs mot bakgrund av dessa argument bort. 

Ursprunget till den allmänpreventiva tanken inom straffrätten tjänade dock som influens i 

reformarbetet. Idén att bestraffning av kriminaliserade handlingar ska verka avskräckande 

gentemot samhällsinvånarna är ett grundläggande argument vid kriminalpolitisk lagstiftning.17 

Syftet, att avskräcka från brottslig handling, menade lagstiftaren fullkomligt kunde tillgodoses 

på ett annat sätt än genom hänsyn i det enskilda fallet. Allmänprevention tjänas redan i valet 

av vilka handlingar som ska kriminaliseras, d.v.s. erhålla brottsrubricering och förenas med 

tillämplig straffskala.18 Det allmänna straffhotet och upprätthållandet av detta hot ansågs 

tillräckligt för att tillgodose allmän hänsyn. Idag figurerar allmänpreventionen som en 

omständighet av särskild vikt i relation till brottets art vid påföljdsvalet (mer om detta i avsnitt 

2.7). 

 

                                                 
12 BRÅ. Rapport 1977:7. Nytt straffsystem. 
13 NJA 1965 s. 208 för ett exempel på hur paragrafen tillämpades. 
14 Se exv. NJA 1987 s. 704. I målet tas betydande större hänsyn till den tilltalades återanpassningsmöjligheter än 

till allmänpreventiva skäl. 
15 Preventionsteorierna behandlas genomgående i reformens förarbete. Se prop. 1987/88:120 s. 32-38. 
16 Jfr SOU 1986:13–15, del 2, s. 66 ff. och prop. 1987/88:120 s. 32-34. 
17 Zila och Jareborg föreslår att utan ett allmänpreventivt syfte skulle kriminalisering vara otänkbart, se Jareborg 

& Zila, s. 75. 
18 Prop. 1987/88:120 s. 32-33. 
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Vad beträffar individualpreventiva hänsyn yttrade lagstiftaren att dessa i sig inte borde utgöra 

självständig grund för avgörande i påföljdsfrågan. Främst därför att det inte på förhand kunde 

konstateras med tillräcklig säkerhet vad utfallet av påföljdsvalet skulle bli för den enskilde. 

Däremot kvarstod tanken om att påföljden som sådan måste utgå från den främsta möjligheten 

att motverka framtida brottslighet. Rättstillämparen förväntades sätta brottslingens 

förutsättningar i centrum för bedömningen.19 Emellertid kunde en sådan bedömning inte ske 

uteslutande med beaktande av individualpreventiva syften. Som Nils Jareborg och Josef Zila 

något dråpligt kommenterar i Straffrättens påföljdslära så skulle exempelvis dödsstraff och 

kastrering kunna ses som ytterst effektiva påföljdsval om individualprevention var det enda 

riktmärket. 

 

Preventionsteorierna ansågs alltså inte kunna tjäna som självständiga riktlinjer i 

påföljdsbedömningen. Istället stipulerades därför en ny princip för behandlingen, givetvis 

influerad av de föregående preventionsteorierna, den s.k. proportionalitetsprincipen.20 Som 

ideologisk förgrund återfinns tanken om straffet som proportionerligt och rättvist ställt mot 

brottsligheten. Idén med proportionalitetsprincipen blev därför att för varje brott konstatera 

hur klandervärt det var i allmänhet, genom ett s.k. straffvärde. Utgångspunkten i 

påföljdsbedömningen blev därmed av jämförande art. Det blev nödvändigt att bestämma hur 

pass klandervärd den brottsliga handlingen skulle anses vara, i relation till andra brott. 

 

Proportionalitetsprincipen iakttas genomgående i brottsbalken, oavsett brottstyp, redan i 

lagstiftad straffskala för respektive brott. Varje påföljdsval grundas på en bedömning av den 

brottsliga handlingens svårighet innanför gällande straffskala. Denna utgångspunkt översatt i 

ett straffvärde modifieras sedan allt eftersom omständigheter av främst individualpreventiv 

prägel konstateras. Avgörande för den slutliga straffmätningen och påföljdsvalet 

(påföljdsbestämningen) blir därmed en sammantagen bedömning av dessa intressen. Å ena 

sidan ska straffet proportionerligt förhålla sig till den svårighet som straffskalan anger, både i 

relation till andra brottstyper samt typbrott av samma art. Å andra sidan måste det 

överhängande syftet med sanktionen gentemot den enskilde vara motverkandet av brott i 

samhället. Lagstiftaren ansåg dessutom att det inte räckte med dessa riktmärken. Enligt 

påföljdsreformen skulle rättstillämpararen därtill iaktta omständigheter, enligt lag, som stod 

utanför en anknytning till brottet som sådant. Gärningsmannens personliga omständigheter 

förväntades nämligen också få genomslag i påföljdsbestämningen. Vad som tidigare kallades 

”allmän straffnedsättning” kodifierades därför i samband med reformen under namnet 

billighetsskäl, även om en förändring av det tidigare rättsläget inte önskades.21 Därmed kan 

sägas att utdömda påföljder som inte beaktar den fulla innebörden för gärningsmannen 

misslyckas med en korrekt påföljdsbedömning. 

                                                 
19 Jareborg & Zila, s. 83 f. 
20 Notera bl.a. Zila, Josef, Aktuella frågor – Fängelse i tio år eller livstidsstraff? SvJT 2007 s. 667-669 där 

författaren påpekar viss problematik i övergången mellan dessa straffrättsliga ideologier.  
21 Prop. 1987/88:120 s. 47 f. 
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2.2 Straffvärdet (29:1 BrB) 

I och med 1989 års påföljdsreform infördes det numera centrala begreppet för 

påföljdsbedömningar i svensk rätt, det s.k. straffvärdet. Begreppet definierades av FSK som 

”brottets svårhet i relation till andra brott”.22 Tongivande argument för dess introduktion var 

det faktum att begreppet gav uttryck för att en bedömning eller avvägning gjorts i fråga om 

den brottsliga gärningens klandervärdhet.23 Därmed var det upp till rättstillämparen att 

motivera ställningstagandet. Straffvärdet är därför inte ett uttryck för en objektiv egenskap 

hos brottet utan rättstillämparens, och i förlängningen samhällets, åsikt i frågan. 

 

Den centrala bestämmelsen återfinns i 29:1 BrB och kompletteras genom 29:2-3 BrB. 

Paragraferna fick sin nuvarande lydelse 2010 men grunden har varit densamma sedan 1989. 

Ändringen 2010 var ämnad att höja straffnivån för brott där motivet varit att allvarligt skada 

någons liv, hälsa eller trygghet till person. Huvudregeln i paragrafen är att ett brotts 

straffvärde utgår från den tillämpliga straffskalan för respektive brott (med beaktande av 

flerfaldig brottslighet). Utgångspunkten är den skada, kränkning eller fara som den 

brottsbeskrivningsenliga gärningen inneburit (objektiva omständigheter) och vad 

gärningsmannen insett eller bort inse beträffande dessa (subjektiva omständigheter) samt 

dennes motiv och avsikter.24 Straffvärdet är således beroende av rättstillämparens bedömning 

av både objektiva och subjektiva omständigheter. I den del som de binder an till den faktiska 

brottsrubriceringen kallas de brottsinterna omständigheter. Andra omständigheter som binder 

an till en gärningsmans klandervärdhet (eller skuld) men som inte är direkt kopplade till 

brottsrubriceringen kallas brottsexterna omständigheter (mer om dessa nedan). Straffvärdet är 

därför ett begrepp som i sig endast behandlar vad som kan konstateras vid brottet. Först och 

främst hur pass allvarlig gärningen är och sedan i vilken mån gärningsmannens skuld uttrycks 

i gärningen.25  

2.3 Brottsexterna omständigheter (29:2-3 BrB) 

Bestämmelserna i 29:2 BrB och 29:3 BrB stadgar försvårande respektive förmildrande 

omständigheter av betydelse för ett brotts straffvärde. De listade omständigheterna är av 

exemplifierande art och binder i regel an till hur pass klandervärt brottet är men inte till dess 

rubricering, de är således s.k. brottsexterna omständigheter.26 Omständigheterna binder an till 

den delade bedömningen om å ena sidan ett brotts klandervärdhet och å andra sidan i vilken 

omfattning den brottslige bör bära skuld. Sedan 2010 tycks paragrafernas konstruktioner 

också vara ämnade att öka spännvidden vid straffvärdebedömningar rent generellt,27 även om 

de vid införandet 1989 var avsedda att tillämpas med försiktighet.28 För att understiga 

straffminimum enligt den tillämpliga straffskalan krävdes ursprungligen att detta 

                                                 
22 SOU 1986:13–15, del 2, s. 131. 
23 Prop. 1987/88:120 s. 36 f.  
24 Uppräkningen var ursprungligen inte avsedd att vara uttömmande, se prop. 1987/88:120 s. 80. Sedan 

lagändringen 2010 har lagstiftaren klargjort att den numera ska anses vara just det, jfr prop. 2009/10:147 Skärpta 

straff för allvarliga våldsbrott m.m. s. 40.  
25 Jareborg & Zila s. 103 samt Jareborg, Nils, Påföljdsbestämningens struktur, SvJT 1992 s. 257-275. 
26 Angående begreppet brottsexterna omständigheter, se Jareborg & Zila, s. 112 f. 
27 Prop. 2009/10:147 s. 42 resp. s. 44. 
28 Prop. 1987/88:120 s. 84. 



  

 

 

 

   

11 

   

 

”uppenbarligen” var påkallat mot bakgrund av föreliggande förmildrande omständigheter. 

Även om uppenbarhetsrekvisitet slopades i och med en lagändring 1994 torde möjligheten att 

sätta straffvärdet under denna gräns med stöd i förmildrande omständigheter fortfarande 

nyttjas med viss restriktivitet.29 

 

Uppdelningen mellan omständigheter som brottsinterna eller brottsexterna är av vikt för 

påföljdsbedömningen. Straffvärdet ska nämligen utgå från den tillämpliga straffskalan för 

respektive brottsrubricering. En brottsintern omständighet som också står listad som en 

brottsextern sådan kommer i regel bara att beaktas i den brottsinterna bemärkelsen, 

”dubbelräkning” ska således inte äga rum.30 Relevansen av de brottsexterna omständigheterna 

i 29:2-3 BrB står således att finna i den mån dessa inte beaktats i full omfattning vid 

avgörandet av den tillämpliga straffskalan eller rekvisiten i straffbestämmelsen. 

 

I relation till nyckelbegreppet straffvärde är omständigheterna ordagrant bundna till denna 

värdering som sådan. Till skillnad från exv. straffskärpningsregeln i 29:4 BrB (återfall), de 

straffmildrande omständigheterna som återfinns i 29:5 BrB (billighetsskälen) och 29:7 BrB 

(ungdomsreduktionen) som står utanför den initiala straffvärdebedömningen.  

2.4 Återfall och ungdomsreduktion (29:4 respektive 29:7 BrB) 

Utöver utgångspunkten i 29:1-3 BrB, straffvärdebedömningen, har rättstillämparen att beakta 

ett flertal andra omständigheter i sitt val av påföljd och utmätning av straff. Häribland 

återfinns den tilltalades låga ålder (29:7 BrB), återfall i brottslighet (29:4 BrB) samt 

gärningsmannens personliga egenskaper eller handlande efter brottet (29:5 BrB). Den sista av 

dessa, de s.k. billighetsskälen, är den centrala utgångspunkten för denna uppsats och kommer 

därför i närmare detalj studeras nedan. Gemensamt för dessa bestämmelser är att de tar sikte 

på andra omständigheter än de som är förenliga med brottet eller dess klandervärdhet. 

Huvudfokus ligger istället på vem personen är och vilka attribut som denna har samt hur 

denne betett sig före (tidigare straffad) eller efter brottet (visat ånger i sin agerande). 

 

Även om omständigheterna inte berör straffvärdet så är de av avgörande vikt för 

påföljdsfrågan. Återfall i brottslighet ger rättstillämparen anledning att befara att tidigare 

åtgärder varit icke framgångsrika preventionsmässigt. Därav följer det av den tilltalades 

återupptagande av brottsligt beteende att en strängare påföljd bör utdömas. Regeln om 

undvikande av ”dubbelräkning” gäller också för denna paragraf. I den mån återfallet beaktats 

i påföljdsvalet ska den inte spela roll i straffmätningen, likaså måste tidsperspektivet och den 

tidigare brottslighetens allvar beaktas.31 I övrigt gäller stadgandet i princip enbart tidigare 

brottslighet som ligger nära den för påföljdsbedömningen aktuella (i såväl tid som art).32 

Återfall är en omständighet som i regel inte berör den aktuella brottsligheten utan brottslingen 

                                                 
29 Prop. 1993/94:130 Ändringar i brottsbalken m.m. s. 62 och 74. 
30 Här kan exempelvis hänvisas till Borgeke, Martin, Månsson, Catharina & Sterzel, Georg, Studier rörande 

påföljdspraxis m.m., 5 uppl., Jure Förlag, Stockholm, 2013 [cit. Påföljdspraxis], s. 54 och för en fördjupad 

diskussion om dubbelräkning till Jareborg & Zila, s. 112. 
31 Förhållandet utvecklas både i prop. 1987/88:120 s. 49 och 88 f. samt prop. 2009/10:147 s. 45-46. 
32 Jfr NJA 1995 s. 35 där HD ansåg att tidigare brottslighet (stöld och bedrägeri) inte skulle anses vara 

återfallsgrundande när brottslingen gjort sig skyldig till urkundsförfalskning. Se även prop. 1987/88:120 s. 53. 
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i sig. Fokus för tillämpning av paragrafen ligger på de omständigheter som tidigare kunnat 

konstateras och som endast hänför sig till det aktuella brottet indirekt, genom ett uppvisande 

av bristfällig lyhördhet inför tidigare lagföring. 

 

Även den s.k. ungdomsreduktionen eller ungdomsrabatten som stadgas i 29:7 BrB utgår från 

parametrar som ligger utanför den aktuella brottsligheten. Andelen skuld som brottslingen ska 

bära i relation till brottets klandervärdhet modifieras i enlighet med dennes ålder. Till skillnad 

från den brottsexterna förmildrande omständigheten som påverkar straffvärdebedömningen 

(bristfällig utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga), så tillämpas denna paragraf strikt 

och förutsätter inte en avvikelse från vad som generellt kan förväntas av andra personer i 

samma situation. Som faktor i påföljdsbestämningen kan ungdomsreduktionen tillämpas med 

strafflindrande effekt enligt ett fördefinierat system av ungefärliga procentsatser.33 Avvikelser 

från behandlingen av faktorn som en konstant är emellertid nödvändigt för att tillgodose 

lagstiftningens krav på en individualiserad påföljdsbedömning.   

 

I det s.k. ”Socialkontorsfallet” NJA 2000 s. 314 anförde HD att presumtionen för fängelse 

(som föreligger i de fall då straffvärdet överstiger ett år fängelse) inte kan anses gälla i de fall 

då ungdomsreduktionen medför att straffet skulle bestämmas till under ett år. Konsekvensen 

av prejudikatet är uppenbarligen att den tilltalades ungdom som påföljdsfaktor bör ställas mot 

straffvärdet innan fastställandet av den straffvärdebaserade presumtionens riktning. Detta trots 

att bestämmelsen i 29:7 BrB inte påverkar straffvärdet som sådant.34 Domskälen skulle också 

kunna ge uttryck för att en justering av presumtionsnivån gäller för unga lagöverträdare. Ett 

tidigare fall, NJA 1994 s. 153, hade lagt grunden för ovanstående dom. I målet dömdes två 

unga tilltalade för rån till skyddstillsyn med samhällstjänst trots att fängelse 

straffvärdemässigt förväntades utgå. Gemensamt för de båda målen är att de medfört 

genomslag för möjligheten att utdöma skyddstillsyn med samhällstjänst som alternativ till 

fängelse. Särskilt i de fall ungdomsfaktorn medför en justering av påföljdsbedömningen till 

värden motsvarande fängelse understigande ett år. 

2.5 Billighetsskälen (29:5 BrB) 

I 29:5 BrB återfinns de s.k. billighetsskälen. Dessa omständigheter, som i regel är obundna till 

brottet som sådant, hänför sig antingen till gärningsmannens attribut, de utomrättsliga 

konsekvenser som brottet vållat denna eller dennes handlande efter brottet.35 Dessa 

omständigheter påverkar inte straffvärdebedömningen och därmed inte den generella 

klandervärdheten av den brottsliga handlingen (jfr de förmildrande omständigheterna i 29:3 

BrB). Istället tar dem sitt uttryck i en skälighetsbedömning eller rättvisetanke applicerad i 

påföljdsfrågan. Omständigheterna anses av lagstiftaren vara av sådan art att det skulle framstå 

som orättfärdigt att inte beakta dessa i påföljdsbedömningen. De har således karaktären av 

individualiserade anpassningar till omständigheter utan anknytning till brottet. 

Billighetsskälen utgör således systemets yttersta möjlighet till en differentierad 

                                                 
33 Jareborg & Zila, s. 154 f. samt Borgeke & Heidenborg, s. 258 f.   
34 NJA 1991 s. 444. I målet fastslogs att ungdomsreduktionen inte påverkade straffvärdet, presumtion för 

fängelse ansågs därmed uppfylld, till skillnad mot resonemanget i NJA 2000 s. 314.  
35 Prop. 1987/88:120 s. 89 f. 
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påföljdsbedömning, eftersom de beaktar omständigheter som rör den tilltalades person. Ett 

visst släktskap måste således också konstateras till återfallsskärpningsregeln och 

ungdomsreduktionen, som behandlar omständigheter som i regel enbart indirekt kan anses 

hänförbara till brottet som sådant. 

 

Om gärningsmannen lider men i form av en kroppsskada till följd av brottet så är detta en 

omständighet som kan föranleda strafflindring (punkten 1). Det bör dock vara fråga om en 

skada av bestående karaktär för att omständigheten ska tillföras relevans, viss allvarhetsgrad 

måste därtill kunna konstateras.36 På liknande vis kan den tilltalades höga ålder eller dåliga 

hälsa ligga till grund för en lindrigare påföljdsbedömning, förutsatt att just dessa 

omständigheter skulle medföra att den tilltalade drabbas oskäligt hårt av det utmätta straffet 

(punkten 2).37 

 

Ett annat billighetsskäl kan medföra påföljdslindring om det med hänsyn till brottets art har 

förflutit lång tid sedan det begicks (punkten 3).38 Avgörande för denna omständighets 

tillämpning är huruvida den förflutna tiden avviker i väsentlig mån från vad som vanligtvis 

krävs av rättsväsendet för att upptäcka och handlägga ärenden av samma art. Just brottets art 

är av väsentlig betydelse för omständighetens relevans. I förarbetet görs skillnad på exv. stöld 

och skattebrott med anledning av den underliggande komplexiteten i respektive ärende.39 En 

tilltalad som försökt avhjälpa, förebygga eller begränsa skadliga verkningar av brottet kan 

också erhålla viss påföljdslindring (punkten 4).40 Tillämpning förutsätter här att initiativ tagits 

av den tilltalade utan statens involvering eller uppmaning. Ett nära släktskap återfinns till 

stadgandet om frivilligt tillbakaträdande i 23:3 BrB. De båda bestämmelserna utgår nämligen 

från riktmärket att gärningsmannens skuld, uttryckt i dennes agerande, måste iakttas i 

rättstillämpningen. Vid exv. vidtagen stöldgärning där det stulna lämnas tillbaka eller ersätts 

som ett uttryck för uppriktig ånger borde påföljden kunna sättas ned väsentligt.41  

 

Frivillig angivelse kan också figurera som skäl för en lindring i påföljdsbedömningen 

(punkten 5). En förutsättning tycks vara att den frivilliga angivelsen inte föranletts av 

                                                 
36 Prop. 1987/88:120 s. 91. Jfr också RH 2003:51 där en man gjort sig skyldig till grovt rattfylleri och till följd av 

brottet ådragit sig allvarlig skada av bestående karaktär men trots detta inte tillkännagivits strafflindring. 

Hovrätten ansåg inte att skadorna var tillräckligt allvarliga i relation till brottet. 
37 Prop. 1987/88:120 s. 95. Beträffande relevansen av hög ålder se även RH 2003:64, där dömdes en 81-åring för 

mord. Med anledning av dennes höga ålder bestämdes påföljden till sju år fängelse (tingsrätten hade tidigare 

kommit fram till tio år fängelse). Jfr RH 2014:46 där en 77-åring under liknande omständigheter som i 2003 års 

fall dömts för mord till fängelse tio år (det utmätta straffet innan beaktande av ålder var fjorton år fängelse). 

Angående hälsotillstånd som strafflindrande omständighet se NJA 1989 s. 464 där konstaterandet av depression 

medfört villkorlig dom (hovrätten hade tidigare dömt fängelse ett år). 
38 Punkten huvudsakliga innebörd har bl.a. nyttjats av rättstillämparen som kompensatoriskt rättsmedel då rätten 

till rättegång inom skälig tid (EKMR art. 6.1) har ansetts kränkt, se NJA 2003 s. 414 (strafflindring skedde här 

med anvisning till nuvarande punkt 9 och inte punkt 3). 
39 Prop. 1987/88:120 s. 95. 
40 Prop. 1987/88:120 s. 91 f. 
41 Jfr NJA 2008 s. 359 (den s.k. skärtorsdagsdomen) där skyddstillsyn förenat med samhällstjänst i 180 timmar 

trädde som alternativ till påföljden fängelse åtta månader. 
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myndigheternas involvering i ärendet.42 Sedan 2015 kan påföljdslindring dock förekomma till 

följd av uppgiftslämnande som är av väsentlig betydelse för utredningen.43 En sådan 

tillämpning förutsätter en betydande påverkan på utredningsmaterialet men förutsätter inte 

och kan inte endast utgå ifrån ett erkännande. Då svensk straffrätt inte inkluderar förmåner för 

s.k. kronvittnen så kan billighetsskälet endast påverka information som lämnats avseende den 

egna brottsligheten.44 

 

I arbetet med påföljdsreformen 1989 anfördes särskilt att man sökte lagstadga skyldighet för 

rättstillämparen att beakta s.k. sanktionskumulation i sitt val av påföljd.45 Med begreppet 

avses situationen att den tilltalade, utöver det stundande straffet, också drabbas av andra 

rättsliga konsekvenser till följd av brottet. Därmed underkastas påföljdsbedömningen viss 

påverkan av de men som den tilltalade lider till följd av den brottsliga handlingen. Kommer 

exv. den tilltalade att förlora sitt arbete till följd av brottet så förväntas rätten fästa avseende 

vid denna omständighet (punkten 7).46 Ett annat liknande skäl gäller iakttagandet av den 

eventualiteten att den tilltalade utvisas ur riket till följd av brottet (punkten 6).47 Föreligger 

omständigheter som dessa förväntas domstolen i skälig omfattning beakta detta i sin 

påföljdsbedömning och straffet nedsättas i skälig mån, relativt till det men som den tilltalade 

förväntas lida. Sedan 2015 kan även andra rättsliga sanktioner sammantaget med straffvärdet 

få den tilltänkta påföljden att framstå som oproportionerligt sträng och därför i behov av 

justering (punkten 8).48 

 

Utöver de billighetsskäl som ovan redogjorts för så stadgar paragrafen en generell möjlighet 

för rättstillämparen att fästa avseende vid andra omständigheter som påkallar ett lägre straff 

än vad straffvärdet motiverar (punkten 9).49 Sådana omständigheter ska enligt lagstiftaren 

vara hänförliga den tilltalades person eller ha inträffat efter brottet. De kan exempelvis bestå 

                                                 
42 Se bl.a. NJA 1989 s. 870 i målet tillskrevs frivillig angivelse ingen betydelse sedan en av två medgärningsmän 

redan häktats och den andre med anledning därav självmant infunnit sig hos polismyndigheten. Jfr prop. 

1987/88:120 s. 92. 
43 Prop. 2014/15:37 Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet, s. 37 ff. 
44 Angående ”kronvittnen” jfr prop. 1987/88:120 s. 92 samt SOU 1986:13–15, del 2, s. 452 f. Se även Ågren, 

Jack, Billighetsskälen i BrB 29:5, Jure Förslag, Stockholm, 2013 [cit. Ågren], s. 290-293. 
45 Prop. 1987/88:120 s. 47 ff. 
46 Jfr NJA 2005 s. 661 där den tilltalade förlorade sitt arbete på en flygplatsterminal med anledning av brott (grov 

stöld). Straffvärdet föranledde fängelse i två år sex månader men sattes ned av HD till två år. Att brottet begåtts i 

tjänsten spelade ingen roll för bedömningen. 
47 Ett visst mått anknytning till landet måste konstateras för tillämpning av denna omständighet, notera NJA 

1997 s. 622. I målet sänkte HD hovrättens dom (fem år fängelse till fyra år) med anledning av utvisningsbeslut. 

Då det men den tilltalade förväntades lida inte ansågs vara särskilt högt, med anledning av bristfällig anknytning 

till landet, meddelades enbart viss straffnedsättning. Angående vikten av utvisningsbeslut se även NJA 2005 s. 

283. I målet hävde HD ett tidigare utvisningsbeslut och skärpte straffet i motsvarande mån (tre år fängelse för 

grov narkotikabrottslighet förenat med utvisning omvandlades till fyra år sex månader fängelse). 
48 Prop. 2014/15:37 s. 40. Förutsättningar för tillämpning är som huvudregel att sanktionen utfaller till följd av 

huvudsakligen samma omständigheter som den brottsliga gärningen. Därtill förutsätts att sanktionen är 

tillräckligt omfattande och frikopplad från normala rättsverkningar till följd av brottet. 
49 Prop. 1987/88:120 s. 95 f. 
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av att en tredje man skulle drabbas oproportionerligt och orimligt hårt.50 Med anledning av 

den allmänna formuleringen i paragrafen är den svårt att överblicka samtliga de 

omständigheter som skulle kunna ligga till grund för tillämpning, även om praxis klargjort 

vissa.51  

 

För straffmätningen innehar billighetsskälen en tämligen unik position, de utgör nämligen den 

enda lagstadgade grunden varpå rättstillämparen kan meddela s.k. påföljdseftergift (29:6 

BrB). Med det menas att påföljden helt faller bort med anledning av det uppenbart oskäliga i 

att döma ut en sådan.52 Innebörden är givetvis inte att brottet som sådant undanröjs eller att 

den tilltalade undgår lagföring. Påföljdseftergift utgör helt enkelt den nedersta gränsen för 

påföljdsbedömningen. Paragrafen har avsetts nyttjas med stor restriktivitet och 

rättstillämpningen har både före och efter påföljdsreformen applicerat den med försiktighet. 

Krav på mycket extraordinära omständigheter har ställts.53 Det skulle dock kunna hävdas att 

institutet erhållit en något allmännare hållning sedan 2014.54 

 

I målet NJA 2008 s. 359, den s.k. ”Skärtorsdagsdomen”, diskuterades ett flertal centrala 

funktioner för billighetsskälens plats i påföljdsbedömningar. HD dömde i målet två 21-åringar 

till skyddstillsyn förenat med samhällstjänst även om straffvärdet för den samlade 

brottsligheten ansågs överstiga ett års fängelse. Ettårspresumtionen (mer om detta nedan) 

ansågs vara intakt även sedan billighetsskäl föranlett ett slutligen utmätt straff understigande 

gränsen. Fallet har diskuterats ingående i den svenska juridiska doktrinen och kommer 

behandlas i kapitel tre. 

2.6 Påföljdsvalet 

Påföljdsbestämningen är givetvis inte avslutad i och med beaktandet av de många 

påföljdsfaktorer som stadgas i 29 kap. BrB. För utöver att konstatera ett brotts klandervärdhet 

och den tilltalades ansvar i relation till denna så ska också rätten bestämma vilken påföljd som 

ska motsvara detta mått. Den huvudsakliga regleringen för påföljdsvalet återfinns i 30 kap. 

BrB under rubriceringen ”Om val av påföljd”. Utgångspunkten för denna del av 

påföljdsbestämningen består av en rangordning av de möjliga påföljdsvalen. Dessa utgörs 

                                                 
50 Angående ”tredjemanshänsyn” se NJA 1989 s. 564. I fallet tillmättes den tilltalades relation till sitt barn 

betydelse i den allmänna påföljdsbedömningen även om denna omständighet ensamt inte kunde läggas till grund 

för en påtaglig lindring av straffet. Jfr även NJA 1991 s. 471, målet behandlade konsekvensen av 

frihetsberövande påföljd i relation till den tilltalades barn men lämnade omständigheten utan avseende.  
51 Exv. den tilltalade är ensamstående med minderårigt barn (se not 45), rättsprocessen har inneburit en 

kränkning av rätten till en rättvis rättegång inom skälig tid (NJA 2003 s. 414 samt NJA 2012 s. 1038) och 

otillbörlig bevisprovokation har föranlett åtalet (NJA 2011 s. 638).  
52 Prop. 1987/88:120 s. 59-61 och 97. 
53 Se exv. NJA 2004 s. 840 I. I målet meddelades påföljdseftergift efter konstaterande om att ett förändrat 

rättsläge på området ifrågasatte huruvida man vid tiden för avgörandet ens hade väckt åtal i frågan. Därtill var 

bötesbeloppet mot bakgrund av straffvärdebedömningen ytterst lågt ställt. Se även NJA 2012 s. 564. I detta 

avgörande, meddelat med inte mindre än fyra skiljaktiga domare, meddelades påföljdseftergift en tilltalad som 

17 år gammal med allvarlig psykisk störning hade idkat samlag med en 12-åring.  
54 Jfr NJA 2014 s. 245. Här meddelades påföljdseftergift sedan den tilltalade redan underkastats en strängare 

påföljd än den för HD aktuella. I målet lade HD således grunden för en förnyad tillämpning av 

påföljdeftergiftsinstitutet. Det ansågs kunna användas även i de fall då andra möjligheter inte står till buds och 

påföljdsbedömningen skulle leda till uppenbart oskäliga resultat i alla andra format.  
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primärt av böter (25 kap.), villkorlig dom (27 kap.), skyddstillsyn (28 kap.), fängelse (26 kap.) 

och överlämnande till särskild vård (31 kap.). Påföljdsval förekommer också i olika 

kombinationer av dessa primära påföljder.55 För unga gäller också vissa särskilda 

påföljdsmöjligheter: ungdomsvård, ungdomstjänst samt sluten ungdomsvård (32 kap.). Bland 

påföljderna är fängelse att anse som det strängaste (1:5 BrB) och böter som den lindrigaste. 

Skyddstillsyn och villkorlig dom är utformade som alternativ till fängelse men inte som 

alternativ till böter.56 Sammantaget erbjuds rättstillämparen möjligheten att utdöma påföljder 

innanför en generell straffskala med en spännvidd på 200 kronor i penningböter till livstid i 

fängelse, därtill kan påföljden som ovan angetts helt bortfalla i form av meddelad 

påföljdseftergift. Minimitiden fängelse är fjorton dagar (26:1 2 st. BrB).57 

 

En annan brottspåföljd av alternativ art för den skyldige består av s.k. samhällstjänst (27:2 a 

samt 28:2 a BrB). Påföljden ska utdömas och förenas med antingen villkorlig dom eller 

skyddstillsyn om den tilltalade samtycker till detta.58 Samhällstjänst utgår därför som ett 

alternativ till fängelse i vissa särskilda fall och kan därför inte figurera som ett alternativ till 

böter. Både ”Socialkontorsfallet” och ”Skärtorsdagsdomen” behandlar förutsättningar för 

utdömandet av samhällstjänst.59 En förutsättning tycks enligt dessa rättsfall vara att fängelse 

som påföljd bör anses motiverat av den initiala straffvärdebedömningen, brottets art eller av 

återfallsskäl. Detta trots att övriga omständigheter alltså föranleder en justering av den slutliga 

straffmätningen, så som något av billighetsskälen eller ungdomsreduktionen. 

 

När rättstillämparen inleder sitt val av påföljd ter det sig, mot bakgrund av de mycket 

omfattande valmöjligheterna, naturligt att man inledningsvis konstaterar ett ramverk innanför 

vilket påföljden bör återfinnas. Behandlingen förutsätter därför en inledande straffmätning, 

även om systemet kräver en viss växelverkan mellan dessa delar (mer om detta i avsnitt 3). 

Påföljdsvalet måste representera ett iakttagande av samtliga bindande påföljdsfaktorer: 

straffvärde, billighetsskäl, återfall, ungdomsreduktion, osv. När det kommer till påföljden 

fängelse är denna allmänna avvägning allra främst gestaltad i den centrala bestämmelsen 30:4 

BrB, paragrafen som innehåller förutsättningarna för påföljden fängelse. 

2.7 Skäl för fängelse (30:4 BrB) 

Stadgandet i 30:4 BrB innehåller den centrala utgångspunkten för påföljdsbedömningar där 

fängelse kan utdömas. Generellt innebär den att rättstillämparen ska fästa särskilt avseende 

vid de omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse, därvid beakta 

billighetsskälen. Det stipuleras också att de omständigheter som får beaktas som skäl för 

utdömandet av fängelse som påföljd utgörs av brottets straffvärde, dess art och den tilltalades 

                                                 
55 Exv. Villkorlig dom jämte böter, 27:1-2 BrB, skyddstillsyn jämte böter, 28:2 BrB, eller skyddstillsyn jämte 

fängelse, 28:3 BrB. 
56 Detta framgår av 28:1 BrB resp. 27:1 BrB. 
57 Prop. 1980/81:44 Om sänkt minimitid för fängelsestraff, s. 20 ff. angående motivering till minimitiden. 

Lagändringen baserades på SOU 1980:1 Fjorton dagars fängelse. Den förnyade minimitiden fängelse utgjorde 

den första av många ändringar som påkallats i BRÅ. Rapport 1977:7.   
58 Samtycke krävs med anledning av att tvångsarbete är olagligt enligt svensk rätt, jfr art. 4.2 Europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna [EKMR] och 2:19 RF. 
59 Jfr även NJA 1991 s. 444 och NJA 1994 s. 153. 
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tidigare brottslighet. Huvudregeln vad straffvärdet beträffar kan sammanfattas som att de fall 

då den samlade brottslighetens straffvärde understiger ett år fängelse presumeras en icke-

frihetsberövande påföljd väljas. 60 Motsatsvis talar straffvärden som överstiger denna gräns för 

att en sådan påföljd ska väljas, presumtionen mot fängelse omvandlas därmed till en 

presumtion för fängelse i dessa fall. Denna värdebaserade prövning av presumtionens riktning 

kallas ofta för ettårspresumtionen. Prövningens utfall är av tongivande vikt vid valet av 

påföljd. 

 

Parametern brottlighetens art består i regel av brottsliga gärningar vars beskaffenhet i relation 

till allmän hänsyn talar för fängelse.61 Här återfinns en kvarleva av det allmänpreventiva syfte 

som var tongivande för påföljdsbedömningar innan påföljdsreformen år 1989. Även om 

straffvärdet i sig understiger brytpunkten för presumtionen så kan alltså arten vara sådan att 

fängelse ändå ska utdömas. Marginalen är därmed det primära utrymmet för omständighetens 

tillämpning, då höga straffvärden i sig sällan behöver inkludera en bedömning av allmän 

hänsyn för att styrka påföljdsvalet fängelse. Allmänpreventiv hänsyn har ju redan iakttagits i 

den tillämpliga straffskalan. Brott vars art påkallar ett strängt straff är exempelvis: 

trafiknykterhetsbrott, våld mot tjänsteman, vissa misshandelsbrott, mened och 

försäkringsbedrägeri. Gemensamt för det stränga påföljdsvalet i dessa hänseenden är att man 

genom straffet söker åstadkomma en moralbildande eller avskräckande effekt. Ibland p.g.a. att 

brottet enklast motverkas på så sätt eftersom att det är svårt att upptäcka eller utreda 

(försäkringsbedrägeri).62 Ibland för att självaste formen på brottet är av en sådan börd att det 

skulle framstå som en kränkning av rättssystemets integritet om det inte påkallade ett strängt 

straff (våld mot tjänsteman och mened). 

 

Den tredje omständigheten som kan föranleda fängelse är återfall i brottslighet. Denna 

omständighet relateras här till påföljdsvalet, liksom återfall relateras till straffmätningen 

genom 29:4 BrB. Som huvudregel gäller att återfall beaktas vid straffmätningen först om 

omständigheten inte fullt ut beaktas i påföljdsvalet eller vid förverkande av villkorlig dom (34 

kap. jämte 27:6 1 st. 3 p. BrB). En konsekvens av denna regel är att återfall i mindre allvarlig 

brottslighet, relativt till den tidigare, sällan påverkar straffmätningen. Förutsatt att återfallet 

inträder innan dess prövotiden löpt ut. Återfall i allvarligare brottslighet däremot inkluderar 

ofta en viss rest viktmässigt sedan påföljdsval eller förverkande iakttagits och medför därmed 

en påverkan av straffmätningen. Om det är omöjligt att påverka påföljdsvalet i och med 

omständigheten (exv. om presumtion för fängelse redan föreligger) torde dock 

straffmätningen påverkas i mer betydande mån. Även om inget av skälen i 30:4 BrB ensamt 

är starkt nog att föranleda påföljdsvalet fängelse så kan de givetvis innanför en generell 

sammanvägning medföra att en sådan påföljd ska utdömas. 

                                                 
60 Prop. 1987/88:120 s. 100 angående presumtion för fängelse i de fall straffvärdet överstiger fängelse ett år. Jfr 

NJA 1994 s. 153. 
61 Prop. 1987/88:120 s. 100 och prop. 1997/98:96 Vissa reformer av påföljdssystemet, s. 115 ff. angående 

begreppets definition och för exempel på sådan brottslighet. Se även Asp, Petter, En modernare 

påföljdsreglering? SvJT 2010 s. 449-462. Artikeln beskriver (bl.a.) en vidareutveckling av omständigheten och 

poängterar dess växande innebörd för påföljdsbestämningen. 
62 NJA 1992 s. 190. 
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2.8 Sammanfattning av kapitlet 

Som avsnittet redogör för så återfinns det en mångfald av påföljdsfaktorer som ska beaktas 

vid påföljdsbedömningen. Samtliga av dessa är därtill underkastade betydande komplexitet i 

och med deras generaliserade formuleringar och förutsätter viss konkretisering genom den 

prejudikatbildande rättstillämpningen. De generella ordalagen är i sig en förutsättning för ett 

påföljdssystem som måste kunna behandla ett mycket brett omfång kriminaliserade gärningar. 

 

Den huvudsakliga regleringen på området kom till genom påföljdsreformen år 1989. I och 

med denna reform skiftades fokus från preventionsteorierna till en mer klassisk syn på 

straffrätten. Särskilt betonades proportionalitet och rättvisa, men även humanitetsprincipen 

och allas likhet inför lagen (enhetlighet i rättstillämpningen) var uppenbara riktmärken för 

reformen. Till viss del återfinns de preventionsteoretiska ståndpunkterna också i det 

moderniserade systemet. Allmän hänsyn får visst genomslag i omständigheten ”brottets art” 

och straffvärdets utgångspunkt, den för brottet tillämpliga straffskalan. Individualpreventiv 

hänsyn genomsyrar systemet genom bestämmelserna om återfallsskärpningar, 

ungdomsreduktionen och billighetsskälens beaktande. Men ingen av preventionsteorierna kan 

självständigt grunda påföljdsbedömningen och inte ens innanför de påföljdsfaktorer där de 

förekommer står de som ensamt motiverande. Proportionalitetsprincipen är den i regel mest 

betonade principiella grunden för dagens påföljdsbedömningar. Den iakttas i valet av påföljd 

ställd mot brottslighetens samlade straffvärde och de övriga påföljdsfaktorerna.  

 

Utgångspunkten för straffmätning och påföljdsval är straffvärdet, ett uttryck som inte utger 

sig vara objektiv sanning utan ett begrepp för en subjektiv värdering av föreliggande 

omständigheter. Denna värdering motiveras och utgår från den tillämpliga straffskalan för 

brottsligheten och justeras genom förekomsten av brottsexterna omständigheter. Andra 

påföljdsfaktorer består av billighetsskäl, ungdomsreduktion och återfall. Gemensamt lägger de 

grunden för ett påföljdsval som kan ta många olika former innanför en generell straffskala 

med en spännvidd på 200 kronor penningböter till livstid i fängelse. Påföljdsformerna utgår 

från generaliserade riktmärken i lagtexten och har i regel förutsatt gedigen motivering och 

konkretisering av rättstillämparen. Påföljderna förekommer också i ett flertal kombinationer. 

 

En utgångspunkt för påföljden fängelse är att sådana bedömningar särskilt ska beakta 

omständigheter som talar mot påföljden (därvid billighetsskälen). En ovilja hos lagstiftaren att 

utdöma frihetsberövande påföljder kan således konstateras. Skäl för fängelse kan föreligga 

mot bakgrund av brottslighetens straffvärde, art och gärningsmannens tidigare brottsliga 

beteende. En presumtion för, respektive mot, fängelse föreligger vid en brytpunkt 

motsvarande straffvärden om ett års fängelse (ettårspresumtionen). Denna presumtionsgräns 

relation till billighetsskälen är en metodmässigt sett ombestrid fråga och fokus för denna 

uppsats.  
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3 Påföljdsbestämningens metodik 

3.1 Systemets generella krav på metod 

För att kunna erbjuda ett underlag varpå påföljdsbestämningens olika förslag till metoder kan 

utvärderas följer här en kartläggning av de explicita och implicita krav som formulerats av 

lagstiftaren. Två föreslagna metoder kommer sedan att redogöras för. Generellt menar den ena 

att billighetsskälen i regel ska vägas samman med straffvärdet redan innan prövningen av 

presumtionens riktning (härefter kallad ”straffmätningsvärdemetoden”).63 Den andra menar 

att sådana omständigheter ska vägas in efter presumtionens konstaterande och därefter vara av 

visst omfång för att eventuellt ”återställa” denna (härefter kallad ”återställandemetoden”).64 

 

Lagstiftarens faktiska krav på påföljdsbestämningens ordning är inte helt uppenbara. Helt 

klart är dock att bedömningen ska inledas med en initial straffvärdebedömning (29:1 BrB) och 

att denna i sig utgår från respektive straffskala. Straffskalan stadgar för 

brottsbeskrivningsenliga gärningar en maximi- och en miniminivå. Brottets klandervärdhet 

eller svårighet måste därför inledningsvis tillskrivas ett numeriskt värde innanför denna 

parameter. Här bör man också ha i åtanke att tillämplig straffskala ordagrant förutsätts ha 

bestämts innan bedömningen av straffvärdet inleds. För gradindelade brott kan således inte 

straffvärdet tjäna som utgångspunkt när brottsrubricering fastställs. Rättstillämparen måste 

därför pröva förutsättningarna för brottsbeskrivningsenlighet innan påföljdsbestämningen. En 

lexikaliskt godtagbar tolkning av förhållandet torde vara att svårigheten, straffvärdemässigt, 

utgår från minimistraffet och sedan justeras i den mån kvalitativa omständigheter som talar 

för en strängare bedömning inte fullt ut fått genomslag i ”straffskalevalet”. Straffvärdet för 

brott där inga omständigheter som talar för en strängare straffskala föreligger torde därför 

kunna stanna på straffminimum. Om omständigheter som talar för strängare straffskala 

föreligger, men inte med tillräcklig styrka talar för att omrubricera gärningen, torde 

förhållandet medföra ett närmande av straffmaximum. Tillämpningen förutsätter att 

omständigheterna är av sådan art som stadgas i 29:2 BrB och alltså ska påverka även 

straffvärdebedömningen, inte enbart brottsrubriceringen.65 För flerfaldig brottslighet 

underkastad samma påföljdsbedömning gäller att dessa ska medföra en gemensam påföljd 

(25:5, 26:2 samt 30:3 BrB) och att straffvärdet ska motsvara den samlade brottslighetens 

klandervärdhet. För fängelse som möjligt påföljdsval innebär regleringen att den tillämpliga 

straffskalan modifieras i enlighet med 26:2 2 st. BrB. 

 

De omständigheter som anges i 29:1 2 st. BrB är av avgörande art när det kommer till 

straffvärdebedömningar. Sedan tillämplig straffskala konstaterats förutsätt rättstillämparen, 

som ovan angetts, kvantifiera förekomsten av de föreliggande omständigheterna i form av ett 

straffvärde. Med begreppet kvantifiera avses omvandlingen av en kvalitativ omständighet till 

ett numeriskt värde. Värderingen sker genom en bedömning av inte bara objektiva 

                                                 
63 Borgeke & Heidenborg, s. 265 ff. samt SvJT 2015 s. 281-291. 
64 Jareborg & Zila, s. 144 ff. 
65 Prop. 1987/88:120 s. 84 f. samt prop. 2009/10:147 s. 27. I och med den senare ändringen har lagstiftaren 

ämnat differentiera påföljdsbedömningen något vad beträffar särskilt straffvärdemätning och påverkan av 

försvårande omständigheter. 
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omständigheter (skada, kränkning eller fara) utan också gällande till vilken grad dessa ”täcks” 

av gärningsmannens insikt, motiv och avsikt i utförandet.66 Behandlingen justerar sedan 

straffvärdet genom att beakta både försvårande och förmildrande brottsexterna 

omständigheter. Har exempelvis den tilltalade visat stor hänsynslöshet så utgör detta en 

parameter som i regel medför ett förhöjt straffvärde (29:2 2 st. BrB), förutsatt att 

hänsynslösheten inte redan inkluderats i den överordnade bedömningen av tillämplig 

straffskala. Så skulle exempelvis kunna vara fallet då påföljdsbedömningen avser grov 

misshandel (3:6 1 st. BrB). Brottsrubriceringen anger nämligen uppvisandet av ”särskild 

hänsynslöshet” som en parameter vid gradindelningen.67 Av särskild not när det gäller de 

förmildrande omständigheterna är att dessa i förekommande fall kan föranleda 

straffvärdebedömningar som understiger den tillämpliga straffskalans nedre gräns (se 29:3 2 

st. BrB).  

 

Nästa paragraf i den numeriska ordningen i 29 kap. BrB är återfallsskärpningsregeln i 29:4 

BrB. I denna bestämmelse konstateras två ytterligare krav på metoden. Regeln om 

straffskärpning på grund av återfall får nämligen inte tillämpas om den redan beaktats till 

fullo i påföljdsvalet, alternativt vid förverkande av villkorligt medgiven frihet. För att 

rättstillämparen ska kunna tillskriva omständigheten någon relevans måste således en 

prövning i påföljdsvalsdelen redan skett. Lagstiftaren kallar denna punkt i 

påföljdsbedömningen för ”vid straffmätningen” och den beaktas, som tidigare konstaterats, 

utanför straffvärdet. En viss växelverkan mellan 29 kap. och 30 kap. BrB är därmed ett 

faktiskt krav från lagstiftaren, oavsett metod. En naturlig följd är att rättstillämparen efter ett 

konstaterande av straffvärdet prövar valet av påföljd mot bakgrund av värderingen. 30:4 BrB 

blir därmed metodologiskt involverad i påföljdsbedömningen direkt efter den initiala 

straffvärdebedömningen. I de fall brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde vida 

överstiger presumtionsgränsen för fängelse torde påföljdsvalet kunna konstateras redan här 

och återfallsskärpningsregeln vägas in i sin helhet vid slutlig utmätning av straffet. Skillnad 

blir dock om den initiala bedömningen föranleder ett lägre värde, närmare gränsen för 

presumtionen. Påföljdsvalet måste då underkastas en närmare prövning. Även straffvärden 

som understiger ett år kan bestämmas till fängelse med beaktande av både brottets art och 

återfallsfaktorn.   

 

Enligt 30:4 BrB ska rätten bestämma huruvida fängelse ska väljas som påföljd med särskilt 

beaktande av omständigheter som talar mot påföljden. Här hänvisas i paragrafens första 

stycke särskilt till billighetsskälen. Förekomsten av billighetsskäl enligt 29:5 BrB måste 

således behandlas redan i påföljdsvalsfrågan även om stadgandet i sig anger (likt 

återfallsskärpningsregeln) att dessa ”vid straffmätningen” ska beaktas. Till skillnad från 

påföljdsfaktorn återfall, som enligt lagtextens formulering ska beaktas i angiven ordning, står 

alltså billighetsskälen listade som påföljdsfaktorer i två separata delbedömningar. 

Billighetsskälen måste därför ”viktas” två gånger. Ska de då i varje delbedömning beaktas 

med samma metod för konvertering av en kvalitativ omständighet till en kvantitativ sådan? 

                                                 
66 Notera prop. 1987/88:120 s. 81 f. där anges att lagstiftaren inte ämnat inkludera omständigheter i 

straffvärdebedömningen som inte omfattas av gärningsmannens uppsåt eller oaktsamhet. 
67 Prop. 1987/88:120 s. 82. 
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Eller är de av olika beskaffenheter då de ställs inför respektive delprövning? I denna 

osäkerhet återfinns ett faktiskt metodproblem för rättstillämparen. Denna är bunden att beakta 

de omständigheter som listats av lagstiftaren men saknar komplett vägledning i hur viktandet 

ska utföras. Helt uppenbart är, som tidigare konstaterats, att bedömningen inleds med ett 

ställningstagande i frågan om brottets klandervärdhet och att detta ska manifesteras i ett 

straffvärde innanför eller understigande den tillämpliga straffskalan. För att kunna beakta 

omständigheter ”vid straffmätningen” är det därefter nödvändigt att konstatera vilken påföljd 

som ska tillämpas och ”mätas ut”. Denna prövning, när påföljden kan beslutas till fängelse, 

måste utföras innanför de parametrar som stadgats i 30:4 BrB. Relevanta påföljdsfaktorer är i 

hänseendet rent allmänt straffvärdet, i skärpande riktning brottets art och återfall samt i 

lindrande riktning billighetsskälen.  

 

Ponera att bedömningen enligt 30:4 BrB mynnar ut i att en presumtion för fängelse anses 

föreligga, mot bakgrund av att straffvärdet anses påkalla påföljden och att billighetsskälen inte 

är av en sådan beskaffenhet att påföljdsvalet i denna delprövning ska sättas ned. Då måste 

rättstillämparen slutligt fastställa omfattningen av det straff som ska utdömas. Punkten i 

påföljdsbedömningen kallad ”vid straffmätning” bör nu anses nådd eftersom alla relevanta 

eventuella begränsningar av påföljdsfaktorn återfall vid denna bedömning redan har 

behandlats. Kvar står nu att beakta de faktorer som vid denna slutliga straffmätning ska 

behandlas. Dessa består av återfallsfaktorn (resterande värde), ungdomsreduktionen (om 

tillämplig) samt billighetsskälen. Både ungdomsfaktorn och billighetsskälens förekomst kan, 

enligt lagtexten, i denna del av bedömningen föranleda att ett lindrigare straff utdöms. 

”Särskilda skäl” krävs vad beträffar den senare omständigheten. Valet fängelse utmanas alltså 

inte enbart i den del som faktiskt behandlar påföljdsvalet utan även i den slutliga utmätningen 

av straffet.  

 

Påföljdsbedömningssystemet kan karaktäriseras som en samlad bedömning av de 

omständigheter som talar för och mot respektive påföljdsval. Frågan bör ställas om metodval 

egentligen spelar någon roll förutsatt att alla parametrar tillåts närvara i bedömningen (mer 

om detta i kapitel 4). Tydligt är hur som helst lagstiftarens ovilja att låta rättstillämparen döma 

den tilltalade till fängelse. Villkorlig dom i stället för fängelse utdöms i regel om det saknas 

särskild anledning att befara fortsatt brottslighet. Därtill tjänar den tilltalades samtycke till 

samhällstjänst som en mycket starkt påverkande påföljdsfaktor inför valet. Skyddstillsyn 

förutsätter på liknande vis att åtgärden tjänar avhållsamhet från fortsatt brottslighet.68 Dock 

med den skillnaden att domstolen anser det befogat att tillskriva den tilltalade viss 

övervakning under tiden för verkställighet av påföljden. När en presumtion för fängelse 

föreligger torde omständigheter som listas i 30:9 2 st. BrB behöva föreligga för omvandling 

av påföljdsvalet. Av särskild not är även här att den tilltalade måste ha samtyckt till 

samhällstjänst. Valet villkorlig dom förenat med samhällstjänst torde först komma i fråga när 

övervakningsbehovet motsvarande skyddstillsyn anses obefogat men ett alternativ till fängelse 

                                                 
68 Jfr NJA 1992 s. 590. I målet, som behandlade ett straffvärde om fyra månader fängelse, kunde påföljden 

skyddstillsyn inte väljas eftersom återfallsrisk helt saknades. Det var ej heller möjligt att utdöma villkorlig dom 

sedan den tilltalade faktiskt återfallit i brottslighet. Fängelse ansågs därmed vara den enda möjliga påföljden. 
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anses motiverat. Dessa faktorer, skälen för villkorlig dom eller skyddstillsyn som alternativ 

till fängelse, torde inte påverka i betydande mån den allmänna beslutsstrukturen.   

3.2 Straffmätningsvärdet 

En lösning på det metodologiska problem som billighetsskälen innebär har presenterats i form 

av konceptet ”straffmätningsvärde”. Begreppet introducerades för första gången i 

Straffsystemkommitténs (härmed ”SSK”) betänkande Ett reformerat straffsystem år 1995.69 

Betänkandet identifierade ett metodologiskt problem till följd av införandet av 

ettårspresumtionen. Som exempel hänvisades till de fall då straffvärdet ansågs befinnas över 

presumtionsgränsen men beaktandet av billighetsskälen föranledde ett iakttagbart värde som 

understeg denna skiljelinje. Enligt SSK skulle rättstillämparen i dessa fall döma till en annan 

påföljd än fängelse eftersom en presumtion mot fängelse borde anses föreligga. En sådan 

ordning, menade man, skulle tillgodose billighetsskälens lagstadgade delaktighet i 

påföljdsvalsdelen. Straffvärdet reducerat genom beaktande av billighetsskälen skulle 

användas som plattform för påföljdsvalet, då i form av ett ”straffmätningsvärde”. Förslaget 

ledde aldrig till lagstiftning och begreppsbildningen implementerades därmed inte. Utanför 

SSK:s utredning och till denna hänförliga kommentarer i doktrinen70 skulle begreppet komma 

att utebli från behandlingen av problemet. Straffmätningsvärdet har dock på senare tid 

kommit att figurera flitigt i påföljdsbestämningsfrågor. Framförallt förespråkas begreppet av 

det f.d. justitierådet Martin Borgeke.71 Borgekes bok Att bestämma påföljd för brott har 

nämligen i gedigen behandling av påföljdssystemet genomgående förutsatt att 

straffmätningsvärdet (straffvärdet med reduktion för ungdom och billighetsskäl) utgör den 

faktiska plattformen för påföljdsvalet, i relation till ettårspresumtionen.72 Som stöd för 

ställningstagandet återfinns den växande användningen i ett flertal avgöranden i HD. Det 

finns därför anledning att se närmare på några av dessa avgöranden.  

 

I ”Socialkontorsfallet”73 gällde frågan i HD huruvida fängelse eller en inte frihetsberövande 

påföljd skulle bestämmas i ett fall då straffvärdet efter ett beaktande av ungdomsreduktionen 

understigit gränsen för ettårspresumtionen. HD slog fast att en presumtion för fängelse inte 

kunde anses föreligga efter ett beaktande av den tilltalades ungdom. Som stöd åberopades den 

restriktivitet som gällde i relation till att döma unga till fängelse (jfr 30:5 BrB) samt 

möjligheten att enligt 29:7 BrB döma till lindrigare straff än som är föreskrivet för brottet. 

Eftersom ungdomsreduktionen inte heller påverkade det allmänna straffvärdet, konstruerade 

HD här en ny plattform för fängelsepresumtionens prövning. Åtminstone i de fall 

ungdomsreduktionen var tillämpbar. Slutsatsen innebär alltså att i de fall då straffvärdet 

överstiger ett år men ungdomsreduktionen motiverar utdömandet av ett straff understigande 

ettårsgränsen så ska en inte frihetsberövande påföljd väljas istället för fängelse. I dessa fall 

föreligger det således en presumtion mot fängelse. Socialkontorsfallet talar därför för 

                                                 
69 SOU 1995:91 Ett reformerat straffsystem, del 2, s. 123 f.  
70 Se exv. Holmqvist, Lena, Billighetshänsyn, SvJT 1999 s. 188-199. Se även, Borgeke, Martin, Jönsson, Bengt-

Åke & Täcklind, Anna, Tillämpningsområdet för samhällstjänst – en analys av lagstiftningen och de senaste 

rättsfallen från Högsta domstolen, SvJT 2000 s. 421-451.  
71 Se preliminärt Borgeke & Heidenborg, s. 265 ff. för definition av begreppet. 
72 Se även Borgeke, Martin, Påföljdsval och straffmätning – nytt vin i gamla läglar? SvJT 2004 s. 885-910. 
73 NJA 2000 s. 314. 
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Borgekes formulering av straffmätningsvärdet i den del som avser ungdomsfaktorn. Utfallet 

fastslog däremot också att skyddstillsyn (den inte frihetsberövande påföljden) jämte 

samhällstjänst skulle följa på brottet. Samhällstjänst kunde enligt motivuttalandena utdömas i 

de fall straffvärdet i sig föranledde fängelse i ett år eller mer.74 Majoriteten i HD ansåg att 

påföljden fortfarande kunde utdömas i de fall ungdomsreduktionen föranledde ett värde som i 

sig understeg ett år. Att tala om ett straffmätningsvärde i termer som skulle utesluta den 

fortsatta relevansen av straffvärdet för den övriga bedömningen i påföljdsvalsdelen är därför 

svårt mot bakgrund av målet. Straffvärdet bibehöll viss relevans i denna delbedömning av 

påföljdsvalet, även om presumtionens riktning avgjordes med stöd i det s.k. 

straffmätningsvärdet. Tiden för samhällstjänsten, som uttrycks relativt till ett alternativt 

fängelsestraff, utgick från straffvärdet reducerat relativt till ungdomsfaktorn. 

 

”Skärtorsdagsdomen”75 är ett annat mål av intresse. Prövningen gällde frågan om 

billighetsskälens påverkan i påföljdsbestämningar där varken art eller återfall i brottslighet är 

tillämpbara påföljdsfaktorer. Även om en viss relevans av ungdomsfaktorn kunde konstateras 

så var denna inte tillräckligt omfattande för att bryta presumtionen för fängelse på så sätt som 

skett i ”socialkontorsfallet”. HD vägde därför presumtionen för fängelse mot förekomsten av 

billighetsskäl. Inledningsvis i denna del konstaterades det faktum att olika billighetsskäl 

påverkar i olika mån skilda delar av påföljdsbedömningen. Man exemplifierade 

”hälsotillstånd” som en påföljdsfaktor man förväntade i större utsträckning påverka 

påföljdsvalsdelen medan s.k. ”sanktionskumulation” förväntades få större genomslag vid 

straffmätningen. I fallet förelåg två billighetsskäl av relevans, nämligen att de tilltalade 

försökt avhjälpa eller begränsa skadliga verkningar av brottsligheten samt att de frivilligt 

angett sig. Även om straffvärdet inledningsvis hade talat för fängelse föranledde beaktandet 

av billighetsskälen att ett fängelsestraff, om det utdömts, hade bestämts till åtta månader. HD 

dömde de tilltalade till skyddstillsyn jämte samhällstjänst som ett alternativ till detta. Även i 

det här målet förutsattes att straffvärdet föranledde en viktning motsvarande ett år fängelse 

eller mer för att samhällstjänst skulle kunna väljas. Påföljdsvalet, som i målet skedde efter ett 

beaktande av billighetsskälen, ställde fortfarande krav på straffvärdets omfattning. Borgeke 

har riktat omfattande kritik mot målets utgång.76 Han menar att det i målet inte fanns fog för 

påföljdstillägget samhällstjänst mot bakgrund av att straffmätningsvärdet brutit presumtionen 

för fängelse. 

 

Sammantaget erbjuder de båda domsluten en bild av påföljdsbedömningens metodologi som 

stöttar ett genomslag av straffmätningsvärdet som plattform för avgörandet. Straffvärdet i 

relation till påföljdstillägget samhällstjänst tycks emellertid ha bibehållit sin relevans för 

rättstillämpningen. Målen behandlar strafflindrande faktorer och deras relation till den 

ursprungligen straffvärdegrundade fängelsepresumtionen, d.v.s. ettårspresumtionen. Metoden 

Borgeke förespråkar måste därför värdera den strafflindrande faktorn (ungdom eller 

                                                 
74 Prop. 1997/98:96 s. 96. 
75 NJA 2008 s. 359. 
76 Borgeke, Martin, Skärtorsdagsdomen – en ny dom från HD som påverkar domstolarnas påföljdsbedömning, 

SvJT 2008 s. 763-778. 
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billighetshänsyn) innan ställning kan tas beträffande presumtionens riktning. Denna ordning 

skiljer sig därför något från den som anfördes i det föregående avsnittet (se avsnitt 3.1). 

 

Straffmätningsvärdet har fått fortsatt genomslag i praxis. I målet NJA 2012 s. 1038 I använde 

sig HD av straffmätningsvärdet i sitt avgörande (p. 40 i HD:s domskäl). Fastslaget till fyra 

månader fängelse lades begreppet till grund för bedömningen om fängelse skulle utdömas. 

Behandlingen gällde betydelsen av sen handläggning och s.k. kompensatoriskt rättsmedel vid 

överträdelse av art. 6.1 EKMR. I form av ett billighetsskäl sänktes inledningsvis bedömningen 

av fängelsestraffet från tio till sju månader. När HD tog ställning i påföljdsvalsdelen 

konstaterades straffmätningsvärdet, efter ytterligare strafflindring, vara fyra månader. 

Omständigheten ansåg man inte talade i särskilt hög grad för påföljdsvalet fängelse. Ett 

fängelsestraff fastställdes dock trots allt sedan HD inkluderat återfallsfaktorn i sin bedömning, 

det bestämdes till fyra månader. Fallet belyser en alternativ metodologi till den tidigare 

redogjorda. I sin beslutsordning formulerar HD ett straffmätningsvärde innan dess återfallet 

beaktas, trots att påföljdsvalet då inte fullkomligt prövats. Fallet tycks uttrycka att det 

egentligen inte finns en fördefinierad ordning inom vilken samtliga påföljdsfaktorer ska 

prövas. Avgörande för en korrekt bedömning får antas vara att samtliga omständigheter 

beaktas. 

 

”De kinesiska kullagren”77 är ett annat fall i vilket straffmätningsvärdets betydelse för 

påföljdsbedömningen kommenteras av HD (notera p. 14 i majoritetens domskäl). Här 

kommenteras att ettårspresumtionen, som kommit att bli avgörande för påföljdsvalsdelen, 

måste justeras då billighetsskäl föreligger. Riktmärket måste alltså sättas högre i dessa fall. 

Målet fastställer att motsvarande effekt av en förhöjd straffvärdegräns kan åstadkommas 

genom att bibehålla riktmärkets ordinarie nivå och istället justera straffvärdebedömningen 

nedåt genom ett beaktande av billighetsskälen (d.v.s. som ett straffmätningsvärde). 

Ställningstagandet bygger givetvis på möjligheten att tillskriva dessa omständigheter 

numeriska värden (se avsnitt 4 för en fördjupad diskussion). Genom fallet fastslogs 

straffmätningsvärdets relevans. Den grundläggande presumtionen mot fängelse kompletteras i 

den mån ungdomsreduktion eller billighetsskäl föreligger. Ettårspresumtionen bör alltså i 

motsvarande mån justeras.  

 

Straffmätningsvärdet har också sett fortsatt användning sedan Borgeke lämnat HD. Men det 

kan diskuteras huruvida förhållandet till ettårspresumtionen förblivit densamma. I målet NJA 

2016 s. 553 som gällde grovt vapenbrott fastställde HD straffvärdet till ett år och två månader. 

Ett billighetsskäl förelåg då den tilltalade redan genomfört en del av straffet. 

Straffmätningsvärdet beskrevs då som ungefär 10 månader. I domskälen (främst p. 18-23) 

förs en diskussion om både påföljdsval och billighetsskälets relation till de presumtioner som 

redan konstaterats. Anmärkningsvärt är att HD, trots straffmätningsvärde understigande 

riktmärket om ett år fängelse, dömde den tilltalade till ett fängelsestraff. Argumentet lyder att 

billighetsskälet (redan avtjänad del av straffet) inte påverkar den ursprungliga bedömningen 

av fängelse som en lämplig påföljd. Att strikt tillämpa Borgekes metod är alltså inte 

tillräckligt. Hänsyn måste tas till den art som omständigheten består av.  

                                                 
77 NJA 2014 s. 559. 
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Fallet NJA 2016 s. 540 redogör för ytterligare aspekter av billighetsskälens begränsningar. I 

målet hade två individer bedrivit olaglig förmedling av bostadsfastigheter. Den ena hade 

därtill i samband med förfarandet gjort sig skyldig till bokföringsbrott. För denna individ 

fastställdes straffvärdet till motsvarande ett års fängelse. Billighetshänsyn tillskrevs 

omständigheterna att förhållandevis lång tid hade förflutit sedan brottet begåtts samt att den 

tilltalade meddelades näringsförbud. Ett straffmätningsvärde motsvarande tio månader 

fängelse kunde därmed konstateras. I fallet noterade HD att även om straffmätningsvärdet 

motiverade en annan påföljd än fängelse så kunde denna omständighet inte väga tyngre än 

den presumtion för fängelse som baserats på brottslighetens art. Domskälen visar på ett 

växelspel innanför påföljdsvalet. En generell avvägning mellan den 

straffmätningsvärdegrundade presumtionen mot fängelse och den av allmän hänsyn 

motiverade presumtionen för fängelse. I målet vägde brottslighetens art tyngre än det 

billighetsskäl som utmanade lämpligheten av påföljdsvalet fängelse.  

 

Sammanfattningsvis vad beträffar straffmätningsvärdet kan alltså konstateras att begreppet 

blivit en del av den svenska påföljdsbestämningsmodellen, trots att lagstiftaren inte explicit 

föreskrivit denna tillämpning. Idag används straffmätningsvärdet som en beskrivning av 

straffvärdet med reduktion för ungdom och billighetshänsyn. Definition och gällande 

tillämpningsregel uttrycks i ”De kinesiska kullagren” på följande sätt: ”I praktiken torde 

bedömningen av om fängelse måste väljas med hänsyn till brottslighetens straffvärde 

mestadels bestämmas utifrån längden av det straff som skulle dömas ut, om fängelse hade 

valts som påföljd […].”78 För den del av påföljdsvalet som består av prövningen av 

straffvärdet i relation till ettårspresumtionen är alltså billighetsskälen av avgörande betydelse. 

Hur billighetsskälen förhåller sig till de andra presumtionsgrundande omständigheterna i 30:4 

BrB uttrycks däremot inte. Men de båda ovan redogjorda fallen från 2016 vittnar om att det 

föreliggande billighetsskälets art kan ha betydelse för påföljdsvalet.   

3.3 Billighetsskälen utanför straffmätningsvärdet 

Året 2015 publicerade Svensk Juristtidning en artikel av det f.d. justitierådet Dag Victor.79 

Artikeln redogör för ett flertal förhållningssätt till frågan om hur billighetsskälen bör relateras 

ettårspresumtionen. Idén om att det skulle vara på så sätt som Borgeke beskrivit 

straffmätningsvärdet kritiseras som en alltför kategorisk hållning. Författaren diskuterar 

istället billighetsskälens tillämpningsproblem genom de alternativa ordningar som Jareborg 

och Zila behandlat i sin bok Straffrättens påföljdslära.80 En lösning på problemet (författarna 

ser den som en utbredd uppfattning i praxis) behandlar billighetsskälen som direkt 

anknytningsbara straffvärdets ettårspresumtion. Denna uppfattning bör förstås som Borgekes 

ursprungliga definition av begreppet straffmätningsvärde. Författarna förkastar emellertid 

denna konstruktion som uppenbart lagstridig eftersom billighetsskälen då endast figurerar 

som faktorer i straffmätningsdelen. Enligt 30:4 BrB ska billighetshänsyn också tas vid 

påföljdsvalet. En annan snarlik ordning behandlar billighetsskälen som om de vore 

                                                 
78 NJA 2014 s. 559 p. 14 HD:s domskäl. 
79 Victor, Dag, ”Straffmätningsvärde” och påföljdsval, SvJT 2015 s. 173-198. 
80 Se preliminärt Jareborg & Zila, s. 139 f. samt 143-146. 



  

 

 

 

   

26 

   

 

straffvärdeskäl. Även om författarna hyllar ambitionen att ordningen i möjligaste mån skulle 

söka undvika fängelsestraff så avvisas också denna lösning som alltför kategorisk och även 

den lagstridig. Deras egen uppfattning är istället att billighetsskälen, sedan ettårspresumtionen 

redan prövats, ska figurera lindrande inom påföljdsvalet. Om de därtill visar sig vara 

tillräckligt starka så kan de ”återställa” en eventuellt straffvärdegrundad presumtion för 

fängelse till en presumtion mot fängelse. Författarnas föreslagna ordning behandlar 

billighetsskälen rent metodologiskt först sedan straffvärdet ställts mot ettårspresumtionen 

(jämför avsnitt 3.1). Den grundläggande presumtionen mot fängelse kan omvandlas till en 

presumtion för fängelse i de fall straffvärdet överstiger presumtionsgränsen. Är 

billighetsskälen sedan vid den slutliga straffmätningen av tillräckligt påtaglig art (närmevärdet 

anges till straffmätningar där värdet understiger sex månader) kan dessa alltså återställa 

presumtionen till en presumtion mot fängelse. Victor använder sig av dessa metodologiska 

förslag för att belysa problemet med att på Borgekes stringenta sätt tillämpa billighetsskälen. 

 

Borgeke replikerade Victors artikel kort därefter.81 Sammantaget bibehöll han sin formulering 

av straffmätningsvärdet intakt, men nyttjade utrymmet vad beträffar ett klargörande av den 

föreslagna beslutsstrukturen. Straffmätningsvärdet beskrivs som del i en beslutsstruktur där 

straffmätningen går före påföljdsvalet. Repliken anger att skälet till detta är att garantera att 

dessa omständigheter (de som påkallar billighetshänsyn) faktiskt tar plats i bedömningen och 

påföljdsvalet. Slutsatsen är tveklöst att straffmätningsvärdet (straffvärde reducerat för 

billighetsskäl) är det sätt som Borgeke tycker att omständigheterna ska ”interagera” med 

påföljdsvalsfrågan. En bibehållen presumtionsgräns och tiden för straffet om fängelse hade 

valts som påföljd som grund för avgörandet av billighetsskälens påverkan i påföljdsvalsdelen. 

För författaren är ordningen att föredra över andra föreslagna strukturer, om enhetlighet och 

regelstabilitet är att önska. 

 

Dag Victors artikel ledde också till en replik av dåvarande straffrättsprofessor Petter Asp 

(numera justitieråd).82 Asp hänvisar till båda de kommentarer som tidigare i debatten tagit 

plats samt till de inslag som gjorts. Inledningsvis anmärker repliken på det betydande mått 

samstämmighet som redan råder mellan de tidigare skribenterna. Även om beslutsstrukturerna 

skiljer sig från varandra så uttrycker Asp att de båda ordningarna ändå bör sammanföras. 

Hans slutsats är att straffmätningsvärdet antar formen av en ”tumregel” för rättstillämparen. 

Endast i de fall när inga andra skäl för fängelse föreligger bör ett påföljdsval kunna göras 

uteslutande med hänvisning till straffmätningsvärdet. Argumentet bygger på förekomsten av 

en grundpresumtion mot fängelse, en grundpresumtion innanför vilken man genom lexikalisk 

tolkning kan läsa in billighetsskälen (30:4 1 st. BrB). Billighetsskälen kan därför anses 

innebära en påverkan i den del av prövning där straffvärdet ska figurera, oavsett de tidigare 

författarnas skiljaktiga meningar beträffande beslutsstruktur. Straffmätningsvärdet ställt mot 

ettårspresumtionen uppvisar därför utfallsmässig ekvivalens till den metod som ställer ett 

högre krav på straffvärde p.g.a. förekomsten av billighetsskäl. Ordningen för billighetsskälens 

prövning gentemot påföljdsvalet fängelse spelar därför mindre roll. Författaren tar dock 

ställning i annan riktning skulle flera fängelsegrundande faktorer för påföljdsvalet återfinnas, 

                                                 
81 SvJT 2015 s. 281-291. 
82 Asp, Petter, Enighet om tumregeln, SvJT 2015 s. 292-296. 
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d.v.s. återfall eller brottslighetens art. I de fallen saknar straffmätningsvärdet samma 

uppenbara och enkla lösning på problemet. Som han själv uttrycker det: ”Så snart art och 

återfall kommer in i bilden uppstår en (än) mer komplex situation där olika och icke 

graderbara – eller i vart fall icke-kommensurabla – värden alltid måste vägas mot varandra”. 

Petter Asp deltog som justitieråd i både NJA 2016 s. 540 och NJA 2016 s. 553, som 

kommenteras ovan (avsnitt 3.2). Rättsfallen tyder på att den ordning som Asp uttryckte i 

debatten 2015 fortfarande råder. Både mot bakgrund av hänvisningar till citatet i ”de 

kinesiska kullagren” (HD:s domskäl p. 14) och användandet av straffmätningsvärdets där 

angivna definition för prövning av ettårspresumtionen. Beslutsstrukturen ledde i båda målen 

till att påföljdsvalet blev fängelse, trots utmätta värden understigande ett år. 

3.4 Sammanfattning av kapitlet 

En implicit ordning för påföljdsbestämningen kan konstateras mot bakgrund av 29-30 kap. 

BrB. Billighetsskälen förekommer enligt lagstiftningen som del i två olika bedömningar. Å 

ena sidan som faktor vid utmätningen av straffet (29:5 BrB) och å andra sidan som 

komponent i påföljdsvalet (30:4 BrB). Snart efter påföljdsreformen 1989 uppstod frågan om 

hur påföljden skulle bestämmas i de fall billighetsskäl eller ungdomsreduktion föranlett 

slutliga straffmätningar understigande ettårspresumtionen. Skulle man då döma den tilltalade 

till det fängelsestraff som straffvärdet föranledde eller gällde en ny presumtionsgräns? Som 

svar på frågan presenterades begreppet straffmätningsvärde. Skaparna menade att 

ettårspresumtionen skulle förbli men att straffvärdet avräknat billighetsskäl och ungdom 

skulle ligga till grund för presumtionens prövning, i form av ett straffmätningsvärde. 

Förslaget ledde aldrig till lagstiftning men innebörden kom ganska snart att florera i praxis. 

Först vad beträffar ungdomsfaktorn genom ”Socialkontorsfallet” och sedan vad beträffar 

billighetsskälen i ”Skärtorsdagsdomen” samt ”De kinesiska kullagren”. Beaktat att 

straffmätningsvärdet ser fortsatt konsekvent användning i sentida praxis (NJA 2016 s. 540 

samt NJA 2016 s. 553) får det antas att det ger uttryck för gällande rätt. I och med en debatt i 

Svensk Juristtidning 2015 tycks dock det fulla genomslaget för begreppet ha begränsats till att 

behandlas som en ”tumregel”. De nuvarande justitierådet Petter Asp anförde i sitt debattinslag 

att begreppet kunde användas med framgång i de fall då straffvärdet ensamt talade för 

fängelse och billighetsskälen skulle sätta ned straffet, om det utdömdes, till understigande ett 

år. Så snart flertalet skäl för fängelse föreligger torde straffmätningsvärdet endast kunna 

figurera med rådgivande verkan i påföljdsbedömningen. I NJA 2016 s. 553 fastställdes därtill 

att förekomsten av billighetsskäl inte strikt påverkar den straffvärdegrundade 

ettårspresumtionen på detta sätt. Det är nödvändigt att också ta ställning till den art 

billighetsskälet består av.  
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4 Analys 

4.1 Värderingsproblemet (påföljdsbestämningens oenhetlighet)  

Billighetsskälens relation till ettårspresumtionen och de övriga påföljdsfaktorerna måste 

förstås innanför en särskild problematik för systemet. I uppsatsens tidigare kapitel 

framkommer ett uppenbart prejudiciellt problem till de föreslagna metoder som för 

närvarande dominerar rättsområdet. Problemet, även om det är av central betydelse, är ett av 

juridikens kanske allra svåraste. Hur mycket väger en kvalitet? Hur många veckor eller 

månader fängelse motsvarar förekomsten av en viss omständighet? Vare sig det gäller 

försvårande eller förmildrande omständigheter så måste kvalitativa konstateranden omvandlas 

till kvantitativa värden. Utan en sådan omvandling kan inte straff vare sig presumeras eller 

utmätas. Omständigheter kan inte heller i relation till andra faktorer viktas.  

 

Den centrala ”enheten” för utmätning av straff är tiden fängelse som hade dömts ut om 

fängelse valts som påföljd. Viktande och mätning av olika omständigheter är långt mer 

svårhanterligt – eller ”oenhetligt” om man så vill – än på andra områden där grundstommen i 

bedömningen är mer uppenbar. Varor i lösvikt, exv. potatis, kan med relativ exakthet köpas 

enligt ett kilogrampris. Tyger kan prissättas med stöd i utmätta kvadratmeter. Att fastslå 

relationer mellan värdet på de båda varorna är därtill enkelt, eftersom de kan översättas till en 

annan gemensam enhet, deras värde i pengar. Ett antal kilogram potatis kan relateras ett antal 

kvadratmeter tyg som motsvarande samma pengamässiga värde. För att kunna 

sammanblandas och ställas mot varandra så måste påföljdsbestämningens föreliggande 

omständigheter alltså tillskrivas en gemensamhet. Den närmsta gemensamma nämnaren inom 

påföljdsbestämningen är faktorernas påverkan på den påföljd som slutligen döms ut, därav 

begreppet ”påföljdsfaktorer”. Eftersom påföljden i sin tur avgörs efter en bedömning av 

fängelsestraffets tidsomfattning, om fängelse valts som påföljd, blir det naturligt att behandla 

faktorerna i relation till denna. Borgekes begreppsbildning är ett exempel på ett försök att 

tillskriva en faktors fullkomliga betydelse för påföljdsbedömningen en relation till denna 

enhet. Kan man kvantifiera samtliga billighetsskäl och genom den hanteringen tillskriva 

omständigheterna deras fullkomliga betydelse för påföljdsbedömningen är ju påföljdsfaktorn 

slutbehandlad redan i detta skede. Det är dock tillsynes mycket svårt att vid tillämpning av 

faktorerna som kvantiteter ombesörja deras fullkomliga betydelse. Vissa faktorer är nämligen 

relaterade fängelsetiden genom lag medan andra är ofrånkomligt svårdefinierade i form av 

tidsenheter. 

 

Brottsinterna omständigheter är exempel på faktorer som redan tillskrivits sin enhet. Sådana 

omständigheter figurerar nämligen innanför en redan etablerad värderingsgrund, straffskalan 

för respektive brott. Påföljdssystemets första ”kvantifiering” av en kvalitativ omständighet 

sker nämligen redan när en brottsrubricering tillskrivs gärningen. Ett närmevärde på det 

ingående straffvärdet uppstår då i form av den ordagranna straffskalan. Rättstillämparen 

erhåller, i och med konstaterandet av vilket brott som föreligger, en numerisk utgångspunkt 

för valet och utmätningen av påföljden för brottet. Låt oss exempelvis säga att samtliga 

gärningskvaliteter (rekvisit) föreligger för brottsrubriceringen misshandel av normalgraden 

(3:5 BrB). Straffet anges i paragrafen till fängelse i högst två år. Den slutliga strafflängden är 

emellertid långt ifrån avgjord. Ej heller kan vi med säkerhet säga var inom den tillämpliga 
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straffskalan som bedömningen av ett konkretiserat straffvärde kommer landa. 

Rättstillämparen erhåller dock i och med rubriceringen en parameter innanför vilken en 

påföljd ska väljas och utmätas. Andra faktorer, eller kvaliteter, kommer som sagt att behöva 

relateras denna. Brottsinterna omständigheter, liksom alla påföljdsfaktorer, föreligger givetvis 

med olika styrka från fall till fall.  

 

Innanför exempelgärningen (misshandel) kan kanske ett visst mått hänsynslöshet konstateras. 

Däremot inte ”särskild hänsynslöshet” vilket utgör ett rekvisit för grov misshandel (3:6 1 st. 

BrB). I relation till andra misshandelsgärningar av normalgraden, som alltså inte förutsätter 

hänsynslöshet, föreligger det här en kvalitativ brottsextern omständighet som i sig kommer 

skärpa straffvärdet (29:2 BrB). I relation till andra misshandelsbrott där samma omständighet 

inte föreligger borde påföljdsbedömningen bli desto strängare. Misshandelsgärningen är ju 

desto allvarligare om hänsynslöshet kan konstateras. Skärpningen straffvärdemässigt 

motiveras av att handlingen betraktas som mer klandervärd. Att värdera denna hänsynslöshet 

enligt fängelsetidsenheten är emellertid mycket svårt. För att påverka påföljdsbedömningen 

måste dock omständigheten inkluderas i ett kvantitativt uttryckt begrepp, straffvärdet. 

 

Värderingsfrågan av omständigheten, den hänsynslösa kvaliteten, bör avgöras i en jämförelse 

med normalfallet. Detta eftersom normalfallet måste kunna utgå från en särskild punkt 

innanför tillämplig straffskala. För misshandelsgärningar där samtliga rekvisit för 

brottsrubriceringen föreligger, men inte något övervärde kan iakttas, borde minimivärdet 

konstateras. Kvaliteterna talar då med precis styrka för den specifika brottsrubriceringen. Hela 

skalan upp till och med straffmaximum måste självfallet vara förbehållet samtliga 

påföljdsfaktorer av försvårande art. Rättstillämparen kan nämligen inte kringgå 

legalitetsprincipen och utdöma ett strängare straff än det stadgade. Däremot kan en påföljd 

helt falla bort i form av påföljdseftergift alternativt sättas ned under straffminimum till följd 

av en förmildrande påföljdsfaktor.  

 

Rättstillämparen måste alltså ta ställning i frågor som exempelvis: ”hur många dagar 

spenderade som frihetsberövad motsvarar skillnaden i klandervärdhet av en 

misshandelsgärning utförd som ett slag med knuten näve i jämförelse med en spark?” Svaret 

på frågan motiveras av det svenska påföljdssystemet som relativt, eller proportionerligt. Vi 

bör exv. förutsätta att en spark (om riktad mot samma kroppsdel) är mer skadegörande än ett 

knytnävsslag. Det är därmed mer klandervärt – eftersom det är mer hänsynslöst – att sparka 

än att slå och omständigheten tillskriver gärningen större värde kvantitativt, ett högre 

straffvärde. Skillnaden mellan normalen och den försvårande kvaliteten är avgörande för 

kvantifieringen av omständigheten. Endast på det sättet kan påföljdsfaktorer som inte redan 

erhållit en enhet relateras de övriga. Värderingen av gärningens och gärningsmannens 

kvaliteter är långt ifrån färdig när vi kommit så långt som att konstatera det ingående 

straffvärdet. Men redan vid denna punkt har rättstillämparen en tillsynes omöjlig uppgift 

avklarad, man har genom bedömningen bestämt i siffror hur pass klandervärd en handling 

rent generellt är om den begås med en viss mental förförståelse eller attityd (uppsåtstäckning). 

Värderingen av dessa abstrakta omständigheter (gärningsmannens kunskaper och tankar vid 

genomförandet) ska också dem översättas i ett numeriskt iakttagbart värde.  
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Värderingsproblemet är tillsynes detsamma för alla påföljdsfaktorer som förväntas ta plats i 

bedömningen. Inte bara brottsinterna och brottsexterna omständigheter måste kvantifieras om 

de ska påverka utmätningen. Detsamma gäller återfallsfaktorn, ungdomsfaktorn och givetvis 

också billighetsskälen. Dessa påföljdsfaktorer ska ju antingen modifiera straffvärdet eller vid 

straffmätningen påverka omfattningen av strafflängden.  

 

I den relativa eller proportionella bemärkelsen och grunden för kvantifieringen är 

ungdomsfaktorn den tillsynes enklaste att bearbeta. Ålder, förutsatt svenskt personnummer, 

kan enkelt ställas relativt mot både fullt straffansvar (efter 21 års ålder) och straffansvarsfrihet 

(innan 15 års ålder). För rättstillämparen finns det därför redan ett numeriskt värde att utgå 

ifrån när omständigheten ska tillskrivas relevans. Till följd av likabehandlingsprincipen 

förefaller det också vara så att kvantifieringen av ungdomsreduktionsfaktorn sker utan 

nämnvärda problem.83 Hade faktorn förväntats kvantifieras utifrån kvaliteten ”mognad” eller 

dylik benämning hade säkerligen värderingen varit långt svårare. För applikation av den 

förmildrande brottsexterna omständigheten avseende bristande utveckling, omdöme och 

erfarenhet måste rättstillämparen som sagt utgå ifrån en uppfattning av normalen och ställa 

bristen i relation till denna. Ungdomsfaktorn kan lösas uteslutande genom en kvantifiering 

eftersom dess relation till påföljdsvalet sker genom modifikation av straffvärdet ställt mot 

ettårspresumtionen. Denna beslutsstruktur avseende ungdomsfaktorn etablerades redan i 

”Socialkontorsfallet”. Samma behändiga lätthet kan inte tillskrivas de resterande 

påföljdsfaktorerna. 

 

Billighetsskälen som kvantitativt iakttagna kan utan egentliga svårigheter relateras de andra 

kvantifierbara omständigheterna inom påföljdsbedömningen. Tumregeln om 

straffmätningsvärdegrundad ettårspresumtion erbjuder rättstillämparen en möjlighet att 

fullkomligt beakta omständigheternas relation till straffvärdet, som ju står i centrum för 

påföljdsbedömningar. Kvantifikationen i sig kan dock inte göras utan betydande svårigheter. 

Det finns uppenbara interna kvalitativa skillnader mellan de skäl som förekommer i 29:5 BrB. 

Att exv. lång tid förflutit sedan brottet begicks (punkten 3) kan inte enkelt jämföras med att 

gärningsmannen till följd av brottet drabbats av allvarlig kroppsskada (punkten 1). De båda 

omständigheterna ifrågasätter lämpligheten av den i övrigt utmätta och valda påföljden på 

olika sätt. Den som lidit skada till följd av brottet har redan underkastats ett lidande av 

uppläxande karaktär, straffbehovet är därmed desto mindre. För den som begått ett brott för 

länge sedan har inte den tilltänkta tillrättaläggande och reformerande effekten samma 

relevans, individen kanske redan frångått det brottsliga beteendet. Den gemensamma 

nämnaren återfinns som sagt i det ifrågasättande av straffets lämplighet som respektive 

billighetsskäl ger upphov till. Kvantifieringen måste därför beakta den tilltänka påföljden och 

sedan ställa omfattningen relativt till denna. Vikten beror sedan givetvis på i vilken grad de 

skiljer den aktuella bedömningen från andra fall där omständigheten inte föreligger. Hur man 

närmare preciserar vilka värden som kvantitativt ska gälla för respektive billighetsskäl är en 

fråga som denna uppsats av platsskäl fått lämna obesvarad. Den metodologiska innebörden av 

                                                 
83 Jareborg & Zila, s. 154 f. samt Borgeke & Heidenborg, s. 258 f. Jfr dock NJA 2000 s. 421 som slog fast att 

ungdomsreduktionen inte alltid kunde tillämpas så enkelt.  



  

 

 

 

   

31 

   

 

kvantifierade billighetsskäl är dock att dessa påverkar påföljdsvalet (genom straffvärdet) samt 

själva utmätningen av straffet. 

4.2 Billighetsskälens olika presumtionsrelationer 

Både återfallsfaktorn och billighetsskälen behöver, för att kunna beaktas vid straffmätning, 

omvandlas till numeriska värden. Detta kan emellertid inte anses fullkomligt sant när det 

kommer till påföljdsvalsdelen av bedömningen. Billighetsskälen kvantifieras och ställs 

gemensamt med straffvärdet (och eventuell ungdomsreduktion) mot ettårspresumtionen, då 

som ett straffmätningsvärde. Påföljdsfaktorns betydelse för påföljdsvalet är däremot inte 

fullständigt avgjord. Skälen förekommer också som en enskild omständighet med potentialen 

att påverka även den delbedömningen. I denna bemärkelse är de att jämföra med de övriga 

presumtionsgrundande omständigheterna i 30:4 BrB. Kvantifierade billighetsskäl kan bara 

användas med fullkomligt genomslag i påföljdsvalsdelen om den enda presumtionsgrundande 

omständigheten som i fallet föreligger är straffvärdet (notera avsnitt 3.3). Talar brottslighetens 

art eller den tilltalades återfall i brott för fängelse så omvandlas bedömningen till en 

avvägning mellan motstående presumtioner. Här finns det anledning att i bedömningen fästa 

avseende vid de föreliggande billighetsskälens beskaffenhet.   

 

Notera exempelvis att brottslighetens art som omständighet egentligen tillämpas utanför 

kvantifieringsproblematiken. Artfaktorn som den behandlas i 30:4 BrB förutsätter egentligen 

endast att brottets typ på grund av allmän hänsyn behöver beivras med hjälp av påföljden 

fängelse. En presumtion för fängelse kan därför konstateras utanför straffvärdebedömningen 

och helt utanför omvandling av artfaktorn till ett iakttagbart numeriskt värde. Det vill säga 

trots det eventuellt numeriskt låga straffvärdet och tillhörande presumtion mot fängelse. Till 

skillnad från vad exv. ”straffmätningsvärdemetoden” förutsätter så finns det logiskt stöd för 

att också billighetsskälen ska figurera inom 30:4 BrB på basis av art och inte uteslutande som 

kvantifierat värde. Så sker ju alldeles uppenbart vad beträffar återfallsfaktorn. Återfall som 

påverkande påföljdsvalet tenderar att exkludera redan beprövade metoder för korrigering av 

brottsligt beteende, oavsett straffvärde. Visar faktorn upp att en påföljd inte är en lämplig 

sådan, mot bakgrund av att den tillsynes är verkningslös, måste straffet skärpas. På ett 

liknande sätt, om än i motsatt riktning, bör billighetsskälen stundtals beaktas på grundval av 

art. Först innanför påföljdsvalet och sedan kvantifierat i utmätning av det valda straffet. 

 

En sådan ordning föreslås redan i påföljdsreformens förarbete.84 Där anges att det är skillnad 

på de olika billighetsskälen och i vilken del av påföljdsbedömningen som de huvudsakligen 

tillhör. Innebörden av uttalandet lyfts även i ”Skärtorsdagsdomen” på följande vis: ”Det 

torde exempelvis vara naturligt att olika former av s.k. sanktionskumulation primärt beaktas 

vid straffmätningen medan hänsyn till den tilltalades hälsotillstånd och liknande i allmänhet 

torde vara av störst betydelse för påföljdsvalet”.85 Att stringent förhålla sig till 

billighetsskälens betydelse för påföljdsbestämningen genom exv. straffmätningsvärdet är 

därför otillräckligt. Likaså kan inte det andra alternativet i form av ”återställandemetoden” 

anses fylla billighetsskälens tilltänkta funktion eftersom denna beslutsstruktur också 

                                                 
84 Prop. 1987/88:120 s. 90-99 ff. 
85 NJA 2008 s. 359, s. 369. 
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förutsätter att billighetsskälens påverkan i påföljdsvalsdelen sker genom en kvantifiering. En 

presumtion för fängelse kan enligt metodens förespråkare återställas till en presumtion mot 

fängelse om billighetsskälen vid straffmätningen sätter ner tiden tillräckligt mycket (under sex 

månader anges i doktrinen).86  

 

Billighetsskäl förväntas ursprungligen tillämpas restriktivt liksom allmän straffnedsättning 

tidigare gjort. Idén var att omständigheterna var nödvändiga för att undvika påföljdsval och 

straffsatser som var uppenbart orättvisa eller oskäliga. Billighetshänsyn återfinns som en 

faktor i påföljdsbedömningarna för att faktiskt lösgöra rättstillämparen från det strikta och 

absoluta i tillämpningen. Ponera exempelvis att en allvarligt sjuk åttiosjuårig man 

(billighetsskäl enligt 29:5 2 p. BrB) gjort sig skyldig till ett brott där straffvärdet motsvarar tio 

månader fängelse. Det står klart för domstolen att ett fängelsestraff, mot bakgrund av 

omständigheterna, skulle drabba den enskilde oerhört hårt och kanske rentav vara livshotande. 

Ändå talar brottslighetens art för att fängelse bör utdömas. En strikt tillämpning av 

”straffmätningsvärdemetoden” skulle i fallet leda till en strafflindring. Kanske stannar 

straffmätningsvärdet på ett fåtal månader fängelse istället för vid tio. Lämpligheten ur 

billighetshänsyn är dock fortfarande mycket låg. Det borde, under dessa omständigheter, vara 

uppenbart för rättstillämparen att påföljdsvalet fängelse är orimligt hårt i förhållande till den 

tilltalades straffbarhet. Inte på grund av det låga straffmätningsvärdet utan med anledning av 

orimligheten i det alldeles för betungande påföljdsvalet. Billighetsskälens roll som kvalitativ 

omständighet värd självständigt beaktande i påföljdsvalet möjliggör att en mer passande 

påföljd kan väljas. Givetvis förutsatt att brottets art inte i ännu tyngre mån talar för påföljden 

fängelse.  

 

Flera billighetsskäl föranleder, likt paragrafens andra punkt, att lämpligheten av ett 

fängelsestraff ifrågasätts. Inte mot bakgrund av hur mycket det påverkar utmätningen av 

strafflängden utan mot bakgrund av dess kvalitativa börd eller art i relation till de andra 

presumtionsgrundande påföljdsfaktorerna. Samtidigt måste också billighetsskäl vars 

beskaffenhet inte påkallar en skillnad i påföljdsvalsdelen kunna tillåtas reducera ett straff 

under ettårspresumtionens gräns utan att presumtionen för fängelse ska falla bort. På ett 

sådant sätt resonerade HD i NJA 2016 s. 553 när billighetshänsyn tillskrevs omständigheten 

att en del i ett tidigare straff redan avtjänats. Brottslighetens art talade samtidigt starkt för 

fängelse. 

 

Precis som återfallsfaktorn och artfaktorn borde billighetsskälen vara med och påverka 

påföljdsvalet på grundval av dess beskaffenhet i egen rätt, inte enbart indirekt genom 

reduktion av en annan omständighet. Ej heller bör det alltid med presumtionsbrytande verkan 

tillämpas i de fall straffvärdet inledningsvis påkallar fängelse. Kontentan av utvecklingen i 

praxis är att tumregeln som återfinns i Borgekes straffmätningsvärde även fortsättningsvis bör 

tillskrivas relevans. Samtidigt som dess strikta tillämpning inte kan anses vara påkallad i alla 

fall. Man kan med ekvivalent effekt av en förhöjd presumtionsgräns vad beträffar straffvärdet 

tillämpa straffmätningsvärdet istället. Dock endast om billighetsskälets art påkallar betydelse 

för påföljdsvalet och inte enbart straffmätningen. Huruvida billighetsskälets art är av sådan 

                                                 
86 Jareborg & Zila, s. 144 f. 
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börd eller inte kommer nämligen att vara avgörande för huruvida ettårspresumtionens 

gränsvärde är tillräckligt högt definierat under de rådande omständigheterna. Kanske är det 

mot bakgrund av denna problematik som lagstiftaren ursprungligen angav ettårspresumtionen 

endast som ett riktmärke och inte som en strikt lagstadgad regel. Systemet måste inkludera en 

viss flexibilitet avseende de påföljdsfaktorer som föreligger i respektive fall. Som det uttrycks 

i NJA 2016 s. 553 p. 19: ”I vilken utsträckning billighetsskälen ska få genomslag vid 

påföljdsvalet måste dock avgöras med hänsyn till bl.a. vilken typ av billighetsskäl som gör sig 

gällande och i vilken grad straffvärdet överstiger riktpunkten om ett år”.  

 

Vilken billighetsskälens relation till presumtionen för fängelse är måste alltså bero på vilken 

faktor som skapat den relevanta presumtionen. I relation till den straffvärdegrundade 

ettårspresumtionen består relationen av presumtionsgränsens förhöjda gränsvärde, enligt 

tumregeln.87 I viss mån måste även billighetsskälets art vägas in i denna bedömning. 

Omständigheten äger nämligen potentialen att ifrågasätta lämpligheten eller skäligheten av ett 

fängelsestraff. I relation till de återfalls- och artfaktorgrundade skälen för fängelse torde 

främst billighetsskälens kvalitativa styrka vara avgörande för påföljdsfrågan. Men denna kan 

inte appliceras utan ett ställningstagande vad beträffar beskaffenheten. Vissa billighetsskäl, så 

som hög ålder och allvarlig sjukdom, ifrågasätter lämpligheten beträffande påföljdsvalet 

fängelse. Andra, så som sanktionskumulation och utvisning, påverkar inte alls rimligheten i 

påföljdsvalet. Däremot påverkar sådana omständigheter den allmänna skäligheten av den 

strafflängd som utmätts. 

4.3 Några sammanfattande kommentarer 

Vilken är då den roll som billighetsskälen spelar i påföljdsbestämningsfrågor? På vilket sätt 

förhåller sig omständigheterna i 29:5 BrB till de skäl för fängelse som återfinns i 30:4 BrB? 

Svaret på dessa för uppsatsen centrala frågor kan inte till fullo förmedlas i ett arbete av denna 

blygsamma omfattning. Några generella analytiska sammanfattande kommentarer kan dock 

erbjudas. Till och börja med påverkar billighetsskälen själva straffmätningen, detta är 

uppenbart redan i paragrafens ordalydelse. Enligt angivelse i 30:4 BrB och genom noggrann 

redogörelse i påföljdsreformens förarbete kan det också konstateras att billighetshänsyn ska 

tillskrivas relevans även för påföljdsvalet. I denna bemärkelse ska omständigheterna relateras 

alla de skäl som kan föranleda påföljden fängelse. Straffvärdet påverkas som ovan anförts 

genom att det underkastas en reduktion innan det ställs mot ettårspresumtionen. Strukturen 

relaterar billighetsskälen till både själva utmätningen av straffet samt straffvärdets kvalitativa 

styrka, åtminstone i den mån det berör påföljden fängelse. Notera att billighetsskälen i denna 

del endast relaterats påföljdsvalet indirekt, genom straffmätningen. Som analysen i ovan 

berörda delar söker beskriva så återfinns det ett visst ”restvärde” kvar sedan denna del av 

bestämningen prövats. Billighetsskälens kvarstående värde kan dock inte anses vara av 

kvantitativ art utan endast kvalitativa. Argumentet lyder att samma sak gäller brottets 

artrelaterade del. Straffvärden som vida överstiger ettårspresumtionen måste förstås vara av 

en sådan ”art” att de alltid påkallar fängelse. Artfaktorn är därmed fullkomligt iakttagen i de 

fall då straffvärden redan oundvikligen påkallar det påföljdsvalet. I andra fall, när den 

kvantitativa faktorn understiger presumtionsgränsen kan ändå brottets ”kvaliteter” föranleda 

                                                 
87 NJA 2008 s. 359 samt särskilt NJA 2014 s. 559 p. 14. 
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att fängelse bör utdömas. Anledningen till detta är att ett brotts art ur allmän hänsyn kan tala 

för att ett strängt straff bör utdömas (se avsnitt 2.7). Skulle billighetsskälens betydelse för 

påföljdsvalet endast ske genom straffmätningen via straffvärdet och ettårspresumtionen så 

skulle inga billighetsskäl kunna påverka dessa artbaserade fängelseval. Lämpligheten av 

påföljden fängelse är dock relativt till vilket subjekt som ska underkastas påföljden. De 

föreliggande billighetsskälens beskaffenheter måste därför också utredas och tas med i 

avgörandet.  

 

Billighetshänsyn berör alltid omständigheter som kan konstateras utanför eller efter brottet. 

För rättstillämparen utgör de den yttersta bedömningen av en påföljds lämplighet. Om 

påkallat i extrema fall kan t.o.m. påföljden helt falla bort. I billighetsskälen kvarstår därför 

andemeningen av den gamla påföljdsbestämningsparagrafens behandlingsideologiska och 

individualpreventiva syfte, d.v.s. att påföljden ska främja brottslingens återanpassning i 

samhället. I paragrafens andra stadgande, om allmän hänsyn, kan idag urskiljas de kvalitativa 

omständigheter som behandlas genom påföljdsfaktorn brottets art. För påföljdsbestämningen 

sedan påföljdsreformen har alltså fokus satts på brottets svårighet i relation till andra brott. 

Men i den mån proportionalitetsbedömningen inte kan fälla slutligt avgörande i saken, när 

straffmätningen resulterar i värden understigande ett år men artfaktorn föreligger med 

betydande styrka, så handlar påföljdsfrågan ytterst om viktandet av kvalitativa och icke-

kommensurabla värden. Avgörandet står och faller då på skiljelinjen mellan individuell och 

allmän hänsyn.  

 

Frågan om vilket av dessa hänsynstaganden som i slutändan tillskrivs störst relevans är svårt 

att i denna uppsats ta ställning till. Om påföljdsbestämningens centrala utgångspunkt är brottet 

i sig borde detta tala för att brottets art i övervägande mån borde viktas tyngre (så som var 

fallet i både NJA 2016 s. 540 och NJA 2016 s. 553). Föreligger inte ett behov av allmänt 

hänsynstagande tillåts istället den individuellt anpassade bedömningen att ta full plats, 

förutsatt att tillämpningen sker enligt tumregeln. Billighetsskälen, som del i 

straffmätningsvärdet, avgör då slutligen påföljdsvalsfrågan.  
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5 Slutsats  

5.1 Den mänskliga faktorn 

Det sätt som billighetsskälen relateras skälen för fängelse kan inte i korthet beskrivas, ej heller 

fullständigt kartläggas. En sådan ordning är nog inte heller önskvärd. En viss flexibilitet är 

nödvändig inom ett system som sysslar med påföljdsbestämningar. Regelverket måste kunna 

anpassas vilken människa som helst, till följd av vilket brottsligt förfarande som helst och i 

denna bemärkelse iaktta likabehandlingsprincipen, behovet av en enhetlig rättstillämpning 

och ett humant förhållningssätt. Påföljdssystemet måste därtill tjäna motverkandet av brott på 

ett allmänt plan, likväl som på ett individuellt. Mot alla dessa krav är det omöjligt att med 

fullkomlig precision i alla lägen döma ut fördefinierade påföljder utan att beakta de personer 

som ska underkastas dessa. Ett på det sättet mekaniskt regelverk skulle också oundvikligen 

leda till någon form av övergrepp. En anpassning till individen är i allra högsta grad 

nödvändig. I denna del tjänar billighetsskälen systemet. Som en påföljdsfaktor utanför den 

mekaniska, strikta och förbestämda ordningen. Som systemets egna inbyggda felmarginal 

eller, om man så vill, som ett uttryck för ”den mänskliga faktorn”. 

 

Den primära relationen består idag av billighetsskälens strafflindrande roll i de fall 

straffvärden understiger ett år fängelse, eller endast i kortare mån överstiger denna gräns. En 

”tumregel” har konkretiserats i form av konceptet straffmätningsvärde. Begreppet består av en 

gärnings straffvärde reducerat av billighetshänsyn (och ungdom). Det finns gott med stöd i 

praxis för att det är just straffmätningsvärdet och inte straffvärdet som ska ställas mot den s.k. 

ettårspresumtionen. Föreligger det inte några andra skäl för fängelse (30:4 BrB) så som 

brottslighetens art eller återfall torde denna prövning vara utslagsgivande. Förutsatt att 

billighetsskälet inte är av en exklusivt straffmätningspåverkande beskaffenhet och alltså inte 

bör påverka påföljdsvalet. I de fallen kan det vara tämligen olämpligt att låta påföljdsvalet 

bero på omständigheten. I förarbetet och ”Skärtorsdagsdomen” talas om utvisning, avsked 

från arbete och sanktionskumulation som exempel på billighetsskäl som endast vid 

straffmätningen bör beaktas. 

 

Andra skäl för fängelse grundar också presumtioner gentemot vilka billighetsskälen bör 

viktas. Denna viktning kan dock inte med jämförbara numeriska värden utföras. Både 

faktorerna brottslighetens art och återfall kan innebära betydande anledning för att fängelse 

ska ådömas den tilltalade. I denna del måste fortfarande billighetsskälets beskaffenhet utredas 

och eventuellt tillskrivas relevans. Föreligger vissa omständigheter (så som hög ålder eller 

dålig hälsa) som föranleder att den tilltalade kommer lida betydande men till följd av 

påföljdens form är det naturligt att ifrågasätta rimligheten av det valet. Oavsett vilket skäl som 

föranlett presumtionen för fängelse så borde rättstillämparen alltså beakta de omständigheter 

som listats i 29:5 BrB. Frågan om lämpligast påföljd bör alltså besvaras i relation både till 

brottets svårighet och art samt gärningsmannens personliga egenskaper och handlande utanför 

brottet. 
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