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Sammanfattning 
Redan under 1500-talet fanns i lagtext regleringar anträffande straffskärpning vid återfall i 
brott. Att återfallet skulle ha en straffskärpande effekt har sedan dess hållit sig relativt stabil. I 
dagens brottsbalk (1962:700) återfinns de två viktigaste reglerna om återfallets betydelse i 
29:4 och 30:4 st. 2. 29:4 BrB behandlar straffmätningen och 30:4 st. 2 BrB behandlar 
påföljdsvalet. 
 
Återfall definieras i lagstiftning såsom någon som tidigare gjort sig skyldig till brott. 
Återfallsstatistik visade att närmre 40 procent av de individerna med en inledande kriminalitet 
2008 och 2010 inom en treårsperiod återfallit i brott. Individer med nio eller fler lagföringar 
återföll i högst frekvens. Fängelsepåföljd genererade dessutom en högre återfallsfrekvens 
jämfört med böter och villkorlig dom. 
 
Lagstiftare besvarar gällande återfallsproblematik genom att skärpa straff för 
återfallsförbrytare. 29:4 och 30:4 st. 2 BrB motiverar, och möjliggör detta spörsmål. I 
förarbetena till lagstiftningen motiveras straffskärpning med att återfallsbrottet är mer 
klandervärt. Samhällets reaktion på återfall bedöms också som viktig. Samhället måste visa 
att återfallsbrott är allvarligare än enstaka brottslighet. Straffskärpning motiveras mer allmänt 
som rättvist, rimligt och trovärdighetsskapande för rättssystemet. Sammantaget ställer sig 
lagstiftaren för skärpta straff vid återfall. Den straffrättsliga doktrinen förhåller sig emellertid 
skeptisk till straffskärpning av återfallsförbrytare. Doktrinen hävdar bland annat att 
återfallsskärpning inte är kompatibel med principerna om proportionalitet och ekvivalens. 
Detta trots att straffskärpningen förvisso kan klassificeras som rättvis. 
 
Trots att lagstiftaren motiverar skärpta straff vid återfall framgår av rättsfall från HovR och 
praxis från HD en restriktivitet mot tillämpningen av 29:4 och 30:4 st. 2 BrB. Det är de facto 
osäkert om HD i något fall tillämpat 29:4 BrB som skäl för straffskärpning vid återfall i brott. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
 

”Moderata samlingspartiet föreslår att den som för tredje gången gör 
sig skyldig till ett grovt våldsbrott skall dömas till det strängaste 
straffet lagen stadgar för det aktuella brottet.”1 

Stort intresse har i den rättsvetenskapliga litteraturen ägnats tidigare brottslighet och dess 
betydelse. Återfall i brott är inget nytt ämne utan har genom historien varit och är fortfarande 
omdiskuterat.2 Det har sedan länge funnits uppfattningen om att den som återfaller i brott 
skall straffas hårdare än den som för första gången gör sig skyldig till brott. 3  Inom 
straffrättsdoktrinen anses återfall föreligga om någon som tidigare dömts för brott efter domen 
begår ett nytt brott. I 29:4 och 30:4 st. 2 BrB återfinns bestämmelserna om återfall vid 
straffskärpning respektive påföljdsval. Även 34:4 och 26:3 BrB behandlar återfallets 
betydelse. 34:4 BrB behandlar å ena sidan förverkande av villkorligt medgiven frihet vid 
återfall i brott. 26:3 BrB behandlar å andra sidan fastställandet av fängelsestraffets längd vid 
återfall i brott. Den som återfaller i brott kan i enlighet med 26:3 BrB dömas till ett längre 
fängelsestraff än vad som följe av brottets straffvärde.4 26:4 BrB är dessutom, förutom 
återfall, kopplat till flerfaldig brottslighet.5 
 
Cirka 40 procent av de som tidigare dömts för brott återfaller. Vad som är utmärkande för 
återfall är att de med fler tidigare lagföringar återfaller i högst frekvens. Även de som suttit i 
fängelse återfaller i större utsträckning än de som dömts till böter eller villkorlig dom. 
Återfallet präglas dessutom av en könsskillnad där män återfaller oftare än kvinnor.6 
 
Lagstiftning på återfallsområdet beträffande straffskärpning har ändrats ett flertal gånger 
sedan införandet av dagens BrB.7 Det finns trots detta en distinkt skillnad mellan hur doktrin 
och lagstiftare ser på hur återfall bör straffas i skärpande riktning.8 Den uppfattning som 
domineras inom doktrinen är att återfallsförbrytare inte bör straffas hårdare för det 
återfallsbrott de gjort sig skyldiga till. Det kan till och med vara så att straffskärpning vid 
återfall under vissa omständigheter inte är förenligt med principerna om proportionalitet och 
ekvivalens.9 Lagstiftaren har en annan uppfattning, nämligen att återfallsförbrytaren skall 
kunna straffas hårdare för det återfallsbrott han eller hon gjort sig skyldig till.10  

1.2 Syfte 
Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka om det i dagens påföljdssystem är 
motiverat att döma ut strängare straff till återfallsförbrytare. Vidare är syftet med studien att 

                                                
1 Motion 2004/05:Ju352. 
2 Bäcklund SvJT 2015 s. 407. 
3 Träskman SvJT 1999 s. 200. 
4 Träskman SvJT 1999 s. 202, 204. 
5 Jareborg SvJT 1992 s. 270. 
6 Se avsnitt 3.2.3. 
7 Bäcklund SvJT 2015 s. 407. 
8 Bäcklund SvJT 2015 s. 403-407. 
9 SOU 2008:85 s. 400. Särskilt yttrande av experterna Petter Asp och Ghita Hadding-Wiberg 
(se även avsnitt 5.3). 
10 Prop. 2009/10:147 s. 1. 



 7 

undersöka huruvida det finns några invändningar mot att döma ut strängare straff mot 
återfallsförbrytare. Det sekundära syftet med studien är att undersöka i vad mån 
straffskärpning av återfallsförbrytare är effektiv på så sätt att återfallsrisken minskar till följd 
av straffskärpningen. 

1.3 Frågeställningar 
För att kunna uppfylla de uppsatta syftena med denna uppsats kommer följande 
frågeställningar besvaras: 
 

• Vad är ett återfall och hur tillmäts återfallets betydelse vid straffmätning och 
påföljdsval? 

• Vilka faktorer i lagstiftning skall vara uppfyllda för att straffskärpning av 
återfallsförbrytare skall kunna göras gällande? 

• Är straffskärpning av återfallsförbrytare förenligt med principerna om proportionalitet 
och ekvivalens? 

• Vad talar för och emot straffskärpning av återfallsförbrytare? 
• Skulle återfall i brott kunna minska genom straffskärpning av återfallsförbrytare? 

1.4 Material och metod 
För att kunna besvara syftet och frågeställningarna i denna uppsats har olika källor använts. 
Källmaterialet är hämtat ur såväl litteratur som Internetbaserade artiklar. Uppsatsen bygger till 
största del på juridisk metod där lagstiftning, förarbeten, doktrin och en begränsad användning 
av praxis har tillgodosetts. Detta är genomgående i hela uppsatsen men uppmärksammas 
främst i kapitel 4, som behandlar gällande rätt. Anledningen till att praxis enbart tillmäts en 
liten del av denna uppsats är att praxis vad gäller straffskärpning för återfallsbrott är 
begränsad.11 Praxis från HD används framförallt för att belysa hur 29:4 och 30:4 BrB 
tillämpats.  
 
Utöver den juridiska- och straffrättsliga litteratur som använts till denna uppsats har även 
kriminologisk forskning tagits i anspråk. Anledningen till detta är för att ge en inblick i den 
gällande återfallsstatistik som finns i Sverige. Inom den kriminologiska forskningen har även, 
till viss del, genusvetenskap använts. Detta för att återge hur återfallen dels skiljer sig dels har 
likheter mellan män och kvinnor.  

1.5 Avgränsning 
Vid straffskärpning för återfall i brott fokuserar denna uppsats enbart på brott med 
fängelsestraff i straffskalan. Anledningen till denna avgränsning är att fängelsestraffet vid 
straffmätningen är det hårdaste straffet som döms ut i Sverige.12 För återfallsförbrytare är 
även denna påföljd av intresse då domstolen i enlighet med 30:4 st. 2 BrB som skäl för 
fängelse får beakta att den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott. 
 
Vad gäller distinktionen mellan återfall och flerfaldig brottslighet kommer enbart 
återfallsbegreppet att behandlas. Eftersom det finns en distinkt skillnad mellan återfall och 
flerfaldig brottslighet faller lagstiftning vad gäller flerfaldig brottslighet bort i denna uppsats. 
I avsnitt 3.2 redogörs skillnaden mellan återfall och flerfaldig brottslighet. 
 
De fyra viktigaste regleringarna i BrB som skildrar återfallets betydelse är 26:3, 29:4, 30:4 st. 
2 samt 34:4. I denna uppsats kommer enbart 29:4 och 30:4 BrB att analyseras. Anledningen 
                                                
11 Borgeke s. 185. 
12 Prop. 1987/88:120 s. 55. 



 8 

till detta är att 29:4 och 30:4 BrB är de två viktigaste regleringarna vad avser återfallets 
betydelse.13 Ytterligare en anledning till att 26:3 BrB i denna uppsats faller bort är att 
regleringen främst fokuserar på flerfaldig brottslighet.14 Syftet med uppsatsen är främst att 
undersöka ifall det i dagens påföljdssystem är motiverat med straffskärpning vid återfall i 
brott. 34:4 BrB behandlar förvisso förverkande av villkorligt medgiven frihet vid återfall. Det 
räcker emellertid för syftet med denna uppsats att enbart analysera 29:4 BrB. 29:4 BrB täcker 
upp för förverkandet av villkorligt medgiven frihet vid straffmätningen av återfall i brott.  

1.6 Disposition 
Uppsatsen är indelad i sex kapitel. I början av varje kapitel presenteras en inledning som ger 
läsaren en övergripande bild av vad kapitlet behandlar. Efter förevarande kapitel följe kapitel 
2 – Historia. Kapitlet ger en sammanfattande bild av strafflagstiftningens och 
återfallsregleringens historiska framväxt. Detta kapitel skapar en förståelse hos läsaren hur 
straff- och återfallsregleringen vuxit fram och ändrats genom historien. I kapitlet ges en 
inblick i de olika argument som vuxit fram vad gäller återfallsskärpning för 
återfallsförbrytare.  
 
I kapitel 3 – Om återfall i brott presenteras den viktiga skillnaden mellan återfall och 
flerfaldig brottslighet. Det ges en juridisk definition av återfall (29:4 och 30:4 BrB) och 
flerfaldig brottslighet (30:3 BrB). Kapitlet avslutas med återfallsstatistik från 
Brottsförebyggande rådet (Brå). Anledningen till att statistik ges utrymme i denna uppsats är 
för att belysa problematiken med de höga återfallssiffrorna som förekommer i Sverige. 
 
I kapitel 4 – Gällande rätt kommer för denna uppsats relevanta straffrättsliga principer 
presenteras. Kapitlet behandlar även tolkning och tillämpning av 29:4 och 30:4 BrB samt hur 
återfallet kan få betydelse vid straffmätningen och påföljdsvalet. Det är dessutom i detta 
kapitel som rättsfall från HovR samt praxis från HD presenteras. Kapitel fyra har en mer 
juridisk anknytning till återfall i brott än tidigare kapitel.  
 
I kapitel 5 – Argument för och emot straffskärpning av återfallsförbrytare kommer det 
diskuteras vad det finns för argument för respektive emot straffskärpning av 
återfallsförbrytare.  
 
I uppsatsen avslutande del kapitel 6 – Diskussion och slutsatser sammanfattas huruvida 
straffskärpning av återfallsförbrytare är motiverat i lagstiftning. Det förs därtill en diskussion 
om straffskärpning skulle kunna leda till lägre eller högre risk för återfall. Uppsatsen avslutas 
med en diskussion ifall principerna om proportionalitet och ekvivalens är kompatibla med 
straffskärpning av återfallsförbrytare. 
 
 
 
 
   

                                                
13 Träskman SvJT 1999 s. 202. 
14 Jareborg SvJT 1992 s. 270. 
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2. Historia 
2.1 Inledning 
Hur påföljder skall verkställas och vad som egentligen skall ingå i begreppet straff har 
förändrats genom historien men alltid funnits närvarande. Från att straffet skulle avskräcka till 
att ha en behandlande verkan på brottslingen är bara ett exempel på hur straffideologin 
historiskt utvecklats. Även återfall i brott har rötter i historien. Att straffet för återfall i brott 
exempelvis skulle ha en skärpande effekt har sedan 1500-talet påtalats och är fortfarande 
omdiskuterat. Detta avsnitt behandlar just straffets- och återfallets historiska framväxt. Dock 
är kapitlet inte uttömmande på området och ger enbart en kortfattad beskrivning av straffets 
och återfallets framväxt från äldre tider tills idag. 

2.1.1 Strafflagstiftningens framväxt 
Straff har i princip funnits lika länge som människan själv. Så länge det funnits regler har det 
också funnits sanktioner mot de som inte höll sig till reglerna.15 Under äldre tid byggde 
strafflagstiftningen till stor del på att avskräcka människor från att begå brott. 
Avskräckningen gick till på så vis att individer som gjort sig skyldiga till brott fick betala ett 
högt pris för det brott de begått. Den påföljd som dömdes ut var ofta i det strängaste laget och 
i enlighet med absolut straffteori.16 Dödstraff, kroppsstraff, arbetsstraff och böter var de 
vanligaste påföljderna. Fängelsestraffet var ännu inte en påföljd som dömdes ut. Det var först 
under 1570-talet som fängelsestraff hävdades istället för dödsstraff. Fängelsestraffet kunde då 
dömas ut på livstid, viss tid eller på så kallad ”behaglig tid”. Vad som var säreget för 
fängelsestraff på behaglig tid var att den dömde kunde frias då han eller hon visat tillräcklig 
förbättring för att inte längre behöva sitta fängslad.17  
 
Från att ha stränga, ofta kroppsliga, påföljder för begånget brott följde under 17- och 1800 
talet en förändring av synen på straffrätt. Det som karaktäriserade straffrätten och 
strafflagstiftningen under denna tidsperiod var proportionalitets- och legalitetsprincipen18. 
Straffets viktigaste funktion och mål var att avhålla andra från att begå brott. Att 
fängelsestraffen skulle vara långa tycktes därför nödvändigt.19 Under denna tid riktades synen 
även mot prevention. De preventionstankar som aktualiserades, som också var straffets två 
främsta syften, var allmän- och individualprevention.20 Dessa kan tillskillnad från de absoluta 
straffteorierna kallas för relativa straffteorier. Det som karaktäriserar relativa straffteorier är 
att de bygger på en uppfattning om att straffets syfte är att förebygga brott. 21 
Allmänprevention innebär å ena sidan att straffet i sig skall avskräcka allmänheten från att 
begå brott.22 Individualprevention innebär å andra sidan att den som begått brott skall varnas 
av straffet och genom straffet avhålla sig från ytterligare brottslighet.23 

                                                
15 Aspelin SvJT 1999 s. 108. 
16 Ofta aktualiserades detta genom den s.k. tallionprincipen som innebär ”öga för öga och tand 
för tand” och räknas som en absolut straffteori (24 kap i 3:e Moseboken). Det kan påstås att 
bibeln var den rättskälla som följdes för att döma ut straff. Se även Borgeke s. 26 samt 
Aspelin SvJT 1999 s. 109. 
17 SOU 2008:85 s. 47 f. 
18 Se mer om proportionalitetsprincipen i avsnitt 4.2.2 och legalitetsprincipen i avsnitt 4.2.1. 
19 Aspelin SvJT 1999 s. 114. 
20 SOU 2008:85 s. 48. 
21 Borgeke s. 27. 
22 Borgeke s. 27 samt SOU 2008:85 s. 48. 
23 Borgeke s. 27 f., SOU 2008:85 s. 48 samt Träskman SvJT 1999, s. 211. 
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Mot slutet av 1800-talet präglades straffrätten av den sociologiska straffrättsskolan. 
Dödsstraffet utsattes för hård kritik och motioner från riksdagen samt doktrinen hävdade dess 
avskaffande. Dödsstraffet förbjöds först en bit in på 1900-talet, närmre bestämt 1921 eftersom 
vedergällningsidén tills dess tycktes väga tyngre än avskaffandet. Under denna tid var 
tankarna främst riktade mot individualprevention.24 För att individer skulle avhålla sig från 
brottslighet var det viktigt att behandling i form av vård sattes in som preventiv metod.25 
Behandlingen under den tid som brottslingen avtjänade sitt straff syftade till att han eller hon 
skulle ändra sitt levnadssätt och i framtiden avstå från att återfalla i brottlighet. Sammantaget 
ledde straffrättsskolans idéer till 1965 års förslag till brottsbalk. Denna brottsbalk innehöll till 
stora delar idén om proportionalitet samt en sammanvägning av allmän- och 
individualprevention.26 Detta kan tydligt noteras i dåvarande 1:7 BrB. Här framkom nämligen 
att rätten vid val av påföljd, med iakttagande för vad som krävdes för att upprätthålla allmän 
laglydnad, skulle fästa särskilt avseende vid att påföljden var särskilt ägnad att främja den 
dömdes anpassning till samhället.27  
 
Mot slutet av 1900-talet utsattes emellertid straffrättsskolans behandlingsideologi av kritik 
från kriminologisk forskning.28 Det hade i forskning visat sig att inkapaciterande metoder inte 
gav de positiva effekter som önskats. Snarare var det så att behandling i anstalt hade en 
nedbrytande effekt på den intagnes personlighet samt bidrog till en högre återfallsfrekvens. 
Som svar på detta tillsattes straffskyddskommittén 1992 som hade målet att minska 
användningen av fängelsestraff. Avstånd skulle också tas från behandlingstanken och det 
viktigaste var att brottet skulle stå i proportion till straffet.29  

2.1.2 Återfallsregleringens framväxt 
Redan år 1560 fanns bestämmelser om återfall i svensk rätt. Det som karaktäriserade dessa 
bestämmelser var dock att de var kasuistiska och enbart innefattade viss typ av brottslighet30. 
Vad gällde återfall var att straffskärpning skulle åberopas återfallsbrottet. I 1864 års strafflag 
stod det föreskrivet i 20:3 att för den som för andra gången gjorde sig skyldig till stöld skulle 
straffarbetstiden (som var påföljden för stöld) öka med två år. Ökade sedan återfallen och 
gärningsmannen gjorde sig skyldig till fler brott skulle straffet sonika öka. Vid fjärde gången 
gärningsmannen gjort sig skyldig till stöld kunde påföljden utmätas till livstids straffarbete.31 
 
Uppfattningen att återfall i brott borde ge straffskärpande effekt har genom historien hållit sig 
relativt stabil. Varför detta var fallet var däremot inte lika givet. Det fanns dock en generell 
förklaring till varför straffskärpning vid återfall betraktades som accepterat. Den förklaringen 
var att återfall i brott ansågs vara allvarligare än engångsbrottlighet. Eftersom återfallet ansågs 
vara allvarligare än engångsbrottet borde också återfallsförbrytaren få ett hårdare straff. 32  
 
Det fanns även en uppfattning som växte fram under tidigt 1900-tal. Här delades brottslingar 
in i tre olika kategorier, ”de akuta”, ”de kroniska” och ”de socialt depraverade”. De kroniska, 
som hade en lång karriär av brottslighet och som inte kunde förbättras eller avskräckas från 
                                                
24 Aspelin SvJT 1999, s. 117-122. 
25 SOU 1986:14 s. 28. 
26 Aspelin SvJT 1999, s. 122. 
27 Jareborg SvJT 1992 s. 257 samt SOU 2008:85 s. 49. 
28 SOU 1986:14 s. 29 samt SOU 2008:85 s. 52. 
29 SOU 2008:85 s. 50-52. 
30 Bland annat rån och stöld. 
31 Träskman SvJT 1999, s. 200 f. 
32 Träskman SvJT 1999, s. 201. 
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att begå nya brottsliga handlingar skulle straffas hårt. De skulle exempelvis fängslas på 
obestämd tid.33 
 
Under 18- och 1900-talet var återfall i brott ett ofta återkommande ämne inom 
straffrättsvetenskapen. Det fanns dock två olika uppfattningar om straffskärpning vid återfall i 
brott. Vissa, minoriteten, menade att återfallsförbrytaren borde få ett lindrigare straff för 
återfallsbrottet medan majoriteten menade att detta var fel. Återfallsförbrytaren skulle straffas 
hårdare för återfallsbrottet jämfört med det förra brottet. Viss likhet fanns med andra ord 
denna senare uppfattning och 1864 års strafflagstiftning. Det som utmynnade av dessa två 
uppfattningar var att det senare tog överhand. Vid införandet av 1965 års BrB kom 
återfallsregeln34 att gälla alla brott med fängelse i straffskalan. Denna regel ändrades dock 
1976 i samband med att 26:3 BrB upphävdes gällande förhöjt straffmaximum, vilket innebar 
att det efter 1976 inte fanns någon egentlig återfallsreglering. Det ändrades emellertid 1981 då 
en återfallsreglering återinfördes.35 
 
Straffmätningen vid återfall i brott har sedan BrB:s ikraftträdande hanterats i fyra olika 
lagstiftningsärenden.36 De två viktigaste regleringarna om återfallets betydelse i dagens BrB 
är 29:4 och 30:4 st. 2 som tillkom 1989.37 29:4 och 30:4 st. 2 BrB möjliggör bägge strängare 
straff för återfallsförbrytare.38 

3. Om återfall i brott 
3.1 Inledning 
Återfall i brottslighet har som ovan nämnts varit ett omdiskuterat ämne sedan långt tillbaka i 
historien. I nutid finns återfall i brottslighet reglerat i lag (BrB) och är av stort intresse i 
doktrin och forskning. Innan uppsatsen redogör för gällande rätt på återfallsområdet kommer 
det i detta kapitel fastställas vad återfall faktiskt betyder. En kortfattad genomgång av den 
juridiska och den vetenskapliga betydelsen av återfall görs. Dessutom presenteras den viktiga 
distinktionen mellan återfall och flerfaldig brottslighet. Kapitlet avslutas med återfallsstatistik 
från Brå. 

3.2 Skillnaden mellan återfall och flerfaldig brottslighet 

3.2.1 Återfall 
Denna uppsats behandlar tidigare brottslighet vid ny påföljdsbestämning. Den nya 
brottsligheten utgör ett återfall i brottsliga handlingar.39 Den juridiska definitionen av återfall 
återfinns i BrB. 29:4 och 30:4 BrB benämner återfall som om den ”tilltalade tidigare gjort sig 
skyldig till brott”40. Vad som framgår av definitionen av återfall i 29:4 och 30:4 BrB är med 
andra ord att för att en brottslig handling skall kunna klassificeras som återfall krävs det att 
                                                
33 Aspelin SvJT 1999, s. 119 f. 
34 Återfallsregeln syftade till att återfallsförbrytaren skulle straffas hårdare för återfallsbrottet 
jämfört med det förra brottet densamme gjort sig skyldig till. 
35 Träskman SvJT 1999, s. 202. 
36 Bäcklund SvJT 2015, s. 407. 
37 Träskman SvJT 1999, s. 202. 
38 Prop. 2009/10:147 s. 31 f. 
39 Jareborg SvJT 1992 s. 266. 
40 I denna uppsats kommer ”återfall” användas som synonym till om den tilltalade tidigare 
gjort sig skyldig till brott. 
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den tilltalade sedan tidigare dömts skyldig för brott. För att sedan återfall skall kunna 
aktualiseras skall brottslingen göra sig skyldig till och dömas för ytterligare brottslighet. 
Sammanfattningsvis skulle återfall kunna beskrivas som att en dom mellan brotten måste 
finnas.41 
 
Återfall kan dock vara problematiskt att bemöta, både juridiskt och vetenskapligt. Detta 
eftersom det kan vara svårt att uttala sig om det faktiska återfallet i brott.42 Det måste till att 
börja med göras en distinktion mellan det s.k. dolda- och det registrerade återfallet. Det dolda 
återfallet innebär för det första att brottslingen begått ett flertal brott men att inget av dessa 
brott registrerats. För det andra innebär dolt återfall att en brottsling begått ett brott densamma 
registrerats för, för att sedan begå fler brott som inte registreras. Dolt återfall kan för det tredje 
innebära att brottslingen begått brott som inte registrerats för att sedan begå brott som 
registreras. Vad som framkommer av det dolda återfallet är att det i forskning saknas en 
fullständig bild av återfallets frekvens, det vill säga det faktiskt återfallet.43 Som skäl för 
fängelse får domstolen vid återfall beakta 30:4 st. 2 BrB. Vid dolt återfall finns ingen klarhet i 
huruvida den tilltalade återfallit i brott eller inte. Därför blir tillämpningen av 30:4 st. 2 BrB 
omöjlig. Tillskillnad från det dolda återfallet finns det registrerade återfallet. Det registrerade 
återfallet är det som vi med säkerhet kan säga om återfallsfrekvensen. Här ingår att 
brottslingen registrerats för ett brott och sedan registrerats för ytterligare brott densamme gjort 
sig skyldig till.44 Här kan 30:4 st. 2 BrB av förklarliga skäl enklare tillämpas. Domstolen vet 
med säkerhet att den tilltalade återfallit, och kan i enlighet med 30:4 st. 2 som skäl för 
fängelse beakta att den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott. 

3.2.2 Flerfaldig brottslighet 
Återfall i brott45 och flerfaldig brottslighet är två begrepp som måste hållas isär. Flerfaldig 
brottslighet, till skillnad från återfall i brott, innebär att brottslingen vid ett tillfälle döms 
ansvarig för fler än ett begånget brott.46 Vid en juridisk bedömning av flerfaldig brottslighet 
kan domstolen i enlighet med 30:3 BrB döma den tilltalade till en gemensam påföljd för de 
brott han eller hon begått. Undantag återfinns dock i paragrafens andra stycke. Domstolen ges 
i 30:3 st. 2 friheten att, i särskilda fall, döma brottslingen till en viss påföljd beträffande ett 
eller flera brott och samtidigt döma till annan påföljd vad avser brottsligheten i övrigt.47 Även 
29:1 st. 1 BrB behandlar flerfaldig brottslighet. Straffet skall nämligen i enlighet med 29:1 st. 
1 BrB med beaktande av intresset för enhetlig rättstillämpning bestämmas inom ramen för 
den tillämpliga straffskalan efter brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde.48  
 
En framstående skillnad mellan återfall och flerfaldig brottslighet förutom det ovan nämnda är 
påföljdsbestämningen 49 . Vid flerfaldig brottslighet kan s.k. ”straffrabatt” tillmätas 
brottslingen. I praktiken innebär denna rabatt att den gemensamma påföljden för de brott den 
                                                
41 Borgeke s. 283, Prop. 2015/16:151 s. 27 samt Träskman SvJT 1999, s. 202. 
42 Statistiken kan inte ge en heltäckande bild av återfallet eftersom inte all brottslighet anmäls 
eller kommer till polisens kännedom. Det faktiska återfallet bygger emellertid på den 
brottslighet som kan konstateras genom lagföring, se BRÅ (2008) s. 3. 
43 Träskman SvJT 1999, s. 202 f. 
44 Träskman SvJT 1999, s. 202 f. 
45 Se definition under avsnitt 3.2.1. 
46 Prop. 2015/16:151 s. 27. 
47 SOU 2008:85 s. 81 f. 
48 Se exempelvis NJA 2008 s. 359 som behandlade hur straffvärdet skulle bedömas vid 
flerfaldig brottslighet. 
49 Se mer om återfallets betydelse för påföljdsbestämningen i avsnitt 4.3.2. 
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tilltalade begått tillmäts en mildare påföljd än om brotten dömts var för sig.50 Detta är inte 
fallet vid återfall, åtminstone inte om 29:4 och 30:4 st. 2 BrB tillämpas. I 29:4 får rätten under 
vissa omständigheter skärpa straffet om brottslingen tidigare gjort sig skyldig till brott.51 
Även i 30:4 st. 2 BrB får domstolen som skäl för fängelse, utöver brottslighetens straffvärde 
och art, ta hänsyn till att den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott.  

3.3 Statistik över återfall 

3.3.1 Vem och hur många återfaller i brott? 
Brå för årligen statistik över hur många som återfaller i brott. Vad som är viktigt att poängtera 
innan statistiken presenteras är definitionen av återfall Brå använder sig av. Återfall i brott 
definieras i Brå:s rapporter som den brottslighet som kommit till kännedom och konstaterats 
genom lagföring. Det innebär att statistiken utgår från de registrerade återfallen52 och säger 
inget om de återfall som inte konstaterats genom lagföring, de s.k. dolda återfallen53.54 Den 
statistik som presenteras avser åren 2003-2008, 2010 samt 2013. 
 
Av de individerna med inledande kriminalitet år 2008 och 2010 återföll inom en tidsperiod av 
tre år ca 40 procent i brott.55 Kvinnor återföll i lägre utsträckning än män under denna 
treårsperiod. Cirka 28 procent av kvinnorna och 42 procent av männen återföll i brott. Vad 
som framkom av statistiken var att män hade cirka 51 procent högre risk att återfalla i brott än 
kvinnor.56 Det fanns även skillnader gällande ålder och återfall i brott. Yngre män (18-20 år) 
återföll exempelvis i högre frekvens än vad äldre män (60+ år) gjorde. Skillnad fanns hos 
kvinnor. Den högsta återfallsfrekvensen återfanns hos kvinnor som var 40-59 år medan, i 
likhet med männen, kvinnor fyllda 60 år eller äldre återföll i lägst frekvens.57  
 
Risken att återfalla i brott korrelerade enligt statistiken positivt med antalet tidigare 
belastningar58 brottslingen hade. Ju fler tidigare belastningar desto större var risken att samma 
individ återföll i brott. Av de brottslingarna med nio eller fler tidigare belastningar återföll 
närmre 93 procent i brottslighet. Detta innebar att brottslingar med nio eller fler tidigare 
belastningar löpte 25 gånger så stor risk att återfalla i brott jämfört med individer utan tidigare 
belastning. Beträffande kvinnor och män följde de i denna fråga samma mönster, dvs. ju fler 
tidigare belastningar desto större risk att återfalla i brott.59  
 
De brottslingar som dömdes till fängelse för återfallsbrottet hade ofta vid minst ett tidigare 
tillfälle varit frihetsberövade. Närmre 60 procent av de brottslingarna med fängelsepåföljd 
återföll i brottslighet inom ett år efter frigivning. Efter tre år hade återfallssiffran ökat till 75 
procent för de som tidigare suttit i fängelse. Statistiken visade dessutom att de brottslingar 
som suttit i fängelse generellt sett återföll i högre frekvens än de som dömts till böter eller 
villkorlig dom. Slutligen visade statistiken vad avsåg fängelsestraff att kortare fängelsestraff 
(minst 4- men högst 6 månader) genererade högst återfall, ca 80 procent. Jämförelsevis 
                                                
50 Borgeke s. 175, Prop. 2009/10:147 s. 32 f. samt SOU 2008:85 s. 83. 
51 Borgeke s. 39. 
52 Se avsnitt 3.2.1. om det registrerade återfallet. 
53 Se avsnitt 3.2.1. om de dolda återfallen. 
54 Brå (2008) s. 2-7 samt Brå (2011) s. 275. 
55 Brå (2008) s. 2 samt Riksrevisionens skrivelse 2015/16:27 s. 37. 
56 Brå (2008) s. 8. samt Brå (2011) s. 277. 
57 Brå (2008) s. 8 f. 
58 Tidigare belastningar definieras som lagakraftvunna domar eller andra lagföringsbeslut. 
59 Brå (2008) s. 11. 
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genererade kortare och längre fängelsestraff än 4-6 månader mellan 45-78 procent av 
återfallen i brott.60  
 
Det sista som skall nämnas om återfallsstatistik i detta kapitel är hur lång tid det tog till 
brottslingens första återfall i brott. Längst tid till återfall hade individer utan tidigare 
belastning. Kortast tid till återfall hade däremot individer med nio eller fler tidigare 
belastningar. Mediantiden för återfall hos kvinnor och män var emellertid densamma och var 
cirka 8 månader.61 

4. Gällande rätt 
4.1 Inledning 
Straffrätten är uppbyggd med utgångspunkt i ett flertal principer. Legalitetsprincipen, 
proportionalitets- och ekvivalensprincipen samt humanitetsprincipen är några. I detta kapitel 
skall dessa förklaras. Principerna om proportionalitet och ekvivalens kommer sedan i kapitel 
sex diskuteras i förhållande till återfall i brott. I andra avdelningen av detta kapitel skall 29:4 
och 30:4 st. 2 BrB behandlas. Först framgår en allmän beskrivning av lagrummen som följs 
av hur de skall tolkas och tillämpas. Sist i kapitel fyra behandlas betydelsen av återfall vid 
straffmätning och påföljdsval för att avslutas med rättsfall från HovR och praxis från HD. 
Rättsfallen och praxis inom området belyser hur domstolen tillämpat 29:4 samt 30:4 BrB. 

4.2 Allmänt om straffrättsliga grundprinciper 

4.2.1 Legalitetsprincipen 
Inom straffrätten är legalitetsprincipen, nullum crimen sin lege, som beskrivs i 2:10 RF, 1:1 
BrB samt art. 7 EKMR troligen en av de viktigaste principerna.62 Vad som inbegrips i 
begreppet legalitet är att straff enbart får utdömas för gärningar som är kriminaliserade genom 
den lagstiftning som nationellt är aktuell.63  
 
Begreppet legalitet omfattar fyra olika kriterier som måste tillgodoses. Det första kriteriet är, 
som redan nämnts, att kriminalisering av en handling enbart får ske genom lag. Det andra 
kriteriet är retroaktivitetsförbudet. Det innebär att det är förbjudet att döma en individ 
straffskyldig för ett brott som inte var belagt med påföljd då brottet begicks. Det tredje 
kriteriet är analogiförbud. Det innebär att tillämpningen av en straffbestämmelse inte får gå 
utanför bestämmelsens ordalydelse, till den tilltalades nackdel. Det fjärde och sista kriteriet är 
obestämdhetsförbud. Det innebär ett förbud mot lagstiftaren att använda sig av vaga och 
oprecisa begrepp i lagtext.64 

4.2.2 Proportionalitetsprincipen och ekvivalens 
Att hårdare straff inte leder till någon påtagligt minskad brottslighet betonas i doktrinen. 
Straffet, istället för att minska brottslighet, borde beaktas som ett mått på hur klandervärd en 
brottslig handling är. Av denna anledning är det viktigt att straffsystemet bygger på 
principerna om proportionalitet och ekvivalens.65 

                                                
60 Brå (2008) s. 11-16. 
61 Brå (2008) s. 22. 
62 Zila m.fl. s. 524. 
63 SOU 1986:14 s. 64. 
64 Zila m.fl. 524-526. 
65 SOU 2008:85 s. 243. 
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Proportionalitetsprincipen kommer inom straffrätten till uttryck i 29:1 BrB. Principen bygger 
på tanken om att den individ som gjort sig skyldig till en brottslig handling skall få en påföljd 
som står i proportion till gärningens allvarlighetsgrad.66 Vidare bygger principen på att den 
straffrättsliga reaktionen skall vara rättvis. Vad som däremot räknas som ”rättvist” är en 
värderingsfråga som kan skilja sig mycket mellan olika individer.67 Rättviserekvisitet kan 
däremot aktualiseras, och är främsta skälet bakom, dagens 29:4 BrB.68 Förutom att straff skall 
stå i proportion till brott kan principen anses vara en begränsning. Denna begränsning innebär 
att domstolen inte kan, eller för den delen får, döma ut för allt för hårda straff69. Slutligen 
bygger proportionalitetsprincipen på klander vilket innebär att den tilltalade skall tillmätas det 
straff han eller hon förtjänar.70 
 
Ekvivalensprincipen innebär kortfattat att lika brott skall dömas lika. Då en individ gör sig 
skyldig till brott skall en annan individ som gör sig skyldig till likande brottstyp behandlas 
lika vad avser tilldelande av straff.71 

4.2.3 Humanitetsprincipen 
Då domstolen straffar en individ för det brott han eller hon begått gör den detta, medveten om 
att individen kommer utsättas för någon form av lidande eller obehag. Straffet kan betraktas 
som en reaktion på vad den tilltalade gjort sig skyldig till. Denna reaktion består av samhällets 
gemensamma normer som vi anser skall hållas. Eftersom brottslingen brutit mot den generellt 
accepterade normen skall densamme också straffas. Straffet får emellertid inte vara inhumant 
och domstolar bör beakta återhållsamhet vid påföljdsbestämning och verkställighet av straffet. 
Det borde med andra ord från domstolens sida finnas en förståelse för den situation den 
tilltalade befinner sig i. Vad som också är viktigt i fråga om humanitet är att domstolen visar 
respekt för den tilltalade och upprätthåller principen om alla människors lika värde.72 
Humanitetsprincipen kan lämpligen översättas som en princip som gör det ”bättre” för den 
tilltalade. 
 
Sveriges påföljdssystem bygger på en humanitetstanke. Bestraffningen skall beaktas med 
rimlighet och återhållsamhet från domstolens sida. Det skall visas tolerans mot den tilltalade, 
d.v.s. det skall infinnas en förståelse i att det är mänskligt att begå misstag. Vad gäller 
fängelsestraff skall detta i enlighet med 30:4 st. 1 BrB dömas ut i sista hand. Även 
behandlingstanken73 är ett stort framsteg vad gäller humanitetsprincipen. Att behandla intagna 
är ett humant tillvägagångssätt att återanpassa dem till samhället.74 
 
Trots att svenskt påföljdssystem präglas av en humanitetsprincip och att fängelse skall dömas 
ut i sista hand kan, som skäl för fängelse, 30:4 st. 2 BrB tillämpas. Här stadgas att domstolen 
som skäl för fängelse får beakta att den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott. 
Grundprincipen är dock att den som återfaller i brott till en början skall tillmätas lindrigare 
påföljd. Om återfallsförbrytaren senare gör sig skyldig till ytterligare brottslighet kan hårdare 
                                                
66 Borgeke s. 32, SOU 2008:85 s. 539, Tamburrini s. 26 samt Zila m.fl. s. 527. 
67 Borgeke s. 32 f. 
68 SOU 2008:85 s. 306. 
69 Jämför detta med tallionprincipen (avsnitt 2.1.1). 
70 SOU 2008:85 s. 244. 
71 Borgeke s. 32 f. 
72 Borgeke s. 33 f. 
73 Se avsnitt 2.1.1. 
74 Borgeke s. 33 f. 
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straff dömas ut. Det finns med andra ord en viss gräns för den tolerans som domstolarna kan 
tillmäta återfallsförbrytare. Ju fler brott återfallsförbrytaren gör sig skyldig till desto lägre 
tolereras dennes brott av domstol. Lagstiftaren har dock inte godtagit denna grundprincip. 
Lagstiftaren menar att det är viktigt att på en gång skärpa straff vid återfallsbrott eftersom det 
är nödvändigt att markera att återfallsbrott är betydligt allvarligare än engångsbrott.75 

4.3 Allmänt om regleringen i 29:4 och 30:4 BrB 
Genom den lagändring som trädde i kraft 1989 infördes två nya kapitel i BrB. Dessa två 
kapitel berör straffmätning, kapitel 29, och påföljdsval, kapitel 30.76 Det faktum att en individ 
vid tidigare tillfälle gjort sig skyldig till brott kan vid prövningen av nytt brottsmål beaktas i 
dessa två kapitel. För det första kan det beaktas vid straffmätningen (29:4 BrB) för det andra 
vid påföljdsvalet (30:4 st. 2 BrB).77  
 
I förarbetena till bestämmelsen, 29:4 BrB, framkom däremot inte i vilken utsträckning 
tidigare brottslighet borde påverka straffmätningen. En annan fråga som inte heller närmre 
berördes i förarbetena till reformen 1989 var på vilken grund förslagen om hårdare straff vid 
återfallsbrott vilade. Departementschefen menade trots detta att straffskärpning av 
återfallsförbrytare var av betydelse för tilltron till påföljdssystemet samt var kompatibelt med 
rättviseföreställningar. Departementschefen belyste dock att straffskärpning vid återfall borde 
beaktas med försiktighet,78 varav straffskärpning med hänsyn till tidigare brottslighet i praxis 
tillämpats restriktivt.79 
 
År 2010 justerades utformningen av 29:4 BrB.80 Förslaget till den nya utformningen av 29:4 
BrB byggde på de överväganden Straffnivåutredningen presenterade i sitt slutbetänkande. 
Utredningens förslag var bland annat att domstol i större utsträckning än tidigare vid 
straffmätningen skulle beakta att den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott. Som skäl för 
straffskärpning vid återfallsbrott hänvisade utredningen till att återfallskärpning fanns i de 
flesta rättsordningar och att straffskärpning var rättvist. Utredningen hänvisade dessutom till 
att en skärpt straffmätning vid återfall under vissa premisser kunde bidra till att den tilltalade 
inte återföll i brottslighet.81 I förarbetena till lagändringen hänvisades det även till att 
återfallsskärpning var nödvändigt för påföljdssystemets trovärdighet.82 
 
Enligt förarbetena skall domstolen väga samman de olika skäl som finns att döma den 
tilltalade till fängelse. Av stor betydelse i valet mellan fängelse eller icke frihetsberövande 
påföljd står återfallet. 83  Det anses därför naturligt att återfallet skall kunna påverka 
påföljdsvalet.84 Som skäl för fängelse får domstolen i enlighet med 30:4 st. 2 BrB beakta att 
den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott.85 Skälen som talar för fängelse skall 
emellertid vägas mot förhållanden som talar för en lindrigare påföljd (30:4 st. 1 BrB). Av 

                                                
75 Borgeke s. 33-35 samt Prop. 2009/10:147 s. 31 f. 
76 SOU 2008:85 s. 51-53 samt Prop. 1987/88:120 s. 42-44. 
77 Bäcklund SvJT 2015, s. 397. 
78 Bäcklund SvJT 2015, s. 401-403. 
79 Se exempelvis NJA 1998 s. 713. 
80 Borgeke s. 283 samt Bäcklund SvJT s. 404-406. 
81 Bäcklund SvJT 2015, s. 404-405 samt SOU 2008:85. 
82 Prop. 2009/10:147 s. 32. 
83 Borgeke s. 283 samt Prop. 1987/88:120 s. 54. 
84 Prop. 1987/88:120 s. 34 f., 100. 
85 Borgeke, s. 249 samt SOU 2008:85 s. 77-79. 
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betydelse för påföljdsvalet är även den tilltalades risk för ytterligare återfall i brott samt 
densammes behov av stöd och hjälp.86 Däremot står det i förarbetena inget om hur många 
återfallsbrott den tilltalade måste gjort sig skyldig till för att för det nya brottet dömas till 
fängelse. Det anses inte naturligt att göra den bedömningen. Vad bedömningen av 
fängelsepåföljd däremot bör grunda sig i är brottets art och svårighet, tiden mellan brotten 
samt den tilltalades ålder.87  

4.3.1 Hur skall 29:4 och 30:4 tolkas och tillämpas? 
Föreskriften om straffskärpning enligt 29 kap. BrB vid återfall lyder: 
 
4§ Vid straffmätningen ska rätten, utöver brottets straffvärde, i skärpande riktning 
ta hänsyn till om den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott, om inte förhållandet beaktas 
genom påföljdsvalet eller i tillräcklig utsträckning genom förverkande av villkorligt medgiven 
frihet. Vid denna bedömning ska särskild beaktas vilken omfattning den tidigare 
brottsligheten haft, vilken tid som förflutit mellan brotten samt om den tidigare och den nya 
brottsligheten är likartade eller brottsligheten i både fallen är särskilt allvarlig. (Lag 
2010:370). 
 
 
Föreskriften om påföljdsvalet enligt 30 kap. BrB vid återfall lyder: 
 
4§ Vid val av påföljd skall rätten fästa särskilt avseende vid omständigheter som 
talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Därvid skall rätten beakta sådana omständigheter 
som anges i 29 kap. 5§. 
 Som skäl för fängelse får rätten, utöver brottslighetens straffvärde och art, 
beakta att den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott. 
 
 
Vid en bokstavstrogen tolkning av 29:4 och 30:4 st. 2 BrB är det motiverat med 
straffskärpning av återfallsförbrytare. Däremot måste rekvisiten i lagen närmre diskuteras.  
Det konstateras i första meningen 29:4 BrB att rätten, vid straffmätningen, i skärpande 
riktning skall beakta återfall i brott. Om en individ exempelvis tidigare dömts till 
fängelsestraff och för det senare brottet också döms till fängelsepåföljd finns rekvisit i lagen 
rätten måste beakta. Återfallet skall i första hand beaktas genom att villkorligt medgiven frihet 
från det förra brottet förklaras förverkad. Återfallet skall enbart påverka straffmätningen i 
skärpande riktning om den villkorligt medgivna friheten inte anses tillräcklig.88 För att 
straffmätningen skall bli rimlig bör domstolen också göra en enskild bedömning av den 
tilltalade. I andra meningen 29:4 finns en del omständigheter som skall beaktas vid 
straffskärpningen vid återfall och påföljdsval.89 Varför dessa omständigheter skall beaktas är 
däremot inte lika tydligt. Vad som framgick av förarbetena till lagen var att omständigheterna 
hade stöd av äldre praxis.90  
 
Den första omständigheten i 29:4 BrB som talar för straffskärpning är omfattningen av den 
tidigare brottsligheten.91 Har den tilltalade enbart gjort sig skyldig till några enstaka brott blir 
                                                
86 Prop. 1987/88:120 s. 48. 
87 Prop. 1987/88:120 s. 54. 
88 Prop. 2009/10:147 s. 32. 
89 Prop. 2009/10:147 s. 45 f, SOU 2008:85 s. 507-511 samt SOU 2012:34 s. 15. 
90 SOU 2008:85 s. 520 f. 
91 Prop. 2009/10:147 s. 46 samt SOU 2008:85 s. 521. 
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straffskärpning med stöd av 29:4 BrB alltsomoftast inte aktuell. Det är emellertid inte möjligt 
att ange något specifikt antal brott den tilltalade måste gjort sig skyldig till för skärpt straff. 
Behovet av att skärpa straff för återfallsförbrytare borde istället öka med antalet lagföringar.92 
Riktlinjen är att mellan sju till åtta93 lagföringar inom loppet av de närmsta fyra åren talar för 
straffskärpning.94 Det skall med andra ord röra sig om återfallssituationer som är särskilt 
anmärkningsvärda eller vanemässiga. Som skäl för straffskärpning bör också tillgodoses att 
den tilltalade uppvisat en likgiltighet inför de fundamentala värdena i samhället.95  
 
Den andra omständigheten som talar för straffskärpning är tidsfaktorn. Tiden som förflutit 
mellan två lagföringar är viktig vid påföljdsvalet. För att straffskärpning vid återfall i brott 
skall kunna stärkas med 29:4 BrB får det i regel inte handla om mer än fyra år mellan 
brotten96. Tidsfaktorn ger således betydelse för straffskärpning av återfallsbrott. Ju längre tid 
som passerat mellan brotten, desto mindre betydelse får den tidigare brottsligheten vid 
påföljdsvalet av det senare brottet. Tvärtom gäller återfall med kort tidsintervall. Ju snabbare 
en brottsling återfaller desto större betydelse får återfallsbrottet vid påföljdsbestämningen. 
Denna regel är emellertid generell. Skulle det vara så att en individ exempelvis dömts till ett 
längre fängelsestraff än fyra år och efter verkställigheten återfaller kan återfallsbrottet trots 
riktlinjen för straffskärpning på fyra år få betydelse vid påföljdsvalet.97 I praxis har tidsfaktorn 
mellan två brott diskuterats i fråga om påföljdsval vid återfall. Av HD:s resonemang gavs 
intrycket att avlägsen brottslighet skulle kunna tillmätas betydelse vid påföljdsvalet. HD 
tillämpade dock 29:4 BrB vad gällde rekvisitet om tid restriktivt. Det konkluderade i att den 
tilltalade dömdes till en påföljd som inte baserades på den tidigare brottsligheten utan på den 
för tillfället aktuella brottsligheten.98  
 
Den tredje omständigheten som talar för straffskärpning är förhållandet mellan brotten. Vid 
likartad brottslighet kan återfallsbrottet påverka påföljdsvalet mer än om brotten är olikartade. 
Vad som är viktigt i fråga om likartad brottslighet är även huruvida återfallsbrottet är 
allvarligare eller lindrigare än det tidigare brottet. Skulle det vara så att återfallsbrottet har ett 
lägre straffvärde än det tidigare brottet borde påföljden spegla detta och vice versa.99 
 
Den fjärde och sista omständigheten som talar för straffskärpning är brottslighetens allvar. 
Vid bedömningen av straffskärpning vid återfall i brott måste domstolen se till den tidigare 
och det senare brottets allvarlighetsgrad. Ju allvarligare brottslighet, desto större skäl finns att 
låta den tidigare brottsligheten spela roll vid påföljdsvalet vid återfallsbrottet.100 För att den 
tidigare brottsligheten skall kunna ha en straffskärpande effekt vid återfall krävs dock att 
brottet skall ha ett straffvärde som motsvarar minst ett års fängelse.101  
 

                                                
92 SOU 2008:85 s. 521. 
93 Borgeke s. 181 f. nämner 7-8 lagföringar medan SOU 2008:85 s. 521 nämner 8-10 
lagföringar. 
94 Jämför med not. 1. 
95 SOU 2008:85 s. 521. 
96 Här utgår man från brottsdatum och inte tiden för domen. 
97 SOU 2008:85 s. 523. 
98 NJA 1995 s. 35. 
99 SOU 2008:85 s. 524. 
100 SOU 2008:85 s. 510 f. 
101 Prop. 1987/88:120 s. 89. 



 19 

Som skäl för fängelse får domstolen fästa avseende vid att den tilltalade tidigare gjort sig 
skyldig till brott. Domstolen får i enlighet med 30:4 st. 2 BrB åberopa tre faktorer som skäl 
för fängelse. Den första är att den tilltalade återfallit i brott, den andra är brottslighetens 
straffvärde och den tredje brottslighetens art. För att 30:4 st. 2 skall kunna tillämpas måste 
den tilltalade ha tidigare lagföringar mot sig. Trots att domstolen får beakta den tilltalades 
tidigare brottslighet förhåller första stycket samma paragraf en restriktivitet mot 
fängelsestraff. Enligt första stycket skall rätten i första hand fästa särskilt avseende vid 
omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Fängelse skall därtill dömas ut 
i sista hand.102 

4.3.2 Betydelsen av återfall vid straffmätning och påföljdsval 
Denna uppsats inleddes med ett citat från moderata samlingspartiet. De föreslog att den som 
för tredje gången gjort sig skyldig till grovt våldsbrott skulle dömas till det strängaste straffet 
lagen stadgade för brottet. Det innebar att återfallet skulle tillmätas betydelse i straffskärpande 
riktning. 
 
Att en individ återfallit i brott bör enligt förarbetena till den lagändring av 29:4 BrB som 
trädde i kraft 2010 kunna påverka straffmätningen i skärpande riktning, till den tilltalades 
nackdel.103 Förarbetena till lagändringen understryker att det är viktigt att vid straffmätningen 
kunna beakta att den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott. Det väsentliga i förarbetena 
är att straffet för en återfallsförbrytare skall kunna bli hårdare. Anledningen till detta är att 
återfallsbrottet skall betraktas som mer klandervärt och det kan bero på olika faktorer. 
Samhällets reaktion på återfallsbrottet är en sådan faktor. Samhället måste visa 
återfallsförbrytaren att återfallsbrott inte accepteras och är allvarligare än enstaka brott. Vad 
gäller fängelsestraff beskrivs det i förarbetena att återfallet kan bidra till att fängelsestraffets 
längd ökar.104 
 
Betydelsen av återfall vid straffmätning kan komma till uttryck i minst tre andra situationer. 
Det kan för det första handla om att brottslingen vid upprepade tillfällen återfallit i brott. Har 
brottslingen återfallit vid flera tidpunkter finns det skäl att skärpa straffet för honom eller 
henne. För det andra kan det ha att göra med återfallsbrottets allvarlighet. Ju allvarligare 
återfallsbrottet är desto större anledning finns att skärpa straffet för återfallsförbrytaren. För 
det tredje kan återfallet tillmätas betydelse vid straffmätningen om den tidigare och den 
senare brottsligheten är likartad.105 
 
Av vad som framgår är det motiverat att vid straffmätning av återfallsbrott döma ut ett 
hårdare straff för återfallsförbrytare i vissa situationer. Tidigare brottslighet bör vara en 
omständighet som i viss omfattning kan påverka straffmätningen.106 Frågan är dock hur 
mycket straffet bör eller skall skärpas. Straffet får aldrig hamna på en sådan nivå att det 
betraktas som oproportionellt i förhållande till det begångna brottet. I förhållande till brottets 
straffvärde får inte heller straffskärpning vid återfall bli oskäligt strängt. Återfallsskärpning 
borde vid straffmätningen göras gällande enbart när det är fråga om sådana situationer som 
anses vara särskilt angelägna. Det tycks dock finnas undantag från denna ideologi om 
strängare straffmätning som följd av återfallsbrottet. Ett exempel på detta är huruvida en 

                                                
102 SOU 2008:85 s. 128 f. 
103 Pettersson, Dahlman & Sarwar SvJT 2016, s. 16 samt SOU 2012:34 s. 16. 
104 Prop. 2009/10:147 s. 1, 31-33. 
105 Prop. 2009/10:147 s. 46 samt SOU 2008:85 s. 87, 314. 
106 SOU 2008:85 s. 310 f. 
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individ fortsätter att återfalla i liknande brottslighet. Skulle så vara fallet tycks det nödvändigt 
att straffa återfallsbrottslingen utöver brottets egentliga straffvärde.107  
 
Det har lagts fram förslag på hur betydelsen av återfall vid straffmätning skall belysas i 
lagtext. Ett förslag som framkommit är att det borde skapas en reglering som stadgar att 
återfallsbrottet skall tillmätas en viss procentuell ökning av straffet. Förslaget har dock mötts 
av kritik. För det första är det på så sätt svårt att tillmäta omständigheterna i det enskilda 
fallet. För det andra kan en sådan procentuell ökning av straffet bidra till oskäliga straff. 
Straffvärdet skulle helt enkelt kunna bli för strängt i förhållande till 
proportionalitetsprincipen. Straffvärdet skulle inte heller bli kompatibelt med principen om 
ekvivalens eftersom lika brott inte skulle bedömas lika. Straffmätningen vid återfall i brott 
borde därför inte framgå av lagtext. Istället skall straffmätningen vid återfall särskilt beaktas i 
det enskilda fallet.108 Det framkommer av detta att det moderata samlingspartiets citat inte 
inkluderar principerna om proportionalitet och ekvivalens. Detta eftersom de föreslog att det 
tredje återfallet i grovt våldsbrott skulle medföra att det strängaste straffet lagen stadgade för 
det brottet dömdes ut. 
 
Förutom vid straffmätningen kan återfallet få betydelse vid påföljdsvalet. Den tilltalades 
tidigare brottslighet kan utgöra grund för ett strängare påföljdsval.109  Ju fler gånger individen 
lagförts för kriminella handlingar desto större anledning finns att skärpa straffet. Straffet skall 
enligt de som förespråkar denna princip verka i avskräckande syfte, ofta genom 
inkapacitering. 110  Av lagtext och förarbetena till lagen kan slutsatsen dras att 
återfallsbrottslingen i påföljdsbestämningen i vissa fall får räkna med en strängare påföljd vid 
återfall i brott.111 30:4 st. 2 BrB har däremot i domstol tillämpats restriktivt. Ett exempel på 
sådan restriktivitet fanns i NJA 1991 s. 359. HD hade frågan huruvida återfall skulle tillmätas 
betydelse vid påföljdsbestämningen. HD menade att återfall i brott enbart kunde tillmätas 
betydelse vid påföljdsbestämningen ifall den tid som passerat mellan brotten varit kort. 
Eftersom det i detta fall förelåg ett par år mellan brotten menade HD att återfallet enbart i 
undantagsfall kunde påverka påföljdsbestämningen. 

4.4 Rättsfall från hovrätterna samt praxis från HD 
År 2010 genomfördes den lagändring av 29:4 BrB som i lagstiftning tillförde att domstolar i 
skärpande riktning skulle ta hänsyn till om den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott. 
Trots denna lagändring är praxis vad gäller straffskärpning vid återfallsbrott begränsad. Det 
framkommer de facto en osäkerhet om HD över huvud taget tillämpat 29:4 som stöd för 
skärpt straff vid återfall.112 Även 30:4 st. 2 BrB har i praxis tillämpats restriktivt. Skälen till 
att 29:4 och 30:4 st. 2 BrB tillämpats restriktivt av domstolar kan ha att göra med att 
tillgången av vägledande domar är begränsad.113 Nedan presenteras rättsfall från HovR samt 
praxis från HD som på något sätt aktualiserat straffskärpning på grund av återfall i brott. 

                                                
107 SOU 2008:85 s. 313. 
108 SOU 2008:85 s. 314. 
109 Se 30:4 st. 2 BrB. 
110 Borgeke s. 175 f. 
111 Se 30:4 st. 2 BrB samt Prop. 2009/10:147 s. 32. 
112 Borgeke s. 185 f, Prop. 2009/10:147 s. 33 samt SOU 2008:85 s. 303. 
113 SOU 2008:85 s. 303. 
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4.4.1 Rättsfall från hovrätterna 

4.4.1.1 RH 2005:57 
Bakgrund och tingsrättens bedömning 
Den tilltalade (D.H.) hade olovligen innehaft narkotika av olika preparat och mängd. En del 
av narkotikan skulle ha använts för eget bruk och en del skulle D.H. olovligen överlåtit till 
annan person. Brottet ansågs som grovt med hänsyn till den mängd samt art av narkotika D.H. 
innehaft. Att D.H. överlåtit narkotika, som enligt TR var att anse som ett led i en verksamhet 
som bedrivits i större skala gjorde också det att brottet ansågs grovt. Förutom narkotikabrott 
hade D.H. gjort sig skyldig till olovlig körning. D.H. erkände förvar samt innehav av 
narkotika men förnekade överlåtande till annan person. Mot bakgrund av detta dömde TR 
D.H. för grovt narkotikabrott samt olovlig körning. Med hänsyn till brottets art och 
straffvärde dömdes D.H. till fängelse i fem år och sex månader. Åklagaren överklagade TR:s 
dom och yrkade straffskärpning. 
 
Hovrättens bedömning 
HovR fastställde TR:s dom och påföljdsval. Vad gällde straffvärdet menade HovR att det 
skulle baseras på den totala mängd narkotika D.H. innehaft. HovR gjorde även en bedömning 
av D.H:s tidigare brottslighet genom 29:4 BrB. HovR skulle enligt 29:4 BrB vid 
straffmätning, om omständigheten inte tillräckligt kunde beaktas genom påföljdsvalet eller 
genom förverkande av villkorlig medgiven frihet, utöver straffvärdet i skälig utsträckning114 
ta hänsyn till om den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott. Vid denna prövning skulle 
dessutom tre faktorer beaktas. För det första skulle det fästas avseende vid omfattningen av 
den tilltalades tidigare brottslighet. För det andra skulle hänsyn tas till den tid som passerat 
mellan den senaste domen och förevarande fall. För det tredje skulle beaktas om den tidigare 
och senare brottligheten var likartad eller i bägge fall varit särskilt allvarlig.  
 
D.H. hade mellan 1987-2005 gjort sig skyldig till, och dömts för, flertalet narkotikabrott. 
Straffen för dessa brott hade varierat mellan skylldtillsyn till kortare fängelsestraff. Frågan var 
ifall D.H:s återfall i brott kunde föranleda straffskärpning. HovR argumenterade utifrån 
propositionen (1987/88:120), som låg till grund för dåvarande lydelse av 29:4 BrB, att 
straffskärpning med hänsyn till tidigare brottslighet skulle beaktas restriktivt. Enbart vid 
sådana situationer som kunde anses som särskilt anmärkningsvärda kunde straffskärpning vid 
återfall göras gällande. 
 
Sammantaget bedömde HovR att den tid som förflutit mellan den senaste domen och 
förevarande fall samt att brottsligheten i bägge fall varit allvarlig inte utgjorde skäl nog att 
skärpta straffet i enlighet med 29:4 BrB. Övriga domar låg för långt tillbaka i tiden för att 
tillmätas betydelse vid straffskärpning för återfall i brott. D.H. dömdes därför i HovR till det 
fängelsestraff TR gjort gällande. 

4.4.1.2 RH 2013:47 
Bakgrund och tingsrättens bedömning 
Den tilltalade (A.B.) stod åtalad i två åtalspunkter. För det första stod A.B. åtalad för sexuellt 
ofredande mot två yngre flickor. För det andra stod A.B. åtalad för sexuellt ofredande mot en 
kvinna i sällskap av sitt barn. I bägge fall handlade det om blottning på offentlig plats. A.B. 
hade dessutom under åtalspunkt två gjort sig skyldig till våldsamt motstånd av polis vid 
gripandet.  
                                                
114 Genom lagändring 2010 ändrades begreppet ”skälig utsträckning” till ”skärpande 
riktning”. Jämför Prop. 1987/88:120 s. 11 med Prop. 2009/10:147 s. 7. 
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A.B. hävdade vid den första åtalspunkten att han inte gjort sig skyldig till brott. Flickornas 
vittnessagor menade A.B. var rena fantasier. TR gjorde bedömningen att flickornas berättelser 
var trovärdiga då de hade stöd från ett vittne. TR menade därför att A.B. under åtalspunkt ett 
gjort sig skyldig till sexuellt ofredande. 
 
A.B. erkände vid den andra åtalspunkten att han vid kraftig berusning i offentlig miljö tagit 
fram sitt könsorgan. Syftet med A.B:s handling hade däremot inte varit att visa upp det. Polis 
hade under förloppet tillkallats till platsen. A.B. menade att polisen vid ingripandet hade 
kränkt honom vilket ledde till att han spottade i polisbilen. En av poliserna (F.L.) som grep 
A.B. uppgav i TR att A.B. vid gripandet varit aggressiv och suttit sig i motvärn. F.L. lade 
därför handfängsel på A.B, varav A.B. sedan skulle ha krängt med kroppen, skrikit och 
spottat i polisbilen.  
 
TR gjorde bedömningen att A.B. gjort sig skyldig till sexuellt ofredande samt våldsamt 
motstånd. A.B. förekom under 8 avsnitt i belastningsregistret där sex av domarna avsåg 
sexuellt ofredande. TR menade att ingen annan påföljd än fängelse kunde dömas ut då A.B. 
ständigt återföll i brott. A.B. dömdes i TR till en månads fängelse. A.B. överklagade TR:s 
dom och menade att åtalen mot honom skulle ogillas. I andra hand yrkade A.B. att han vid två 
fall skulle dömas för förargelseväckande beteende.  
 
Hovrättens bedömning 
HovR började med att ogilla åtalet om våldsamt motstånd vid gripandet. HovR menade att 
F.L:s uppgifter var alltför osäkra för att kunna generera en fällande dom. Det HovR hade att 
bedöma var istället två fall av sexuellt ofredande och det faktum att A.B. återföll i brott. 
 
Rätten skulle i skärpande riktning ta hänsyn till om den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till 
brott, om inte detta kunde beaktas genom påföljdsvalet eller i tillräcklig utsträckning genom 
förverkade av villkorligt medgiven frihet.115 HovR måste även ta hänsyn till den tidigare 
brottslighetens omfattning, tiden som passerat mellan brotten samt huruvida brotten varit 
likartade eller särskilt allvarliga. Som skäl för fängelse kunde HovR också för A.B:s återfall i 
brott beakta 30:4 st. 2 BrB. 
 
HovR gjorde sammanfattningsvis bedömningen att det i domstolarna, samt efter uttalanden i 
doktrin, var sällsynt att vid återfall döma den tilltalade till fängelse istället för böter. HovR 
menade att A.B:s frekvens av återfall om två återfall per år inte kunde läggas till grund för 
fängelse istället för böter. Påföljden borde istället bedömas efter straffvärdet för de enskilda 
brotten, nämligen sexuellt ofredande. A.B. dömdes efter den samlade bedömningen till böter. 
Återfallet tillmättes dock betydelse då dagsboten sattes högre än vad som annars varit 
fallet.116 

4.4.1.3 Kommentarer till rättsfallen 
Vad som framkommer av dessa två rättsfall var hur tillämpningen av 29:4 skett. I det första 
rättsfallet avstod HovR från att tillämpa 29:4 BrB i straffskärpande riktning för återfall i brott. 
Anledningen till att den resonerade så hade olika förklaringar. För det första menade HovR att 
det i enlighet med propositionen som föranlett lagstiftningen fanns en restriktivitet mot att 
skärpa straffet då den tilltalade återfallit. För det andra menade HovR att tiden som förflutit 
                                                
115 Se 29:4 BrB. 
116 I enlighet med 29:4 BrB får domstolen beakta att den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till 
brott vid straffmätningen av fängelse, sluten ungdomsvård och böter. Se Prop. 2009/10:147 s. 
45.   
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mellan brotten och att brotten var allvarliga inte föranledde skäl nog för straffskärpning i 
enlighet med 29:4 BrB. Den menade även att de tidigare brott den tilltalade gjort sig skyldig 
till låg för långt tillbaka i tiden för att tillmätas betydelse vid straffskärpning av 29:4 BrB. 
 
I det andra rättsfallet tillämpade HovR 29:4 BrB i straffskärpande riktning. Eftersom den 
tilltalade vid upprepade tillfällen gjort sig skyldig till sexuellt ofredande kunde bötesstraffet 
sättas högre än om den tilltalade inte återfallit i brott. HovR förhöll sig dock restriktivt i 
tillämpningen av 30:4 st. 2 BrB. Denna restriktivitet berodde på att det var sällsynt att i 
domstol för återfall döma den tilltalade till fängelse istället för böter. Att den tilltalade enbart 
återföll i två brott om året utgjorde inte heller det skäl nog att döma till fängelse istället för 
böter. 

4.4.2 Praxis från HD 

4.4.2.1 NJA 1998 s. 713 
Bakgrund och tingsrättens bedömning 
Den tilltalade (J.F.) åtalades i TR för flertalet brott. J.F. hade bland annat gjort sig skyldig till 
förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, trafikbrott, försök till stöld, stöld och 
försök till misshandel. För dessa brott dömdes J.F. i TR till fängelse. J.F. överklagade TR:s 
dom och yrkade att flera av åtalspunkterna skulle ogillas. J.F. yrkade dessutom att 
fängelsestraffet skulle sättas ned. 
 
Hovrättens bedömning 
HovR menade att en samlad bedömning av JF:s brottslighet skulle utgöra grunden för 
påföljdsvalet. Den samlade brottslighetens straffvärde motsvarade enligt HovR sex månaders 
fängelse. HovR yrkade att J.F:s tidigare brottslighet, då han vid flertalet tillfällen återfallit i 
brott, skulle tillmätas betydelse vid straffmätningen. HovR tillämpade därför 29:4 BrB i 
skärpande riktning då fängelsestraffet bestämdes till åtta istället för sex månader. J.F:s 
advokat överklagade HovR:s dom och yrkade att 29:4 BrB inte skulle tillämpas. Advokaten 
yrkade dessutom att fängelsestraffet skulle sättas ned. Riksåklagaren bestred ändring. 
 
Riksåklagaren menade i enlighet med 29:4 BrB att det fanns flera omständigheter som talade 
för straffskärpning av J.F. För det första hade J.F. gjort sig skyldig till tidigare, upprepad 
brottslighet. Han förekom under närmre 50 avsnitt i belastningsregistret. För det andra hade 
kort tid förflutit mellan den senaste villkorliga frigivningen och återfall i liknande brottslighet. 
För det tredje visade J.F. genom upprepade återfall likgiltighet mot normerna i samhället. 
Detta ledde sammantaget till att J.F:s återfallssituation varit att beakta som särskilt 
anmärkningsvärd och därför kunde 29:4 BrB tillämpas. 
 
Högsta domstolens bedömning 
Under huvudförhandlingen i HD framkom att J.F. på grund av sin tidigare omfattande 
brottslighet inte kunde dömas till annan påföljd än fängelse. Vad gällde straffskärpning i 
enlighet med 29:4 BrB hade HD en annan uppfattning än HovR och riksåklagaren. I 
överensstämmelse med 29:4 BrB yrkade HD att det fanns villkorligt medgiven frihet att 
förverka vilket innebar att återfallsskärpning enligt 29:4 BrB inte var möjlig. HD dömde 
därför J.F. i enlighet med straffvärdet för den sammanlagda brottsligheten till sex månaders 
fängelse. 
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4.4.2.2 NJA 2012 s. 79 
Bakgrund och tingsrättens bedömning 
Den tilltalade (R.C.) stod åtalad för olovligt brukande av personbil, grov vårdslöshet i 
trafiken, grovt rattfylleri, olovlig körning grovt brott samt grovt vållande till annans död. 
Utöver detta stod R.C. dessutom åtalad för ringa narkotikabrott. 
 
R.C. hade vid tidpunkten för gärningen lånat en bil som han, utan körkort, brukat. R.C. var 
vid fortskridningen av personbilen rejält alkoholpåverkad och hade spår av narkotika i blodet. 
På en vägsträcka med en hastighetsbegränsning av 50 km/h körde R.C. i minst 80 km/h. På 
denna vägsträcka hade ett barn på ett och ett halvt år av okänd anledning tagit sig ut. R.C. 
körde på barnet som dog av krocken. Kollisionen mellan R.C. och barnet bevittnades. 
 
TR ansåg att den mycket höga alkoholkoncentrationen R.C. hade i kroppen samt den 
överstigna hastighetsbegränsningen innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag. 
Sammantaget bedömde TR att brottet vållande av annans död därför var att anse som grovt. 
TR yrkade även att R.C. i enlighet med åtalet skulle dömas för grovt rattfylleri, olovlig 
körning som var att anse som grov samt ringa narkotikabrott. TR bedömde att påföljden för 
den samlade brottsligheten var fängelse i två år och fyra månader. Eftersom R.C. begått 
brottet under prövotid efter villkorligt medgiven frihet förklarades denna förverkad. 
Åklagaren överklagade TR:s dom och yrkade straffskärpning. R.C. överklagade också TR:s 
dom och yrkade annan påföljd, nämligen skylldtillsyn med särskild behandlingsplan. 
 
Hovrättens bedömning 
Eftersom TR:s dom inte var överklagad i skuldfrågan var det i HovR påföljdsfrågan som var 
av intresse. HovR bedömde att det enligt gällande lagstiftning inte kunde handla om någon 
annan påföljd än fängelse. Vad gällde fängelsestraffets längd bedömde HovR enligt rådande 
praxis. Straffvärdet vid en bedömning av den samlade brottsligheten borde därför dömas till 
två år och sex månader. HovR ändrade TR:s dom till fängelse i två och ett halvt år. HovR 
delade dock TR:s bedömning att den villkorligt medgivna friheten skulle förverkas. 
Riksåklagaren överklagade och yrkade straffskärpning medan R.C. yrkade strafflindring. 
 
Högsta domstolens bedömning 
Det som var fallet att i HD avgöra var påföljdsfrågan. HD bedömde likt TR och HovR att 
ingen annan påföljd än fängelse kunde väljas. Det berodde på det höga straffvärde som följde 
av brotten R.C. gjort sig skyldig till. HD argumenterade dock huruvida fängelsestraffets längd 
skulle kunna skärpas med tanke på att R.C. tidigare gjort sig skyldig till brott. 
 
R.C. hade vid flertalet tillfällen lagförts för brott. Vissa av dessa lagföringar låg för långt 
tillbaka i tiden för att tillmätas betydelse vid straffskärpning i detta fall. R.C. hade under ett 
fåtal år innan förevarande fall gjort sig skyldig till brott som liknande det han nu stod åtalad 
för. Det enda brott han tidigare inte dömts för som fanns presenterat i brottsbeskrivningen i 
det aktuella fallet var vållande av annans död. Det nu aktuella brottet begicks dessutom under 
prövotiden efter villkorligt medgiven frihet. HD argumenterade huruvida straffskärpning i 
enlighet med 29:4 BrB kunde göras gällande. Av vad som framkommer av 29:4 BrB är att 
den tilltalades tidigare brottslighet skall beaktas vid påföljdsvalet. Att en tilltalad tidigare gjort 
sig skyldig till brott kan dessutom utgöra skäl för fängelse enligt 30:4 st. 2 BrB. I 
lagändringen (se prop. 2009/10:147) slogs det dock fast att straffskärpning inte fick ske ifall 
den tidigare brottsligheten kunde beaktats genom påföljdsvalet eller i tillräcklig utsträckning 
genom förverkande av villkorligt medgiven frihet. 
 



 25 

HD gjorde bedömningen, utifrån 29:4 BrB, att R.C:s tidigare brottslighet var betydande men 
inte tillräckligt omfattande. Vissa av lagföringarna han hade mot sig låg relativt nära i tiden 
och likhet mellan tidigare och senare brottslighet fanns. Den tidigare brottsligheten var dock 
inte enligt HD att anse som särskilt allvarlig. Genom det förverkande av villkorligt medgiven 
frihet av R.C. HD gjorde gällande kunde inte någon straffskärpning i enlighet med 29:4 BrB 
ske. HD dömde däremot R.C. till tre års fängelse, dvs. ett längre fängelsestraff än det HovR 
dömt ut. Detta beslut grundade sig dock inte på att R.C. återfallit i brott utan på den samlade 
bedömningen av brottets straffvärde. Fängelsestraffets längd utgick även från den lagändring 
(se prop. 2009/10:147) som gällde skärpt syn på allvarliga våldsbrott. 

4.4.2.3 NJA 2008 s. 359 
Bakgrund och tingsrättens bedömning 
De tilltalade (T.C. och F.F.) stod åtalade för ett fall av grov stöld och 32 fall av stöld. Av TR 
återgavs endast de två gärningsbeskrivningar som var mest omfattande. Den första 
gärningsbeskrivningen behandlade ett inbrott där T.C. och F.F. stulit gevär och ammunition 
till ett värde av 9000 kr. Brottet var enligt TR att anse som grovt eftersom T.C. och F.F. 
olovligen brutit sig in i annans bostad och stulit vapen. Den andra gärningsbeskrivningen 
behandlade också inbrott i förening med stöld. T.C. och F.F. hade stulit instrument och 
musikutrustning från en musikförening till ett värde av 40,500 kr. T.C. och F.F. erkände i TR 
samtliga gärningar. 
 
TR dömde T.C. och F.F. till fängelse. Fängelsestraffets längd dömdes för T.C. till två 
månader och F.F. till ett år. Ingen annan påföljd än fängelse kunde enligt TR dömas ut med 
tanke på de gärningar T.C. och F.F. gjort sig skyldiga till. T.C. och F.F. överklagade domen. 
 
Hovrättens bedömning 
HovR fastställde TR domslut. HovR yrkade efter en samlad bedömning av omständigheterna i 
förevarande fall att påföljden skulle bestämmas till fängelse. Hovrättsrådet L.Ö. ställde sig 
emellertid skiljaktig i påföljdsfrågan. Hovrättsrådet yrkade att rätten i enlighet med 30:4 st. 1 
BrB skulle fästa särskilt avseende vid omständigheter som talade för en lindrigare påföljd än 
fängelse vid påföljdsbestämningen. I 30:4 st. 2 BrB kunde förvisso domstolen beakta att de 
tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott som skäl för fängelse. F.F. var, till skillnad från 
T.C., tidigare dömd till brott. Detta utgjorde dock inte skäl nog för fängelse enligt 
hovrättsrådet. Vid en helhetsbedömning, som måste göras vid val av påföljd, framkom inte 
skäl nog att F.F:s tidigare brottslighet kunde föranleda fängelsestraff. Att fängelsestraff inte 
kunde styrkas för F.F. berodde på att F.F. för det försa uppvisat uppriktig ånger. För det andra 
hade F.F. angett sig skyldig för brott vilka den saknades brottsmisstankankar mot honom. För 
det tredje hade en stor del av brotten F.F. (och T.C.) begått inträffat innan de fyllt 21 år. 
Därför borde en sammanlagd bedömning av påföljd för F.F., men också för T.C. bestämmas 
till skyddstillsyn i förening med kännbara dagsböter. 
 
Högsta domstolens bedömning 
T.C. och F.F. överklagade HovR:s dom. Vid val av påföljd för T.C. och F.F. beaktade HD 
30:4 BrB. Enligt 30:4 st. 1 BrB skall rätten fästa särskilt avseende vid omständigheter som 
talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Enligt andra stycket samma paragraf återfinns de 
skäl som talar för fängelse. Dessa skäl är brottslighetens straffvärde och dess art samt om den 
tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott. HD gjorde bedömningen att den brottslighet T.C. 
och F.F. gjort sig skyldiga till inte var av den art som talade för fängelse. Det faktum att F.F. 
tidigare dömts till brott och numera återfallit i brott kunde inte heller enligt HD utgöra skäl för 
fängelse. Vad som då var kvar att bedöma i HD var straffvärdet för den samlade 
brottsligheten. HD bedömde att straffvärdet för den brottslighet T.C. och F.F. begått 
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motsvarade fängelsestraff på över ett år. HD gjorde dock en sammanvägande bedömning 
enligt 30:4 BrB. Eftersom T.C. och F.F. i rätten uppvisat uppriktig ånger och inte gjort sig 
skyldiga till eller misstänkts för fler brott kunde inte frihetsberövande påföljd väljas. HD 
dömde därför de tilltalade, med ändring av HovR:s dom, till skylldtillsyn med föreskrift om 
samhällstjänst á 180 timmar. Skulle fängelse ha dömts ut hade det bestämts till åtta månader 
vardera för T.C. och F.F. 

4.4.2.4 Kommentarer till HD:s praxis 
I det första rättsfallet, NJA 1998 s. 713, framkom restriktivitet vad gällde återfallsskärpning. 
HD tillämpade inte 29:4 BrB eftersom det fanns villkorligt medgiven frihet att förverka.117  
I det andra rättsfallet, NJA 2012 s. 79, förhöll sig HD restriktiva inför tillämpningen av 29:4 
BrB. Vid straffskärpningen skulle rätten, enligt 29:4 BrB, bland annat ta hänsyn till 
tidsaspekten. Den tilltalade hade kort tillbaka i tiden gjort sig skyldig till brott vilket talade för 
straffskärpning. Att den tilltalade återfallit i liknande brottslighet talade också det för 
straffskärpning. HD bedömde dock inte omfattningen av den tidigare brottsligheten som 
tillräckligt stor för att straffskärpning beroende på återfall kunde aktualiseras. I det tredje 
rättsfallet, NJA 2008 s. 359, framkom hur 30:4 st. 2 BrB tillämpats. HD bedömde att 
brottslighetens art inte motsvarade fängelsestraff. HD yrkade även att den tilltalades tidigare 
brottslighet inte kunde föranleda fängelsestraff. Däremot kunde straffvärdet av det brott de 
tilltalade gjort sig skyldiga till motivera fängelsestraff. HD gjorde dock en restriktiv 
bedömning av 30:4 BrB där de tilltalades ånger och avsaknad av ytterligare återfall innebar att 
fängelsepåföljd inte kunde väljas. 

5. Argument för- och emot straffskärpning av återfallsförbrytare 
5.1 Inledning 
Det finns olika uppfattningar om vilken betydelse den tidigare brottsligheten skall ha vid 
påföljdsvalet av återfall.118 Lagstiftaren motiverar att återfallsskärpning är möjlig genom att 
2010 godkänna prop. 2009/10:147. Emellertid brister lagstiftaren i förarbetena till aktuell 
lagstiftning förklara varför så är fallet. Att återfallsskärpning är rättvis, trovärdig och rimlig är 
tre argument som allmänt talar för återfallsskärpning. Även inom individual- och 
allmänpreventiva inriktade påföljdssystem samt genom inkapacitering finns argument som 
talar för straffskärpning av återfallsförbrytare. Inom den straffrättsliga doktrinen finns 
däremot motsättningar gentemot straffskärpning av återfallsförbrytare. Bland annat anses inte 
principerna om proportionalitet- och ekvivalens vara kompatibla med straffskärpning. 
Doktrinen markerar också att straffskärpning av återfallsförbrytare i forskning inte har något 
entydigt empiriskt stöd. 

5.2 Argument för straffskärpning av återfallsförbrytare 
I dagens BrB stadgas att straffskärpning av återfallsförbrytare är möjlig.119 Hur denna 
straffskärpning är motiverad är emellertid inte lika självklar. I förarbetena till den aktuella 
lagstiftningen finns ingen uttrycklig angiven förklaring till varför straffskärpning vid återfall 
bör ske. Återfallsbestämmelserna har inte heller i praxis använts i någon större 
utsträckning.120 Det finns däremot en rad olika skäl som allmänt åberopas för en bibehållen 

                                                
117 SOU 2008:85 s. 303. 
118 SOU 2008:85 s. 305. 
119 Se 29:4 och 30:4 BrB samt Prop. 2009/10:147. 
120 Tamburrini s. 23. 
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eller skärpt återfallsreglering i svensk rätt. De tre främsta argumenten är rättvisa, trovärdighet 
och rimlighet.121 
 
Rättvisa är det första argumentet som talar för straffskärpning av återfallsförbrytare. Att 
återfallsregleringen är rättvis bör tolkas som att återfallsbrott inte skall strida mot 
straffvärdesprincipen. För att straffskärpning vid återfall skall vara rättvis bör återfallet ha 
ökat brottsskadan eller ökat återfallsförbrytarens ansvar för brottet.122 Återfallsskärpning 
anses av vissa vara rättvist, och en självklarhet, eftersom brottslingen genom återfallet visat 
likgiltighet mot samhällets normer. Genom denna likgiltighet är det berättigat att utmäta ett 
hårdare straff för att återfallsbrottslingen skall förstå allvaret i de brott han eller hon begått.123 
Det bör dessutom i vissa situationer anses befogat att döma ut strängare straff till 
återfallsförbrytare. Det skäl som talar för detta är att återfallsskärpning förekommer i de flesta 
rättsordningar. Det finns även ett behov att genom straffskärpning av återfallsförbrytare 
uppvisa att samhällets tolerans för det brottsliga beteendet minskar i takt med att 
brottsligheten upprepas.124  
 
Det andra argumentet för straffskärpning av återfallsförbrytare är trovärdighet. Tidigare 
brottslighet bör ha en inverkan på hur klandervärt brottet betraktas vara. Den tidigare 
brottsligheten bör därför kunna reflektera straffmätningen i skärpande riktning så inte 
rättsystemet förlorar sin trovärdighet. 125 För påföljdssystemets trovärdighet är det även viktigt 
att återfallet beaktas genom påföljdsbestämmelsen. Samhället måste upprätthålla 
trovärdigheten genom att straffa återfallsförbrytare hårdare än förstagångsförbrytare.126 
 
Det tredje, och sista, argumentet för straffskärpning av återfallsförbrytare är rimlighet. Att 
straffa en återfallsförbrytare hårdare anses i vårt samhälle rimligt. Anledningen till att det 
anses vara rimligt har att göra med samhällets reaktion på återfallsbrottet. Samhället skall 
reagera starkare vid återfall än vid enstaka brottslighet eftersom upprepad brottslighet bedöms 
mer klandervärd.127 
 
Straffskärpning av återfallsförbrytare motiveras också inom individual- och 
allmänpreventionen. I ett individualpreventivt inriktat påföljdssystem framkommer en 
föreställning om att påföljderna har positiva effekter för återfallsbrottslingen. Straffskärpning 
för återfallsförbrytare skulle kunna motiveras med att den dömde behöver mer behandling, 
individuell avskräckning eller inkapacitering för att inte återfalla igen. 128  Även 
allmänpreventiva skäl kan tala för straffskärpning av återfallsförbrytare. Den effekt som 
återfallsskärpningen har genom strängare påföljdsval för återfallsbrottslingar skulle kunna 
skicka signaler till allmänheten beträffande återhållsamhet från att begå brott.129 
 
Ett sista skäl som talar för straffskärpning av återfallsförbrytare är effekten av inkapacitering. 
Att skärpa straff för återfallsförbrytare genom att döma ut fängelse leder till att brottslingen 

                                                
121 Träskman SvJT 1999 s. 208 samt Bäcklund SvJT 2015 s. 407. 
122 Tamburrini s. 24 f. 
123 Träskman SvJT 1999 s. 207. 
124 SOU 2008:85 s. 18. 
125 Tamburrini s. 27 samt SOU 2012:34 s. 15. 
126 Prop. 1987/88:120 s. 52 samt Prop. 2009/10:147 s. 32. 
127 Prop. 1987/88:120 s. 52 samt Tamburrini s. 19. 
128 Borgeke s. 177 samt Träskman SvJT 1999 s. 206 f. 
129 Träskman SvJT 1999 s. 207. 
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inte kan fortsätta begå brott. Fängelset reducerar med andra ord möjligheten för brottslingen 
att återfalla i brott så länge han eller hon är frihetsberövad.130 Straffskärpning som leder till 
fängelse måste emellertid vara särskilt motiverad. Anledningen till detta är de negativa 
effekter forskning visat att inkapacitering har på intagna131.132 

5.3 Argument emot straffskärpning av återfallsförbrytare 
Bestämmelsen i 29:4 BrB föreskriver att återfall i brott i första hand skall beaktas genom 
påföljdsvalet eller genom förverkande av villkorligt medgiven frihet. I andra hand öppnar 
bestämmelsen för möjligheten att beakta att den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott 
vid straffmätningen. Doktrinens uppfattning om bestämmelsen i 29:4 BrB är att den inte 
bygger på principerna om proportionalitet och ekvivalens som är vägledande vid 
påföljdsbestämmelsen. 133  I ett straffrättsligt påföljdssystem som bygger på en 
proportionalitetstanke, d.v.s. att den straffrättsliga reaktionen skall stå i proportion till brottets 
svårighet, är inte återfallsskärpning befogat. Anledningen till att det är svårt att förena 29:4 
BrB med proportionalitetsprincipen kan enklast förklaras genom ett exempel. Föreställ dig att 
två gärningsmän begår samma brott med fängelse i straffskalan. Den ena brottslingen begår 
brottet utan tidigare lagföringar mot sig och får för brottet fyra års fängelse. Den andra 
brottslingen, som förekommer under ett flertal avsnitt i belastningsregistret, får för samma 
gärning åtta års fängelse. Detta eftersom 29:4 samt 30:4 st. 2 BrB motiverar straffskärpning 
och fängelsepåföljd vid återfall i brott. Detta kan inte enligt doktrinen uppfattas som 
kompatibelt med principerna om proportionalitet och ekvivalens. Att exemplet ovan inte 
överensstämmer med principen om ekvivalens har att göra med att lika brott inte bedöms 
lika.134 Detta exempel hänvisar även till den tilltalades skuld. Den individ som förekommer 
under flera avsnitt i belastningsregistret döms till en påföljd baserat på dennes kriminella 
karriär och inte för det enskilda brottet.135 
 
Doktrinen har även kritiserat lagstiftaren vad gäller bakgrunden till straffskärpning av 
återfallsförbrytare. Resultatet av kriminologisk forskning visar samma sak. Det finns inget 
entydigt stöd till att straffskärpning skulle kunna minska risken för återfall i brott. Medan 
lagstiftaren menar att straffskärpning vid återfall är rättvist hänvisar doktrinen och 
kriminologisk forskning till att straffskärpning, trots att påföljden allmänt klassificeras som 
rättvis, kan leda till en ökad återfallsfrekvens.136 Det finns även i doktrinen fog att ställa sig 
skeptisk till straffskärpning vid återfall som leder till fängelsestraff. Anledningen till detta är 
att straffskärpning genom inkapacitering i vissa fall kan påverka den intagne negativt och 
därmed öka risken för återfall. Det finns i forskning inget entydigt stöd till att den dömdes 
anpassning i samhället skulle främjas genom ett längre fängelsestraff.137 I vissa studier 
återfinns även en positiv korrelation mellan att skärpa påföljden för återfallsförbrytare till 
fängelse och återfall i våldsbrott.138 Det doktrinen framhäver att är rätten, på grund av att det 

                                                
130 SOU 2008:85 s. 307 f. samt Tamburrini s. 10. 
131 Se avsnitt 5.3. 
132 Träskman SvJT 1999 s. 210. 
133 SOU 2008:85 s. 301, 540. 
134 SOU 2008:85 s. 400. Särskilt yttrande av experterna Petter Asp och Ghita Hadding-
Wiberg samt Tamburrini s. 26.  
135 Tamburrini s. 25 f. 
136 Borgeke s. 177 samt Tamburrini s. 28 f. 
137 Borgeke s. 177, Prop. 1987/88:120 s. 52, samt SOU 2008:85 s. 307. 
138 Tamburrini s. 9. 
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inte finns stöd för att längre fängelsestraff skulle fungera i återfallsförebyggande syfte, skall 
vara försiktiga med att återfallsskärpa påföljder som innebär frihetsberövande.139 
 
Återfallsbrottet är inte enligt doktrinen skadligare eller för den delen farligare för att den som 
begått brottet tidigare begått straffbara gärningar. Att på grund av detta straffa individen 
hårdare vid återfallsbrott skulle innebära att han eller hon inte bara straffas för det senare, utan 
också för det tidigare brottet.140 Detta motstånd mot straffskärpning av återfallsförbrytare 
förespråkar även de s.k. retributivistiska filosoferna. De menar att brottet skall straffas efter 
dess svårighetsgrad och gärningsmannens ansvar. Det innebär att återfallsbrottet skall 
bedömas oberoende av den tidigare brottsligheten. Inte heller påföljden för återfallsbrottet 
borde skärpas enbart beroende på att den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott.141 
 
Slutligen kan straffskärpning av återfallsförbrytare kritiseras genom att återfallsstraff bryter 
mot rättsäkerheten. Det kan ske på två olika sätt. För det första kan återfallsbrottslingen för 
återfallsbrottet straffas hårdare eftersom risken att han eller hon återfaller igen är stor. Ofta 
finns hos dessa ”vanekriminella” ett mönster av kriminalitet där de ofta återfallit i brott. För 
det andra kan individer straffas för handlingar de inte kommer göra. Det innebär att den 
tilltalade för återfallsbrottet straffas hårdare fastän individen efter frigivning inte begår fler 
brott.142 

6. Diskussion och slutsatser 
6.1 Inledning 
Att straffa återfallsförbrytare hårdare är, och har länge varit, den dominerande uppfattningen i 
lagstiftning. Även fast lagstiftning vad gäller straffmätning vid återfall ändrades 2010, har 
andelen som återfaller i brott sedan dess inte minskat.143 Som skäl för fängelse får rätten som 
bekant beakta att den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott. Rätten skall även i 
skärpande riktning vid straffmätningen ta hänsyn till tidigare brottslighet. Det framkommer 
härmed motiverat i lagtext att återfallet tillmäts betydelse vid påföljdsval och straffmätning. 
Den straffrättsliga doktrinen menar däremot att strängare straff inte alltid är svaret på 
återfallsproblematiken. Längre fängelsestraff kan förvisso kortsiktigt ha en positiv effekt på 
återfall, men långsiktigt ha negativ effekt på samma spörsmål. Lagstiftaren motiverar inte 
heller tydligt i förarbeten till lagen hur principerna om proportionalitet och ekvivalens är 
kompatibla med 29:4 och 30:4 BrB, något doktrinen kritiserar.  

6.2 Är straffskärpning motiverat i lagstiftning? 
Statistik från Brå och en granskning av riksrevisionen visade att cirka 40 procent av de som 
dömdes för brott under 2008-2010 inom en tidsperiod om tre år återfallit i brott. Statistiken 
visade även att individer med fler tidigare belastningar återföll i högre frekvens än de med 
färre belastningar. Fängelsestraff genererade dessutom en högre återfallsfrekvens än böter och 
villkorlig dom.144 Vad som framkommer av statistiken är att återfall i Sverige är ett problem. 
En hög procentsats av de som döms skyldiga för brott återfaller sonika i ny eller liknande 
brottslighet. Även påföljden genererar olika återfallsfrekvenser där fängelsestraff generellt 
                                                
139 Borgeke s. 177. 
140 Borgeke s. 34. 
141 Tamburrini s. 17. 
142 Tamburrini s. 10. 
143 Riksrevisionens skrivelse 2015/16:27 s. 3. 
144 Se avsnitt 3.3.1. samt Riksrevisionens skrivelse 2015/16:27 s. 48. 
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leder till högst återfall. Lagstiftaren har därför påpekat nödvändigheten med att skärpa straff 
för återfallsförbrytare. Den lagändring som trädde ikraft 2010 motiverar att rätten i skärpande 
riktning, istället för skäligen,145 skall ta hänsyn till den tilltalades tidigare brottslighet.146 
Slutsatsen får dras att lagstiftaren menar att en skärpt straffsyn skulle kunna reducera 
återfallsproblematiken. 
 
Trots att lagstiftaren nästintill helt brister i att motivera varför skärpta straff vid återfall skall 
tillämpas återfinns i dagens BrB 29:4 och 30:4 st. 2. 29:4 BrB motiveras i förarbeten till lagen 
med trovärdighetsrekvisitet.147 Att samhället måste reagera starkare vid återfallsbrott än 
enstaka brott är också ett argument för att straffskärpning vid återfall skall finnas.148 Det är 
därför, trots bristande motivering från lagstiftaren, berättigat att döma återfallsförbrytare 
hårdare än engångsförbrytare. Återfallsförbrytare kan tillmätas skärpta straff men det får 
enligt lagstiftare enbart ske först ifall förhållandet inte beaktas genom påföljdsvalet eller i 
tillräcklig utsträckning genom förverkade av villkorligt medgiven frihet. För att kunna 
motivera skärpt straffmätning av återfallsförbrytare måste dessutom rekvisiten tid, 
omfattning, allvarlighet och likhet beaktas. Trots att det i lagstiftning är motiverat att döma ut 
strängare straff till återfallsförbrytare finns i praxis en restriktivitet mot detta. Det är de facto 
osäkert huruvida HD i något fall skärpt straffet på grund av återfall.  
 
För fängelsestraff får rätten, utöver brottslighetens straffvärde och art beakta återfall (30:4 st. 
2 BrB). Det framkommer dock i paragrafens första stycke att rätten skall fästa särskilt 
avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Det innebär att 
fängelse skall dömas ut i sista hand. 
 
Slutsatsen av detta är att det i lagstiftning bristfälligt är motiverat varför straffskärpning av 
återfallsförbrytare bör ske. Det verkar inte heller som att lagstiftning och den forskning som 
finns gällande återfall i brott är kompatibel. Lagstiftaren menar bland annat att straffskärpning 
är nödvändig för att visa brottslingen att samhället inte accepterar hans eller hennes 
handlingar. Det är därtill allmänt accepterat att straffskärpning vid återfall är rättvist och finns 
i de flesta rättsordningar.149 I detta missar lagstiftaren att se till den enskilde individen. 
Statistik från Brå visade att de som dömts till fängelse återföll i högre frekvens än de som 
dömdes till böter eller villkorlig dom. Vill lagstiftaren se en förändring av 
återfallsproblematiken borde de därför inrikta sig på en sådan påföljdsbestämning som enligt 
forskning visat sig fungera i det enskilda fallet. Att motivera fängelsestraff med tidigare 
brottslighet kan därför fungera kontraproduktivt, d.v.s. att återfallsproblematiken snarare 
tenderar att öka. 

6.3 Skulle straffskärpning kunna minska återfallen i brott? 
Skulle trots allt denna motiverade återfallsskärpning kunna vara lösningen på den 
återfallsproblematik som finns? Och kan fängelsestraff bidra till en lägre återfallsfrekvens? 
Dessa två frågor skall närmre diskuteras. Dilemmat i denna diskussion är att fängelsestraffet 
både positivt och negativt korrelerar med återfall. På kort sikt kan fängelsestraff minska 
återfallsproblematiken medan fängelsestraff på lång sikt kan öka återfallsproblematiken.  

                                                
145 Prop. 1987/88:120 s. 11. 
146 Prop. 2009/10 s. 7. 
147 Se avsnitt 5.2. 
148 Prop. 2009/10 s. 32.  
149 SOU 2008:85 s. 18. 
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6.3.1 Straffskärpning tenderar att minska återfallen i brott 
Att skärpa straff vid återfall så den tilltalade tillmäts fängelsepåföljd är i lagstiftning motiverat 
för återfallsförbrytare (30:4 st. 2 BrB). Det starkaste argumentet för att inkapacitering skulle 
kunna minska återfallen i brott är den tilltalades reducerade möjlighet att fortsätta begå brott. 
Ju längre den tilltalade sitter fängslad desto längre tid tar det till ett eventuellt återfall i 
brott.150 På så sätt minskar återfallsfrekvensen hos den enskilde individen så länge han eller 
hon är frihetsberövad.  
 
I ett individualpreventivt inriktat påföljdssystem kan straffskärpning i form av fängelsestraff 
också argumenteras för. I fängelse får nämligen de intagna genomgå viss behandling. Denna 
behandling syftar till att minska risken att den intagne återfaller i brottslighet efter 
frigivningen. Däremot förutsätter behandlingsidealet att individer är mottagliga för 
behandling. 151  Skulle de intagna inte vara mottagliga för behandling kan inte 
straffskärpningen motiveras genom individualprevention. Fungerar inte behandlingen 
kommer troligen inte den intagnes risk att återfalla i brott minska. I ett allmänpreventivt 
inriktat påföljdssystem kan också straffskärpning genom fängelsestraff argumenteras för. 
Genom att skärpa straffen avskräcks allmänheten från att begå liknande brottlighet, vilket 
potentiellt skulle kunna leda till att färre brott begås.152  Avskräckningsidealet kräver dock att 
individer är rationella och väger för- och nackdelar. Fördelarna att begå brott kan i vissa fall 
väga tyngre än nackdelarna. I fall brott väger tyngre talar inte allmänprevention för att 
straffskärpning skulle kunna minska återfall i brott. 

6.3.2. Straffskärpning tenderar att öka återfallen i brott 
Fängelsestraffet har förutom den positiva effekten att begränsa den intagnes möjlighet att 
fortsätta begå brott negativa effekter. Återfallsskärpning som leder till fängelsestraff är enligt 
forskning troligen inte den främsta lösningen på återfallsproblematiken på lång sikt. Vid en 
genomgång av den statistik Brå presenterade 2008 visade det sig att fängelsestraff ledde till en 
hög återfallsfrekvens. Påföljderna villkorlig dom och böter genererade jämförelsevis lägre 
återfallsfrekvens.  
 
En slutsats, notera en försiktighet i denna slutsats, skulle kunna vara att fängelsestraff inte är 
den bästa lösningen på återfallsproblematiken. Med stöd av statistik av de faktiska återfallen 
skulle troligen skärpta bötesstraff återfallspreventivt fungera bättre än fängelsestraff.153 Denna 
slutsats skulle även kunna motiveras av den restriktivitet som finns i praxis vad gäller 
återfallsskärpning. I ett av rättsfallen från HovR som ovan presenterats, RH 2013:47, 
framkommer denna slutsats. HovR menade att den tilltalades bötesstraff kunde skärpas 
eftersom han vid flertalet tillfällen återfallit i brott. Däremot kunde inte fängelsestraff styrkas 
genom 30:4 st. 2 BrB eftersom det i praxis för återfall var sällsynt att döma ut fängelsepåföljd.  
 
Slutsatsen av huruvida straffskärpning skulle kunna minska risken i återfall är som framgår 
splittrad. Förvisso kan fängelsestraff kortsiktigt minska återfallsrisken då intagna fråntas 
                                                
150 Se avsnitt 5.2. 
151 Tamburrini s. 10. 
152 Se avsnitt 5.2. 
153 Detta beror givetvis på vilken typ av brottslighet det handlar om. Handlar det om ett brott 
med fängelse i straffskalan och ingen annan påföljd än fängelse kan dömas ut är fängelse 
befogat. Vill lagstiftare minska återfallen i brott borde dock följande ses över: Är det fråga om 
brott där påföljden väger mellan böter och fängelse borde för återfallsförbrytare böter väga 
tyngre. Detta eftersom statistiken påvisat att bötestraff genererar länge återfallsfrekvens än 
fängelsestraff. 
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möjlighet att fortsätta begå brott. I de fall de är mottagliga för behandling under 
anstaltsvistelsen kan återfallsrisken ytterligare reduceras genom inkapacitering. Däremot visar 
gällande statistik att fängelsestraff generellt inte verkar fungera i återfallsförebyggande syfte. 
Fängelsestraffet genererar den högsta återfallssiffran av de påföljder som i dagens rättssystem 
döms ut. I enlighet med 29:4 BrB får den tidigare brottsligheten betydelse vid straffmätningen 
av fängelse, sluten ungdomsvård och böter. Av dessa påföljder är det bötestraffet som 
genererar lägst återfall. Därför skulle det troligen vara bättre att välja böter som påföljd om 
detta är möjligt, ifall återfallsproblematiken skall minska. 

6.4 Är straffskärpning förenligt med principerna om proportionalitet och 
ekvivalens? 
Trots att lagstiftning motiverar straffskärpning av återfallsförbrytare finns det invändningar 
mot detta från den straffrättsliga doktrinen. Det främsta argumentet emot straffskärpning av 
återfallsförbrytare är principerna om proportionalitet och ekvivalens. Den juridiska doktrinen 
är relativt enad på denna fråga. Det är nämligen så att skärpt straff vid återfall är svårförenligt 
med proportionalitets- och ekvivalensprincipen.154 I förarbetena till lagändringen av 29:4 BrB 
nämns tillika ingenting som motiverar hur straffskärpning skulle kunna vara förenligt med 
principerna om proportionalitet och ekvivalens.155 
 
En fråga som enligt principerna om proportionalitet och ekvivalens är av intresse att diskutera 
är huruvida den tidigare brottsligheten gör den senare allvarligare. Vad som framkommer av 
doktrinen är att den tidigare brottsligheten på grund av återfall inte gör den senare 
brottsligheten allvarligare. Därför är inte straffskärpning i enlighet med principerna 
befogat.156 En annan fråga har att göra med brottslingens skuld. Att återfallsbrottet skulle leda 
till en ökad skuld för den tilltalade är svårförenligt med principerna. Ur 
proportionalitetsprincipiell uppfattning skulle därmed den tilltalades kriminella livsstil 
klandras och inte det enskilda brottet.  
 
Den slutsats som skulle kunna dras från lagstiftarens sida vad gäller proportionalitets- och 
ekvivalensprincipen är att samhällets reaktion skall stå i proportion till brottets 
allvarlighetsgrad. Eftersom lagstiftare yrkar att samhället skall reagera starkare vid återfall än 
enstaka brott skulle straffskärpning trots allt kunna vara förenligt med principerna. 157 
Eftersom återfallsbrott i samhället klassas som mer klandervärt och att ”brottslingen skall få 
det straff han eller hon förtjänar” är straffskärpningen motiverad.158  
 
Den slutsats som skulle kunna dras från doktrinens sida är att straffskärpning i enlighet med 
principerna om proportionalitet och ekvivalens är problematisk. För det första på grund av att 
den senare kriminaliteten inte kan betraktas som allvarligare än den tidigare och därför inte 
kan utgöra grund för straffskärpning. För det andra på grund av att den tilltalades skuld skulle 
öka som följd av återfall. Att skulden skulle öka tenderar snarare att det är den kriminelles 
livsstil som klandras. Därmed blir inte straffet för det enskilda brottet proportionellt. Han eller 
hon skulle kunna tillmätas en påföljd som skiljer sig från straffet en engångsförbrytare skulle 
tillmätas, något som är svårförenligt med ekvivalensprincipen. 
  

                                                
154 Se avsnitt 5.3. 
155 Prop. 2009/10:147. 
156 Se avsnitt 5.3. 
157 Prop. 2009/10 s. 32. 
158 SOU 2008:85 s. 243. 
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