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Sammanfattning 
Straffvärdebedömningen är en del av påföljdsbestämningsprocessen i vilken domstolen 

skall bestämma brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde. Försvårande faktorer 

kan utgöras av brottsinterna respektive brottsexterna omständigheter vilka skall beaktas vid 

straffvärdebedömningen. Försvårande omständigheter ökar brottets straffvärde. De 

brottsinterna omständigheterna påverkar bedömningen av brottsrubriceringen och till vilken 

grad ett gradindelat brott hör som anges i den särskilda straffbestämmelsen. De 

brottsexterna försvårande omständigheterna påverkar straffvärdebedömningen och skall 

beaktas först efter de brottsinterna omständigheterna. 

Den 1 juli 2010 trädde lagändringar gällande straffmätning i kraft till syfte att bland annat 

höja straffen för allvarliga våldsbrott och öka spännvidden mellan straffen för brott i 

allmänhet. 

Reformen innebar att straffen generellt skall höjas för allvarliga våldsbrott genom att det vid 

bedömningen av straffvärdet särskilt skall beaktas om gärningen inneburit ett allvarligt 

angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person. Denna försvårande omständighet 

lades till i 29 kap. 1 § andra stycket BrB. I förarbetena anges riktlinjer för hur 

straffhöjningen skall ske.  

Ytterligare ett av reformens mål var att försvårande omständigheter i 29 kap. 2 § BrB skall 

ges ett ökat genomslag vid straffvärdebedömningen av brott i allmänhet. Ändamålet har 

tillgodosetts genom att kvalificerande rekvisit har tagits bort eller ersatts mot andra rekvisit 

med en vidare betydelse. Punkt sex har utvidgats särskilt genom att ordalydelsen har ändrats 

i sin helhet. Sammanfattningsvis består punkterna av överskjutande uppsåt; stor 

hänsynslöshet; utnyttjande av någon annans skyddslösa ställning eller svårigheter att värja 

sig; utnyttjande av egen ställning eller missbrukande av ett särskilt förtroende; förmående 

av någon till medverkan genom tvång, svek eller missbruk av hans eller hennes ungdom, 

oförstånd eller beroende ställning; led i en brottslighet som utövats i organiserad form eller 

systematiskt eller om brottet föregåtts av särskild planering; kränkning på grund av 

rasistiska motiv m.m. samt skadande av trygghet och tillit hos ett barn. 

Denna uppsats behandlar om reformen gällande brottsexterna försvårande omständigheter 

har fått genomslag i praktiken, det vill säga huruvida domstolarna tillämpar nyanseringen av 

försvårande omständigheter och därmed om syftet med reformen har uppnåtts. 

Granskningen visar att domstolarna har börjat tillämpa tillägget i 29 kap. 1 § andra stycket 

BrB. Dock har förändringsprocessen gått långsamt och domstolarna är relativt försiktiga 

med en alltför stor straffhöjning enligt riktlinjerna vilka anges i förarbetena. Emellertid talar 

detta för att domstolarna följer den restriktiva syn vilken lagstiftaren har krävt vad gäller 

försvårande omständigheter. Det fordras således en balansgång mellan användningen av 

riktlinjerna och tillämpningen av tillägget för att åstadkomma ett rättmätigt straff i det 

enskilda fallet.  

Ändringarna i 29 kap. 2 § BrB har fått visst genomslag om än inte fullt ut. Den största 

skillnaden torde vara att punkt sex om organiserad brottslighet tillämpas i betydligt större 

utsträckning än tidigare. Enligt yrkesverksamma jurister har reformen bidragit till en positiv 

utveckling vad gäller åberopandet av försvårande omständigheter i åklagarnas pläderingar 

och det finns en uppfattning om att åklagarna ger motiverade påföljdsförslag i större 

utsträckning än tidigare, vilket i sig gynnar underlaget för domstolens beslut. Sannolikt 

kommer alla punkter att få större genomslagskraft i framtiden vilket kommande rättspraxis 

får förtydliga. 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

”Straffet får inte överskrida den straffart och den straffmängd som straffbestämmelsen 

föreskriver, men domstolen arbetar utan absolut bundenhet till det skrivna ordet vid 

bedömningen av brottets grovhet. Det kan måhända synas märkligt att tolkningsproceduren 

på gärningssidan kännetecknas av en så stark bundenhet till det skrivna ordet att 

verksamheten stundtals urartar i ren ordvrängning, samtidigt som man på straffsidan arbetar 

med betydligt friare tyglar vid bedömningen av brottets grovhet.”
1
  

Professor Wennbergs formulering belyser vilken problematik som domstolen ställs inför 

beträffande beaktandet av omständigheter vid straffvärdebedömningen. Lagen innehåller 

klara och tydliga straffskalor men vid bedömande av brottets allvarlighet är utrymmet 

avsevärt större. Försvårande omständigheter utgör en del av straffvärdebedömningen vilken 

ofta innefattar en komplicerad procedur där tolkningsutrymmet är stort. Av den orsaken är 

det av betydelse att utreda hur lagen skall tolkas i ljuset av rättspraxis gällande försvårande 

omständigheter. 

När domstolen kommit fram till att den tilltalade gjort sig skyldig till ett brott skall 

påföljden bestämmas, vilket är en omfattande process som genomförs i flera steg. 

Påföljdsbestämningsreglerna i det 29 och 30 kap. brottsbalken (1962:700) [cit. BrB] 

infördes år 1989.2 Vissa lagändringar trädde i kraft den 1 juli 2010 i 29 kap. BrB i syfte att 

höja straffen för allvarliga våldsbrott och öka spännvidden mellan straffen för brott i 

allmänhet.3 Reformen har således påverkat straffvärdebedömningen som är en viktig del av 

påföljdsbestämningen. En central bestämmelse lades till i 29 kap. 1 § andra stycket BrB 

som stadgar att det skall särskilt beaktas om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på 

någons liv eller hälsa eller trygghet till person.4 En annan del av reformen berör försvårande 

omständigheter som särskilt skall beaktas i 29 kap. 2 § BrB, vilka numera skall få ett ökat 

genomslag. Utrymmet att beakta försvårande omständigheter vid straffvärdebedömningen 

skall således vidgas. Ändringarna består av att vissa kvalificerande rekvisit har tagits bort 

eller ersatts med mindre förstärkande uttryck samt utbyte av en hel formulering gällande en 

viss omständighet.5 

Den grundläggande utgångspunkten är att brottets allvarlighet skall återspeglas i straffet, 

vilket tidigare kunde vara svårt att få till stånd emellanåt på grund av det begränsade 

utrymmet att tillämpa försvårande omständigheter samt på grund av den generella 

restriktiviteten i straffvärdebedömningen.6 Domstolarna åberopade sällan de försvårande 

omständigheterna föreskrivna i 29 kap. 2 § BrB i sina domskäl7 och kritik har framförts 

angående att de olika punkterna i paragrafen sällan syntes komma till användning vid 

tillämpningen. Problemet som uppmärksammades innan den 1 juli 2010, vilket var motivet 

till lagändringen, var således att omständigheter som talar i skärpande riktning många 

gånger inte fick något eller endast ett litet genomslag vid straffvärdebedömningen. I 

propositionen till lagändringen framhölls att det stämmer dåligt överens med principen om 

                                                   
1
 Wennberg, s. 773. 

2
 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 23 och 34. 

3
 Prop. 2009/10:147 s. 8 och 26. 

4
 Prop. 2009/10:147 s. 40 f. 

5
 Prop. 2009/10:147 s. 28. 

6
 Prop. 2009/10:147 s. 27. 

7
 Domstolarnas påföljdspraxis vid vissa våldsbrott, s. 39 f. 
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att svårare brott skall bestraffas strängare än lindrigare brott.8 Denna uppsats behandlar 

huruvida man har kommit till rätta med den omnämnda problematiken. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att undersöka om nyanseringen av försvårande omständigheter 

medfört någon förändring i rättstillämpningen. Jag vill med andra ord utvärdera huruvida 

lagändringarna angående försvårande omständigheter har fått genomslag i praktiken i 

enlighet med reformens ändamål. Syftet kan formuleras i följande frågeställning. Har 

straffvärdebedömningen påverkats av lagändringarna gällande försvårande omständigheter i 

29 kap. 1-2 §§ BrB? 

1.3 Metod och material 

För att uppnå syftet och besvara frågeställningen har jag använt mig av rättsdogmatisk 

metod vilken innefattar lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Dessa rättskällor är 

dock inte helt tillräckliga för att erhålla fullständiga svar på frågeställningen och därmed 

erfordras tillika annat material. Problem kring lagändringen som har uppmärksammats i 

rättsvetenskapliga artiklar samt i en rapport från Åklagarmyndigheten är av intresse för den 

kritiska aspekten på ämnet.  

Jag har även använt mig av empirisk metod eftersom det är värdefullt att medta 

kommentarer från yrkesverksamma jurister för att få ett praktiskt perspektiv.9 Det empiriska 

materialet härrörs från intervjuer genomförda under oktober och november 2011 med 

lagman Lars-Erik Bergström vid Falu tingsrätt, kammaråklagare Kristofer Magnusson vid 

Åklagarkammaren i Falun och advokat Anders Ericson vid Advokatfirman Glimstedt i 

Falun, vilka representerar de mest framträdande aktörerna i brottmålsprocessen. Samma 

frågor användes för de tre intervjuerna. Frågorna som ställdes var både av generell karaktär 

angående reformen och även mer preciserade gällande de olika bestämmelserna. 

Ambitionen med det empiriska materialet är att det ska vara ett komplement till de 

traditionella rättskällorna och att intervjusvaren ska ge praktikers synpunkter på området, 

berika analysen och ge stöd åt mina slutsatser.10 

I uppsatsen behandlas utvalda rättsfall som avser att belysa huruvida lagändringen har 

uppnått sitt syfte. De rättsfall som berör tillämpningen av lydelsen i lagparagrafen innan den 

1 juli 2010 är sådana vilka är kända i Brottsbalkskommentaren och i doktrinen. De rättsfall i 

vilka man tillämpar lagparagrafen i dess nuvarande lydelse, är relativt nya och finns i ett 

begränsat antal. Dessa har erhållits via juridiska databaser. 

1.4 Avgränsningar och disposition 

Det förefaller sig naturligt att den mer generella bestämmelsen i 29 kap. 1 § BrB får ett visst 

utrymme, vilken inrymmer den grundläggande formuleringen om straffvärdebedömning. 

Brottsinterna omständigheter som beaktas vid rubricering och gradindelning berörs i den 

deskriptiva delen för att förtydliga relationen mellan brottsinterna och brottsexterna 

omständigheter, men i övrigt lämnas ämnet utanför detta arbete. Straffvärdebedömningen är 

ett komplicerat och omfattande förfarande vilket medför att det ej finns utrymme att 

                                                   
8
 Prop. 2009/10:147 s. 27. 

9
 Sandgren, s. 42. 

10
 Sandgren, s. 42. 
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behandla området utförligt i denna framställning. Straffmätning och påföljdsval berörs 

endast ytligt i avsnittet om påföljdsbestämningsprocessens uppbyggnad för att klargöra 

straffvärdebedömningens del. Mot bakgrund av uppsatsens syfte samt på grund av 

utrymmesskäl behandlas inte övriga lagändringar i 29 kap. BrB som omfattades av 2010 års 

reform och avgränsas således till själva beaktandet av försvårande omständigheter vid 

straffvärdebedömningen. 

För att arbetet skall vara hanterligt och ha en röd tråd är uppsatsen indelad i fem större delar 

vilka sedan delas in i flera mindre avsnitt. I den första delen introduceras läsaren till ämnet 

genom en presentation av straffvärde, straffvärdebedömning, dess plats i 

påföljdsbestämningsprocessen och relation till försvårande omständigheter. Den andra delen 

omfattar äldre respektive gällande rätt medelst en redogörelse av de olika punkterna i 29 

kap. 2 § BrB. Skillnaderna beträffande lagparagrafens ordalydelse före och efter 

lagändringen presenteras. Sedan redovisas enskilda avsnitt för varje punkt. Den tredje delen 

behandlar utvalda rättsfall vilka belyser tillämpningen av försvårande omständigheter i 29 

kap. 1-2 §§ BrB. Rättsfallen refereras kort och åtföljs av en slutanmärkning bestående av 

egna reflektioner, påpekanden från Brottsbalkskommentaren samt uttalanden från 

praktiserande jurister. I den fjärde delen sammanställs och bearbetas de problem vilka 

arbetet har behandlat i en analys. Avslutningsvis i den femte delen framförs ett slutord med 

en slutsats och egna kommentarer. 
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2 Straffvärdebedömning 

2.1 Allmän bakgrund till påföljdsbestämningsprocessens uppbyggnad 

Det är värdefullt att ha insikt om straffvärdebedömningens placering i processen för 

påföljdsbestämningen. Av den orsaken är det påkallat att klargöra hur förfarandet ser ut 

genom en summarisk översikt. Det första steget i påföljdsbestämningsprocessen är att 

domstolen skall fastställa vilken straffskala som är tillämplig. Straffskalan som anges i den 

aktuella straffbestämmelsen11 blir utgångspunkt för domstolen. Fastställandet av den 

tillämpliga straffskalan innefattar ofta bedömningen av till vilken grad ett gradindelat brott 

som den aktuella gärningen hör. Det andra steget i processen utgörs av 

straffvärdebedömningen i vilken rätten skall bestämma brottets eller den samlade 

brottslighetens straffvärde.12 Det framgår av 29 kap. 1 § första stycket BrB att straffskalan 

skall fastställas innan straffvärdebedömningen genomförs: 

Straff ska, med beaktande av intresset av en enhetlig rättstillämpning, bestämmas inom 

ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller den samlade brottslighetens 

straffvärde. 

Reglerna för straffvärdebedömningen föreskrivs i 29 kap. 1-3 §§ BrB.13 Faktorer som 

påverkar brottsrubricering samt vilken grad ett gradindelat brott hör och som anges i den 

särskilda straffbestämmelsen benämns brottsinterna faktorer. Omständigheter som generellt 

påverkar straffvärdebedömningen benämns brottsexterna faktorer.14 

Inte sällan återfinns samma faktorer i båda delarna och då är det viktigt att domstolen inte 

gör en så kallad dubbelräkning. Såvida en brottsintern omständighet beaktas som 

försvårande och föranleder en allvarligare rubricering skall inte den omständigheten räknas 

som försvårande enligt 29 kap. BrB. Emellertid gäller detta endast när rätten tömt ut den 

aktuella omständigheten i tillräcklig utsträckning.15 I de flesta fall finns det något kvar16 och 

hänsyn kan således tas till ett eventuellt överskott.17 

Det tredje steget i påföljdsbestämningsprocessen är att beakta andra faktorer som skall 

påverka straffmätningen men inte straffvärdet, till exempel återfall i brott enligt 29 kap. 4 § 

BrB samt billighetsskäl vilka föreskrivs i 29 kap. 5 § BrB. Även en så kallad 

ungdomsreduktion enligt 29 kap. 7 § BrB kan vara aktuell såvida den tilltalade vid brottet ej 

uppnått en ålder av 21 år.18 

I det sista steget skall rätten komma fram till vilket straffmätningsvärde som är 

utgångspunkt för påföljdsvalet. Resultatet av prövningen enligt 29 kap. utgör följaktligen 

underlaget för påföljdsvalet enligt 30 kap. Straffmätningsvärdet uttrycks i böter av viss 

storlek eller fängelse på viss tid eller livstid. Detta medför att domstolen har ett större eller 

                                                   
11

 Vid flerfaldig brottslighet beaktas de olika brottens straffskalor. 
12

 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 34 f. 
13

 3 § reglerar förmildrande omständigheter vilka lämnas utanför detta arbete. 
14

 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 35 f. 
15

 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 36. 
16

 Jareborg & Zila, s. 112. 
17

 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 36. 
18

 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 36 ff. 
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mindre utrymme i påföljdsvalsfrågan beroende på fängelsestraffets längd, om fängelse 

skulle väljas som påföljd.19 

2.2 Straffvärde 

Det föreskrivs i 29 kap. 1 § första stycket BrB att straffskalan är utgångspunkt för 

bestämningen av straffvärdet: 

Straff ska, med beaktande av intresset av en enhetlig rättstillämpning, bestämmas inom 

ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller den samlade brottslighetens 

straffvärde. 

Domstolen skall hålla sig inom straffskalans ramar men skall även beakta intresset av en 

enhetlig rättstillämpning, vilket innebär att domstolen skall iaktta HD:s samt hovrätternas 

avgöranden och hämta ledning därifrån.20 Ledstjärnan är att lika fall skall behandlas lika.21 

Under 1970-talet lanserades straffvärdebegreppet i svensk kriminalpolitik.22 Genom 1988 

års påföljdsbestämningsreform23 infördes termen i lagtext som en sammanfattande 

benämning på de omständigheter som skall beaktas.24 29 kap. 1 § andra stycket BrB 

innehåller en formulering med en definition av straffvärde:  

Vid bedömningen av straffvärdet ska beaktas den skada, kränkning eller fara som 

gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter 

eller motiv som han eller hon haft. Det ska särskilt beaktas om gärningen inneburit ett 

allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person. 

Straffvärde utgör ett mått på gärningens skadlighet eller farlighet och gärningsmannens 

skuld sådan den kommit till uttryck i gärningen.25 Abstrakt straffvärde och konkret 

straffvärde är två olika typer av straffvärde. Med abstrakt straffvärde åsyftas den gällande 

straffskalan för brottet26 där en värdering genomförs av den aktuella brottstypens svårhet i 

förhållande till andra brottstypers svårhet.27 Lagstiftarens uppfattning återspeglas i vilken 

grad av allvarlighet en viss brottstyp är i jämförelse med andra brottstyper.28  

Det abstrakta straffvärdet påträffas således i de olika straffskalorna vilka de enskilda brotten 

försetts med i straffbestämmelserna. Straffskalan skall bestämmas i proportion till 

brottstypens svårhet och lika svåra straffskalor skall fastställas för likvärdiga brottstyper 

enligt ekvivalensprincipen.29 Detta medför att straffvärdet är ett relativt begrepp enär ett 

brotts straffvärde förändras beroende på vilken annan straffskala som det jämförs med.30  

                                                   
19

 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 214 f. 
20

 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 120. 
21

 Dahlström, Strand-Westerlund & Westerlund, s. 457. 
22

 Jareborg & Zila, s. 103. 
23

 Ett nytt påföljdssystem infördes. I prop. 1987/88:120 framhölls sådana värden som intresset av 

rättssäkerhet, legalitet, likhet inför lagen och proportionalitet liksom saklighet och opartiskhet som 

viktiga och skulle ligga till grund för påföljdsbestämningen. 
24

 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 118 f. 
25

 Jareborg & Zila, s. 103. 
26

 Dahlström, Strand-Westerlund & Westerlund, s. 456. 
27

 Sitte Durling, s. 147. 
28

 Jareborg & Zila, s. 104. 
29

 SOU 1986:14 s. 143. 
30

 SOU 1986:14 s. 131. 
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Med konkret straffvärde förstås vad domstolen anser att straffet skall vara i det enskilda 

fallet.31 Det är ett uttryck för svårheten av en viss begången brottslig gärning och för graden 

av gärningens klandervärdhet i förhållande till andra begångna brottsliga gärningar med 

samma brottsrubricering. Det konkreta straffvärdet beskriver således allvarligheten av en 

konkret begången gärning.32 I 29 kap. 1-3 §§ BrB föreskrivs de omständigheter som 

domstolen skall beakta vid bedömningen av det konkreta straffvärdet. Försvårande 

omständigheter i 1 § andra stycket andra meningen och i 2 § är några av de faktorer som 

påverkar den konkreta straffvärdebedömningen.33 

Det är viktigt att framhålla att brottets straffvärde inte är identiskt med brottets svårhet. 

Benämningen brottets svårhet används på två olika sätt, vilket utgör en bidragande orsak till 

skillnaden mellan straffvärde och brottets svårhet. I den allmänna debatten, nationellt och 

internationellt, är en bedömning av brottets svårhet detsamma som en bedömning av 

gärningens skadlighet eller farlighet och gärningsmannens skuld. Vid en juridisk-teknisk 

bedömning handlar det om ett brott bör hänföras till en särskild svårhetsgrad av en brottsart 

till exempel stöldbrott vilket kan klassificeras som snatteri, stöld eller grov stöld. Emellertid 

framgår det av lagtexten i 29 kap. 1 § andra stycket BrB att svårhetsbegreppet är centralt för 

straffvärdebegreppet. Det kan således konstateras att begreppet brottets svårhet som 

används vid gradindelning inte är identiskt med begreppet konkret straffvärde. Termens 

omfattning är placerad inom begreppsomfånget för konkret straffvärde och endast 

straffvärdefaktorer som verkar med skadlighet, farlighet eller skuld är relevanta. 

Omständigheter som avser skadlighet eller farlighet är vanligen viktigare än omständigheter 

som avser skuld vid en bedömning av brottets svårhet.34 

2.3 Beaktande av försvårande omständigheter 

2.3.1 29 kap. 1 § andra stycket BrB 

Vid bedömningen av straffvärdet ska beaktas den skada, kränkning eller fara som 

gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter 

eller motiv som han eller hon haft. Det ska särskilt beaktas om gärningen inneburit ett 

allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person. 

I andra stycket första meningen anges de brottsinterna omständigheterna vilka särskilt 

skulle beaktas innan lagändringen den 1 juli 2010. I förarbetena till den grundläggande 

bestämmelsen från 1988 års påföljdsbestämningsreform uttalades att uppräkningen av 

omständigheter inte var uttömmande, utan endast angav de viktigaste faktorerna.35 Även 

allmänpreventiva överväganden kunde påverka straffvärdebedömningen, liksom faktorer 

som att brottsligheten blivit mer utbredd eller antagit mer allvarligare former.36 

Genom lagändringen slopades ordet särskilt vilket motiverades med att det begränsade 

utrymmet för att ta hänsyn till andra faktorer än de uppräknade omständigheterna hade 

ifrågasatts i den juridiska debatten, samt att det var ovanligt att domstolarna beaktade 

sådana omständigheter som inte fanns med i bestämmelsen. De redan angivna faktorerna 

stod i relation till det intresse som varje straffbestämmelse syftar till att skydda, samt 

beskriver de objektiva och subjektiva omständigheter som bör utgöra ramarna för 

                                                   
31

 Dahlström, Strand-Westerlund & Westerlund, s. 456. 
32

 Jareborg & Zila, s. 103 f. 
33

 Dahlström, Strand-Westerlund & Westerlund, s. 456 f. 
34

 Jareborg & Zila, s. 104 ff. 
35

 Prop. 1987/88:120 s. 80. 
36

 Prop. 1987/88:120 s. 37. Jfr Sitte Durling, s. 150. 
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straffvärdebedömningen.37 Lagstiftarens vilja var att klargöra dessa ramar samt betona 

principerna om proportionalitet och ekvivalens. Idag skall domstolen således endast beakta 

de uppräknade omständigheterna.38 

De brottsinterna omständigheterna kan vara förmildrande eller försvårande. De utgörs av 

objektiva och subjektiva kriterier vilka är avgörande för brottsrubricering, inklusive 

svårhetsgradering.39 På den objektiva sidan finns skada, kränkning eller fara som gärningen 

inneburit. Tanken är att dessa tre faktorer skall omfatta omständigheter som är relevanta vid 

olika brottstyper.40 Lydelsen är avsedd att uppfattas i vid mening. Det aktuella brottets 

rekvisit torde normalt kunna vara utgångspunkt för bedömningen.41 En inträffad skada är en 

effekt vid effektbrotten till exempel vålds- och förmögenhetsbrotten. Fridsbrotten är 

exempel på brott som innefattar kränkning. Allmänfarliga och vissa trafikbrott är exempel 

på brott som innebär fara. Rätten skall bedöma i vilken utsträckning som det straffskyddade 

intresset har blivit angripet genom det aktuella brottet.42 

De objektiva kriterierna skall täckas subjektivt enligt täckningsprincipen. Av förarbetena 

framgår att vid straffvärdebedömningen skall hänsyn ej tas till sådana omständigheter som 

inte täcks av gärningsmannens uppsåt eller oaktsamhet. Hur grov oaktsamheten har varit 

liksom vilken form av uppsåt som förelegat är också av stor betydelse för bedömningen.43 

Jareborg och Zila drar slutsatsen att uttalandet endast torde avse försvårande 

omständigheter. Enligt den nya bestämmelsen råder oklarhet huruvida en försvårande 

omständighet som täcks av oaktsamhet kan påverka straffvärdet. Tidigare torde det vara 

sällsynt.44 

Åklagaren har alltid bevisbördan och skall styrka försvårande omständigheter, vilka 

jämställs med positiva brottsrekvisit. Det krävs inte att de åberopas i stämningsansökan, 

även om det kan rekommenderas.45 Emellertid skall olika försvårande omständigheter 

behandlas vid rättegången på ett sådant sätt att den tilltalade har möjlighet att försvara sig.46 

29 kap. 1 § andra stycket andra meningen BrB lades till vid lagändringen den 1 juli 2010. 

Lagstiftaren har för avsikt att åstadkomma en höjd straffnivå för brott som inneburit ett 

allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person. Bestämmelsen omfattar 

brott där gärningen har bestått i eller innefattat uppsåtligt allvarligare våldsanvändning, 

uppsåtligt allvarligare hot, eller med sådant våld eller hot jämställbart handlande, vilket har 

innebörden av att ha försatt någon i vanmakt. Vidare avses att utan sådant våld eller hot, ha 

berövat någon friheten. Tillämpningsområdet omfattar även medhjälp, anstiftan samt försök 

och andra osjälvständiga brottsformer. Ett straffvärde motsvarande fängelse i minst sex 

månader krävs för att det skall vara ett allvarligt angrepp.47  

                                                   
37

 Dock har skälen till borttagandet starkt ifrågasatts i doktrinen. Se Jareborg & Zila, s. 103. 
38

 Prop. 2009/10:147 s. 13 och 40. 
39

 Jareborg & Zila, s. 111. 
40

 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 120. 
41

 Brottbalkskommentaren, s. 29:20 a. 
42

 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 120. 
43

 Prop. 1987/88:120 s. 81. 
44

 Jareborg & Zila, s. 110. 
45

 Jareborg & Zila, s. 110. 
46

 Borgeke & Sterzel, s. 26. 
47

 Prop. 2009/10:147 s. 40 f. Exempel på sådana angrepp är mord, dråp, grov misshandel och annan 

misshandel av allvarligare slag, människorov, olaga frihetsberövande, grov kvinnofridskränkning, 

grov fridskränkning samt rån och grovt rån, men däremot inte förmögenhetsbrott som enbart inneburit 

angrepp på någons ekonomiska trygghet. 
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Motiven till detta tillägg har bland annat varit att synen på avsiktliga angrepp på enskildas 

fysiska integritet har förändrats till följd av samhällsutvecklingen och blivit strängare i dag. 

Antalet polisanmälda våldsbrott har ökat vilket bekräftar ett större hot mot enskilda än 

tidigare. Lagstiftaren framhåller att det numera finns en större medvetenhet om att allvarliga 

våldsbrott inte enbart innebär fysiska skador, utan även psykiska påfrestningar för offret.48 

Kammaråklagare Kristofer Magnusson är av samma mening och är positiv till tillägget 

bland annat med hänsyn till målsägandeperspektivet.49 Sammanfattningsvis har således 

samhällsutvecklingen inneburit att de allvarliga våldsbrotten måste ses som betydligt 

allvarligare än tidigare och som mer klandervärda än vissa andra brottstyper. Denna 

strängare syn bör återspeglas i en straffnivå för våldsbrotten som står i proportion till deras 

allvar och ligger högre än ingripandenivån för främst förmögenhetsbrotten.50  

Förarbetena anger även riktlinjer för hur höjningen skall gå till. Straffvärdet skall anses vara 

högre än det straffvärde som skulle ha följt vid en bedömning enligt tidigare praxis. 

Exempelvis skall ett brott med ett straffvärde på fängelse i sex månader upp till ett år höjas 

med cirka två månader. För ett straffvärde från ett år upp till två år bör höjningen vara tre 

till fem månader. Vidare bör en straffvärdenivå på fem år höjas med cirka ett år. Slutligen 

bör ett straffvärde mellan sex till åtta år höjas med cirka ett och ett halvt år. Den övre delen 

av respektive straffskala skall således användas i större utsträckning än tidigare, samtidigt 

som den nedre delen av straffskalan kan användas på ett mer differentierat sätt.51 

Det har framförts kritik angående tillägget och dess placering vilket nu skall behandlas. Till 

att börja med väcks tanken om det gör någon skillnad att ha meningen utskriven i lagtexten. 

Straffvärdebedömningen inbegriper och har alltid inbegripit beaktandet av om brottet varit 

riktat mot en persons liv, hälsa eller trygghet.52 Domstolen har alltid sett allvarligt på detta, 

bekräftar lagman Lars-Erik Bergström. Troligtvis hade lagstiftaren för avsikt att placera den 

på en framskjuten plats i 29 kap. 1 § BrB.53 Domare har förut haft anmärkningar på att 

åklagarna i alltför liten utsträckning lägger ner arbete på ett omsorgsfullt argumenterande i 

påföljdsfrågan. Orsaken kan vara utformningen av regelsystemet som innefattar vissa 

svåråtkomliga och opedagogiska delar.54 Enligt kammaråklagare Kristofer Magnussons och 

lagman Lars-Erik Bergströms erfarenheter åberopas den aktuella bestämmelsen ofta i 

åklagarens pläderingar i dagsläget.55 Bergström menar att det går att urskilja en positiv 

förändring eftersom åklagarna ger motiverade påföljdsförslag i större utsträckning än 

tidigare.56 

Nästa fråga blir varför bestämmelsen placerats i den generella bestämmelsen om 

straffvärdebedömning i 29 kap. 1 § BrB. Ordet särskilt har slopats i andra stycket första 

meningen och således skall inga andra omständigheter än de nämnda beaktas. Märkligt nog 

lades den aktuella meningen till andra stycket med formuleringen: Det ska särskilt beaktas 

om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet.57 Till 

skillnad från andra omständigheter föreskrivna i andra stycket av betydelse för 

straffvärdebedömningen, skall således den omständigheten särskilt beaktas vilket inte kan 

anses vara konsekvent och inte heller pedagogiskt. Förarbetena anger ingen särskild 
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 Prop. 2009/10:147 s. 10. 
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 Magnusson. 
50

 Prop. 2009/10:147 s. 11. 
51

 Prop. 2009/10:147 s. 41 f. 
52

 Jareborg & Zila, s. 110. 
53

 Bergström. 
54

 Nilsson, s. 474 f. 
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 Prop. 2009/10:147 s. 13 och 40. 
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förklaring till innebörden av den aktuella omständigheten mer än att den syftar till en höjd 

straffnivå.58  

Lagman Lars-Erik Bergström och advokat Anders Ericson menar att det torde ha varit 

lämpligare att placera bestämmelsen i 2 §.59 Ericson anför att formuleringen är sådan att 

särskild hänsyn skall tas vid ett allvarligt angrepp på liv, hälsa eller trygghet vilket praktiskt 

sett innebär försvårande omständigheter.60 

Jareborg och Zila framhåller ett annat perspektiv och menar att tillägget är felplacerat och 

tillika överflödigt. Tillägget uttrycker lagstiftarens vilja om att en viss brottstyp, brott mot 

person, typiskt sett skall tillmätas ett högre straffvärde än andra brottstyper, vilket borde ha 

genomförts medelst fastställande av strängare straffskalor.61 Ericson delar synpunkten i sak, 

i fråga om att det handlar om en viss brottstyp. Han understryker att uttrycket angrepp på 

liv eller hälsa eller trygghet konstituerar brott mot person enligt 3-4 kap. BrB, vilket i sin 

tur gör det besynnerligt att placera in bestämmelsen i 29 kap. 1 § BrB. Mot bakgrund av det 

nyss sagda, ställer Ericson sig frågande till lämpligheten att en föreskrift inriktad på viss 

brottslighet finns med i en generell bestämmelse.62 

I den juridiska debatten har diskussion förekommit om hur riktvärdena i lagmotiven skall 

tolkas och tillämpas. Till att börja med förefaller straffskalan runt sex månader ha upphört 

att gälla vid våldsbrotten på grund av att det i normalfallet skall läggas till cirka två 

månader. Vidare ställs frågan om minimistraff inte längre skall tillämpas på grund av att 

”extramånader” skall läggas till. Emellertid kan det visserligen finnas förmildrande 

omständigheter och andra skäl till att ett utdömt straff, efter straffmätningen, utgör 

minimistraffet för ett visst brott. Det krävs således speciella omständigheter på något sätt 

och följaktligen skulle minimistraffet inte vara vad som normalt menas med minimistraff.63 

En annan frågeställning som uppkommer är hur domstolen skall resonera i de fall när ett 

brott av normalgraden vars straffvärde utgör straffminimum för grovt brott, till exempel 

misshandel, vilket förr skulle ha ett straffvärde motsvarande fängelse tio månader, idag 

skall ha ett straffvärde motsvarande fängelse ett år. En lägre grad av ett gradindelat brott 

döms normalt inte till ett straff som motsvarar minimistraffet för den högre graden eller som 

överstiger detta enligt doktrin och fast rättspraxis. Frågan blir hur domstolarna skall lösa 

problemet med överlappande straffskalor. Slutligen skall nämnas att straffskalorna generellt 

sett inte har höjts och därför är ett straffvärde som förr var straffmaximum fortfarande 

detsamma. Detta ter sig motsägelsefullt när syftet med reformen är en generell 

straffskärpning för allvarliga våldsbrott.64 

Lagstiftningstekniken är förbunden med en svaghet. Domstolarna skall idag utgå från 

straffvärdet innan den 1 juli 2010 och sedan lägga till ett visst antal månader. Med tiden blir 

det svårare att minnas hur man gjorde straffvärdebedömningarna förr. Domare går i pension 

och det tillkommer nya som inte har kunskap om hur läget var innan den 1 juli 2010.65 

Borgeke, Reimer, Ulväng och Wersäll menar att den naturliga vägen hade varit att ändra 

straffskalorna för vilka brott det fanns ett behov av straffskärpning. Emellertid har de 

samtidigt förståelse för de svårigheter som lagstiftaren möter vid betydande 
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straffskaleändringar. Författarna anser att straffvärdet av ett våldsbrott fortfarande kan 

motsvara sex månaders fängelse även om det inte förekommer förmildrande 

omständigheter. Däremot skall domstolarna inneha en skärpt syn i konkreta fall av de 

allvarligaste våldsbrotten vid straffvärdebedömningen. I realiteten leder det till att den övre 

delen av den praktiskt tillämpbara straffskalan tillämpas oftare. Vidare bör principen om 

överlappande straffskalor fortfarande tillämpas, vilket i praktiken leder till att fler brott 

torde bedömas vara av högre grad än tidigare. Slutsatsen blir att domstolarna bör vara 

försiktiga med olika tabeller och omräkningsscheman för översättning av tidigare 

straffvärden till straffvärden enligt den nya lagstiftningen. Risken är att straffmätningen blir 

mekanisk och ologisk.66 Artikeln avslutas med några begrundande ord:  

”Noga taget innebär 2010 års reform knappast mer än en uppmaning till domstolarna att i 

enskilda fall ta sin straffmätningsuppgift avseende de allvarliga våldsbrotten på det allvar 

som krävs för att en differentierad och adekvat straffmätning skall uppnås. Någon slavisk 

tillämpning av de omräkningsexempel som finns angivna i propositionen har med stor 

säkerhet aldrig varit avsedd och bör därför inte heller förekomma.”
67

  

Borgeke, Reimer, Ulväng och Wersäll anser att domstolarna idag bör beakta riktlinjerna i 

lagmotiven som en uppmaning och ha dessa anvisningar i åtanke när de skall bestämma 

straffvärdet. Naturligtvis skall detta ske utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. 

Författarnas slutsatser verkar överensstämma med den praktiska tillämpningen. 

Kammaråklagare Kristofer Magnusson och advokat Anders Ericson menar att domstolarna 

inte följer exemplen mekaniskt utan det är fortfarande av största vikt att de ser till den 

aktuella situation som föreligger. Dessutom tillkommer domstolarnas försiktighet av en 

straffvärdehöjning bland annat med avseende på intresset av en enhetlig rättstillämpning. 

En liten höjning torde dock ha skett vilket tyder på att straffen skärpts, om än ringa men 

alltjämt av betydelse. Detta kan tala för att en viss utveckling fortskrider, även om den kan 

uppfattas som långsam.68 Lagman Lars-Erik Bergström understryker att det ej skall 

förglömmas att man som enskild domare eller domstol inte kan gå för långt i 

straffvärdehöjningen eftersom första stycket stadgar att en enhetlig rättstillämpning skall 

beaktas. Det är således inte i samtliga fall som man kan se en uppenbar skillnad från 

tidigare.69 

2.3.2 29 kap. 2 § BrB 

Till skillnad från 1 § vilken är mer generell, innehåller 2 § åtta specifika punkter med 

konkreta exempel avseende försvårande omständigheter som skall öka straffvärdet. Det 

handlar om brottsexterna faktorer vilka är hänförliga till det konkreta brottet70 och som 

aktualiseras först när de brottsinterna faktorerna har beaktats.71  

Inledningsvis anger lagbestämmelsen att de brottsexterna försvårande omständigheterna 

skall beaktas vid sidan av vad som skall gäller för varje särskild brottstyp. Härmed avses 

främst vad som framgår direkt av straffbestämmelserna, men även exempelvis av förarbeten 

och rättspraxis. Listan är exemplifierande och det kan således förekomma andra försvårande 

omständigheter än de uppräknade. Enligt motiven till 1988 års reform inrymmer 

uppräkningen de vanligaste och mest betydelsefulla av de slags omständigheter vilka enligt 
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dåvarande rättspraxis brukade åberopas som särskilt försvårande. Det betonas i förarbetena 

att flera av punkterna är allmänt hållna varför de bör tillämpas med försiktighet. Att de 

uppräknade omständigheterna skall beaktas särskilt utesluter emellertid inte att det kan 

föreligga andra omständigheter, som i det enskilda fallet kan tillmätas lika stor eller större 

betydelse.72  

Skälet till varför lagen innehåller en katalog med särskilt beaktansvärda försvårande 

omständigheter är i grunden betydelsen av en enhetlig rättstillämpning. Olika människor har 

olika uppfattningar om vad som gör att ett brott är att betrakta som mer eller mindre 

klandervärt, vilket medför att det fordras någon form av förteckning över de mest 

betydelsefulla omständigheterna. Vid straffvärdebedömningen beaktas således ungefärligen 

samma omständigheter som tillskrivs samma värde.73 

Det är viktigt att minnas att en så kallad dubbelräkning ej får ske. Har det aktuella brottet 

bedömts som grovt på grund av en försvårande omständighet, saknas det i allmänhet, men 

naturligtvis inte alltid, anledning att beakta omständigheten även vid 

straffvärdebedömningen vid tillämpning av 2 §.74 
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3 Försvårande omständigheter enligt 29 kap. 2 § 

BrB 

3.1 Lagparagrafen 

Tidigare lydelse 

 

Såsom försvårande omständigheter vid 

bedömningen av straffvärdet skall, vid sidan 

av vad som gäller för varje särskild 

brottstyp, särskilt beaktas 

 

1. om den tilltalade avsett att brottet skulle 

få betydligt allvarligare följder än det 

faktiskt fått, 

2. om den tilltalade visat särskild 

hänsynslöshet, 

3. om den tilltalade utnyttjat någon annans 

skyddslösa ställning eller särskilda 

svårigheter att värja sig, 

4. om den tilltalade grovt utnyttjat sin 

ställning eller i övrigt missbrukat ett särskilt 

förtroende, 

5. om den tilltalade förmått någon annan att 

medverka till brottet genom allvarligt tvång, 

svek eller missbruk av dennes ungdom, 

oförstånd eller beroende ställning, 

 

6. om brottet utgjort ett led i en brottslig 

verksamhet som varit särskilt noggrant 

planlagd eller bedrivits i stor omfattning 

och i vilken den tilltalade spelat en 

betydande roll, 
7. om ett motiv för brottet varit att kränka en 

person, en folkgrupp eller en annan sådan 

grupp av personer på grund av ras, hudfärg, 

nationellt eller etniskt ursprung, 

trosbekännelse, sexuell läggning eller annan 

liknande omständighet, eller 

8. om brottet varit ägnat att skada 

tryggheten och tilliten hos ett barn i dess 

förhållande till en närstående person. 

Lag (2003:408) 

Nuvarande lydelse 

 

Som försvårande omständigheter vid 

bedömningen av straffvärdet ska, vid 

sidan av vad som gäller för varje särskild 

brottstyp, särskilt beaktas 

 

1. om den tilltalade avsett att brottet 

skulle få allvarligare följder än det 

faktiskt fått, 

2. om den tilltalade visat stor 

hänsynslöshet, 

3. om den tilltalade utnyttjat någon 

annans skyddslösa ställning eller 

svårigheter att värja sig, 

4. om den tilltalade utnyttjat sin ställning 

eller i övrigt missbrukat ett särskilt 

förtroende, 

5. om den tilltalade förmått någon annan 

att medverka till brottet genom tvång, 

svek, eller missbruk av hans eller hennes 

ungdom, oförstånd eller beroende 

ställning, 

6. om brottet utgjort ett led i en 

brottslighet som utövats i organiserad 

form eller systematiskt eller om brottet 

föregåtts av särskild planering, 
 

7. om ett motiv för brottet varit att kränka 

en person, en folkgrupp eller annan 

sådan grupp av personer på grund av ras, 

hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, 

trosbekännelse, sexuell läggning eller 

annan liknande omständighet, eller 

8. om brottet varit ägnat att skada 

tryggheten och tilliten hos ett barn i dess 

förhållande till en närstående person. 

Lag (2010:370) 
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3.2 Äldre rätt – Ursprungsbestämmelsen 

3.2.1 Punkt ett – Överskjutande uppsåt 

Den första punkten angav att det vid straffvärdebedömningen särskilt skulle beaktas om den 

tilltalade avsett att brottet skulle få betydligt allvarligare följder än det faktiskt fått. Ett så 

kallat subjektivt överskott föreligger när gärningsmannen har haft ett uppsåt som sträcker 

sig längre än till det händelseförlopp som han har orsakat.75 Med andra ord handlar det om 

de fall när gärningsmannen har haft en avsikt som gått längre än till det brottsliga resultat 

som han åstadkommit.76 

Försök, förberedelse och stämpling till brott är de vanligaste praktiska fallen vad gäller 

överskjutande uppsåt77 och skall ej förväxlas med den brottsexterna försvårande 

omständigheten i första punkten.78 Vid försök, förberedelse och stämpling till brott sträcker 

sig gärningsmannens uppsåt längre än till den handling han faktiskt har utfört eller till den 

effekt som blev resultatet av handlingen.79 Ofta handlar det således om ett subjektivt 

överskott till det planerade eller påbörjade brottets fullbordan.80 I dessa fall kan brottet 

rimligen ges ett högre straffvärde än om gärningsmannens uppsåt ej avsåg annat än det 

händelseförlopp som faktiskt skedde rent objektivt.81 

I sammanhanget bör det uppmärksammas att möjlighet finns, som tidigare nämnts, att döma 

för försök till en allvarligare grad av brottet, i stället för att döma för fullbordat brott av en 

lägre grad av brottet. Emellertid kan det röra sig om ett brott som inte är gradindelat eller 

som hänför sig till den högsta graden och då existerar inte denna möjlighet. I sådana fall kan 

första punkten tillämpas för att brottet skall få ett rättvisande straffvärde. Ett brott torde ha 

ett högre straffvärde när det subjektiva överskottet består i att en utförd handling skulle få 

allvarligare effekter, exempelvis avslutade försök, än vid brott där det subjektiva överskottet 

består i att senare göra mer.82 

3.2.2 Punkt två – Särskild hänsynslöshet 

Andra punkten angav att en försvårande omständighet vid straffvärdebedömningen förelåg 

om den tilltalade visat särskild hänsynslöshet. Enligt lagmotiven skall det således tillkomma 

något extra utöver den hänsynslöshet som normalt ingår i förövandet av den brottsliga 

gärningen och som i förekommande fall har beaktats i rekvisiten för brottet.83  

Förarbetena ger två exempel på situationer när denna punkt blir aktuell. Den första 

situationen är när en person rånar någon under pistolhot och det skall normalt bedömas som 

grovt rån. Ett extra mått av hänsynslöshet tillkommer om rånaren därutöver skjuter skarpa 

varningsskott vilket då kan utgöra en försvårande omständighet. Den andra situationen är att 

inbrott i en lägenhet som utgör någons bostad bedöms normalt som grov stöld. Ett uttryck 

för särskild hänsynslöshet föreligger om gärningsmannen orsakat en förstörelse, som i 
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förhållande till inbrottet, är omfattande eller omotiverad.84 I korthet kan sägas att det finns 

många brottsbeskrivningar i vilka hänsynslöshet ingår och om det inte nämns särskild 

hänsynslöshet i den enskilda straffbestämmelsen, kan hänsynslösheten således vägas in i 

straffvärdebedömningen.85 

3.2.3 Punkt tre – Utnyttjande av någon annans skyddslösa ställning eller särskilda 

svårigheter att värja sig 

Det anses som försvårande om gärningsmannen utnyttjar någon annans skyddslösa 

ställning, eller som innan lagändringen, särskilda svårigheter att värja sig. Tredje punktens 

funktion är att brott som förövats bland annat mot barn, handikappade eller äldre skall ha ett 

högre straffvärde än brott som förövats mot vuxna och friska personer. Exempel på vad som 

omfattas av punkten är narkotikaförsäljning till barn eller ungdom.86 Brottet skall således 

bedömas som allvarligare än om samma narkotika sålts till en vuxen. Straffvärdet för ett rån 

förövat mot en handikappad person är högre än om brottet begåtts mot en person som har 

haft förmåga att freda sig.87  

Ett uppsåtligt utnyttjande av någon annans skyddslösa ställning är en omständighet som 

normalt bör tillmätas betydande vikt. I förarbetena framhålls att det särskilt gäller övergrepp 

mot barn där riskerna dessutom är särskilt stora att övergreppen kan medföra svåra och 

långvariga personliga skadeverkningar.88 

3.2.4 Punkt fyra – Grovt utnyttjande av egen ställning och missbrukande av särskilt 

förtroende 

En försvårande omständighet som särskilt skulle beaktas vid straffvärdebedömningen 

förelåg om gärningsmannen grovt utnyttjat sin ställning eller missbrukat ett särskilt 

förtroende. Enligt förarbetena finns det ofta anledning att se allvarligare på om till exempel 

en anställd stjäl något från sin arbetsplats än om motsvarande egendom stjäls av en 

utomstående. Punkten kan också tillämpas på fall som till exempel när en vårdare vid en 

kriminalvårdsanstalt för in narkotika till de intagna.89 

3.2.5 Punkt fem – Förmående av någon annan till medverkan genom allvarligt tvång, 

svek eller missbruk av dennes ungdom, oförstånd eller beroende ställning 

Denna punkt har ett samband med 23 kap. 5 § BrB i vilken det finns en strafflindringsregel 

för bland andra den som har förmåtts att medverka till brott genom tvång, svek eller 

missbruk av hans ungdom, oförstånd eller beroende ställning. Straffet får i sådana fall sättas 

under det minimistraff som annars gäller. I nämnda paragraf framgår också att i ringa fall 

skall gärningsmannen ej dömas till ansvar.90 

Femte punkten åsyftar samma sorts omständigheter men tar sikte på gärningsmannen som 

har förmått någon annan att medverka. Intentionen har ej varit att punkten alltid skulle vara 

tillämpbar när föreskriften i 23 kap. 5 § BrB har tillämpats. Domstolarna skulle således inte 
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skärpa straffvärdet för gärningsmannen i alla de fall när straffnedsättning eller ansvarsfrihet 

blev aktuellt. Lagstiftaren menade att detta skulle leda allt för långt.91 I lagmotiven angavs 

att det snävare tillämpningsområdet för regeln markerats i lagtexten genom att det skulle 

röra sig om allvarligt tvång, svek eller missbruk.92 

Regeln kan bli tillämplig exempelvis i de fall när någon utnyttjar sitt barns ungdom eller 

beroendeställning till att förmå barnet att medverka vid brott. Vidare ges ett exempel på när 

en persons narkotikamissbruk utnyttjas till att förmå honom att delta i 

narkotikabrottslighet.93 Det kan påpekas att sedan motiven skrevs har bruk av narkotika 

blivit straffbelagt. Dock kan exemplet fortfarande belysa regelns ändamål.94 

3.2.6 Punkt sex – Led i brottslig verksamhet 

Sjätte punkten angav före den 1 juli 2010 att en försvårande omständighet förelåg om 

brottet hade utgjort ett led i en brottslig verksamhet som varit särskilt noggrant planlagd 

eller bedrivits i stor omfattning och i vilken den tilltalade spelat en betydande roll. Enstaka 

brott, till exempel ett väl planlagt inbrott, omfattades ej av bestämmelsen. 

Punkten tar främst sikte på brottslighet med flera inblandade och som har skett i 

organiserade former. Det skall således röra sig om en serie gärningar som har övervägts före 

förverkligandet95 och företagits utan längre tidsintervall dem i mellan,96 eller om en 

brottslighet som utan närmare planläggning ändock har bedrivits i stor omfattning. Det kan 

handla om exempelvis narkotikaförsäljning i organiserade former, systematisk 

häleriverksamhet, koppleri i stor omfattning i form av bordeller samt dobbleri bestående i 

drivande av spelklubbar.97 Narkotikabrott, smuggling, häleri, koppleri, dobbleri, stöld och 

bedrägeri är sådana brott som i praktiken är lättast att konstatera i samband med brottslig 

verksamhet.98 Enligt lagmotiven kan även olika former av ekonomisk brottslighet omfattas 

av bestämmelsen, eftersom sådan brottslighet inte sällan bedrivs i stor omfattning och med 

betydande förberedelser, där brottet eller brotten ingår i vad som får betraktas som brottslig 

verksamhet. I dessa fall kan det röra sig om endast en gärningsman.99 Exempel på 

ekonomisk brottslighet i modern tid som omfattas av bestämmelsen är olika typer av 

skalbolagshärvor.100 

Tillämpningsområdet för denna punkt var inskränkt beträffande den tilltalades roll i den 

brottsliga verksamheten. Straffvärdehöjning enligt punkten kunde endast ske för den 

tilltalade som hade spelat en betydande roll i den brottsliga verksamheten. Det krävdes dock 

inte att den tilltalade hade intagit en ledande ställning, eftersom deltagandet kunde ha varit 

betydande i sammanhanget. I den ursprungliga propositionen påpekas särskilt att 

bestämmelsen ej är tillämplig på exempelvis gatuförsäljarna i en narkotikaliga.101 

                                                   
91

 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 153. 
92

 Prop. 1987/88:120 s. 83. 
93

 Prop. 1987/88:120 s. 83. 
94

 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 153. 
95

 Prop. 1987/88:120 s. 84. 
96

 Jareborg & Zila, s. 114. 
97

 Prop. 1987/88:120 s. 84. 
98

 Jareborg & Zila, s. 114. 
99

 Prop. 1987/88:120 s. 83 f. 
100

 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 154. 
101

 Prop. 1987/88:120 s. 84. 



21 

 

3.2.7 Punkt sju – Kränkning på grund av rasistiska motiv m.m. 

År 1994 lades punkt sju till uppräkningen av försvårande omständigheter som särskilt skall 

beaktas vid straffvärdebedömningen. Punkten stadgar att en försvårande omständighet 

föreligger om ett motiv för brottet har varit att kränka en person, en folkgrupp eller en 

annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, 

trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet.102 

Bestämmelsen infördes mot bakgrund av lagstiftarens stränga syn på rasistisk brottslighet 

och vilja att bekämpa varje faktisk yttring av rasism med kraft, inte bara som en reaktion på 

den enskilda händelsen, utan också för att visa att sådana tendenser överhuvudtaget är 

oacceptabla i ett demokratiskt samhälle. I lagmotiven framhålls att gärningar med rasistiska 

eller liknande motiv utgör ett allvarligt hot mot den rättstrygghet som varje människa har 

rätt till, oavsett bakgrund eller ursprung. Därför ses det som en högt prioriterad uppgift för 

det allmänna att bekämpa sådan brottslighet. Det råder ingen tvekan om att brott med 

rasistiska eller liknande motiv har ett särskilt högt straffvärde. Det fanns möjlighet att 

beakta sådana omständigheter genom att tillämpa den generella bestämmelsen i 29 kap. 1 § 

BrB. Dock är den paragrafen allmänt hållen och avser mycket varierande förhållanden. 

Kritik har även riktats mot åklagare och domstolar för att rasistiska eller liknande motiv inte 

uppmärksammats i erforderlig utsträckning vid bedömning av olika brott. Ledning kan 

hämtas från straffbestämmelsen om hets mot folkgrupp i 16 kap. 8 § BrB, men punkten 

omfattar även andra diskriminerande motiv av jämförligt slag, till exempel kränkning på 

grund av sexuell läggning.103  

Med annan liknande omständighet understryks att någon omständighet av de i 

bestämmelsen upptagna motiven inte behöver ha varit det enda eller ens det huvudsakliga 

motivet för brottet, för att bestämmelsen skall kunna tillämpas. Samtliga fall där ett motiv 

för brottet har varit att åstadkomma en kränkning av berört slag omfattas av skyddet.104 Det 

krävs inte att kränkningen riktar sig mot en minoritetsgrupp eller en person tillhörande en 

sådan. Varje rasistiskt motiv är försvårande även om brottet begås av en utländsk person 

mot en svensk.105 Den eller dem som kränkningen riktas mot behöver heller inte ha 

målsägandeställning. Punkten är således tillämplig oavsett om brottet riktas direkt mot den 

eller dem som gärningsmannen haft för avsikt att kränka, eller om han åstadkommit 

kränkningen genom att begå brottet mot någon annan. Förarbetena ger exempel på att 

bestämmelsen är tillämplig om en brand har anlagts i en kyrka eller en moské eller annan 

byggnad för religionsutövning, för att kränka personer med en viss trosbekännelse, oavsett 

vem som är ägare till egendomen.106  

En förutsättning för att punkten skall vara tillämplig är att ett motiv för just det brott som 

blivit begånget varit att åstadkomma en kränkning av det slag som bestämmelsen avser. 

Exempelvis betyder det att endast förhållandet att ett rån begåtts för att finansiera en 

rasistisk organisations verksamhet ej innebär att punkten blir tillämplig.107 Gärningen måste 

således ge uttryck för en nedvärdering av den kränkta personens eller gruppens 

människovärde, för att motivet skall anses som en försvårande omständighet.108 
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3.2.8 Punkt åtta – Skadande av trygghet och tillit hos ett barn 

År 2003 kompletterades listan i 29 kap. 2 § BrB med ytterligare en punkt, innefattande en 

försvårande omständighet om brottet varit ägnat åt att skada tryggheten och tilliten hos ett 

barn i dess förhållande till en närstående person. Under lagstiftningsarbetet framhölls att 

bestämmelserna i 29 kap. 1-2 §§ BrB, främst punkterna två, tre och fyra i 2 § redan kunde 

aktualiseras när det gällde brott mot barn, vilka också domstolarna tog hänsyn till. 

Regeringen menade dock att det fanns ett behov av ett heltäckande straffrättsligt skydd för 

barn i utsatta situationer. Kompletteringen syftar således främst till att tydliggöra och 

markera att exempelvis brott mot närstående barn ofta bör åsättas ett högre straffvärde, just 

för att barnet riskerar att berövas sin trygghet. Straffskärpningsgrunden är dock inte 

begränsad till att gälla enbart de fall då brottet riktat sig direkt mot ett barn, utan bör 

omfatta även sådana fall då brottet förövats i närvaro av ett närstående barn, till exempel när 

ett barn tvingas bevittna att en förälder blir slagen av den andre föräldern eller någon annan 

närstående till barnet.109  

Begreppet barn innefattar personer under 18 år, men bestämmelsen är främst av betydelse 

för brott som direkt eller indirekt riktar sig mot mindre barn.110 Närståendekretsen omfattar 

främst föräldrar, fosterföräldrar och sambor till sådana111 men även andra vuxna personer 

som har en nära och förtroendefull relation till barnet det vill säga mor- och farföräldrar, 

mostrar, morbröder, fastrar och farbröder.112 

För att punkten skall vara tillämplig krävs inte att tilliten och tryggheten skadas, utan 

handlingen skall typiskt sett vara sådan att skada kan uppstå,113 vilket framgår av lagtexten 

genom uttrycket ägnat åt att skada tryggheten och tilliten. Gärningsmannens uppsåt till de 

faktiska omständigheterna är tillräckligt och således behövs ingen avsikt att skada 

tryggheten eller tilliten.114 Enligt Brottsbalkskommentaren torde det däremot krävas att 

gärningsmannen inte endast insett vad han gjort, utan också att gärningen var ägnad att 

åstadkomma en skada av det aktuella slaget.115 Det råder följaktligen oklarhet i detta 

hänseende. Borgeke menar att ståndpunkten inte utan vidare skall tas för god, även om den 

är i viss samklang med vad som vanligen brukar krävas vid denna typ av rekvisit. En 

princip är således att rättens bedömning ej får komma som en överraskning för den 

dömde.116 Det fordras därför ett förtydligande i rättspraxis för att få klarhet i gällande 

rättsläge. 

3.3 Gällande rätt – Nyanseringen av bestämmelsen 

3.3.1 Punkt ett till fem 

Syftet med lagändringen är, vilket tidigare har nämnts, att straffvärdebedömningen skall få 

en ökad spännvidd. I förarbetena anges att syftet skall uppnås genom ändringar beträffande 

de kvalificerande rekvisit som finns i punkterna ett till fem. Med kvalificerande rekvisit 

avses sådana rekvisit som har angett viss styrka för att en försvårande omständighet skall 
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kunna beaktas vid straffvärdebedömningen. Rekvisiten har slopats eller ändrats, om inte 

starka skäl har talat för att behålla dem. Vidare menar lagstiftaren att sådana slopanden eller 

ändringar innebär att de försvårande omständigheterna kan ges ett genomslag, även när de 

inte har varit av kvalificerat slag som tidigare krävdes, eller så snart de varit av det 

kvalificerat slag som numera krävs. Omständigheterna kan verka i ytterligare skärpande 

rikting jämfört med den dåvarande angivna styrkan som förelegat innan lagändringen.117 

Punkterna skall ges genomslag vid straffvärdebedömningen enligt förevarande paragraf när 

de tidigare inte har beaktats överhuvudtaget, eller inte har beaktats tillräckligt genom 

rubriceringen av brottet eller kvalificeringen av brottet till viss grad. Med vilken styrka den 

försvårande omständigheten har förelegat är av betydelse för straffvärdehöjningen. Ju mer 

påtaglig styrkan har varit, desto mer bör straffvärdet ökas. I undantagsfall kan 

omständigheterna ha förelegat med så starkt begränsad styrka att straffvärdet ej bör 

påverkas.118  

De förstärkningsord som har tagits bort är betydligt i punkt ett, särskilda i punkt tre, grovt i 

punkt fyra samt allvarligt i punkt fem. I punkt två har ordet särskild ersatts av stor. Detta 

motiverades med att särskild hänsynslöshet avsågs något extra utöver den hänsynslöshet 

som normalt ingår i begåendet av ett brott och som i förekommande fall har betraktats i 

rekvisiten för brottet.119 

Lagrådet ifrågasatte om ett ordbyte skulle innebära att syftet med lagändringen skulle 

uppnås. Regeringen menade dock att ordbytet skulle medföra ett visst utrymme att utvidga 

bestämmelsens tillämpningsområde.120 De åtgärder som anges i lagmotiven hade flera år 

innan lagändringen fått stöd i en artikel av Borgeke, i vilken de kvalificerande rekvisiten 

diskuteras. Han ansåg att de flesta av dessa förstärkningsord kunde tas bort eftersom dessa 

starkt inskränkte tillämpningen av lagens bestämmelser.121 

3.3.2 Punkt sex – Organiserad eller systematisk brottslighet eller särskild planering 

Sjätte punkten omformulerades genom lagändringen. Lagstiftaren menade att bestämmelsen 

till synes sällan kom till användning, samt att den var snävt avgränsad och därför skulle 

tillämpningsområdet utvidgas. Numera skall det särskilt beaktas om brottet utgjort ett led i 

en brottslighet som utövats i organiserad form eller systematiskt eller om brottet föregåtts 

av särskild planering. Ett brott som har utgjort ett led i en brottslighet utövad av flera 

personer, som organiserat sig för att i samverkan begå ett flertal brott bör anses som 

försvårande.122 

I lagmotiven framhålls att det måste vara av underordnad betydelse vilken roll den tilltalade 

har spelat i den brottsliga verksamheten. Vidare bör det anses vara försvårande om ett brott 

utgjort ett led i en brottslighet där ett visst tillvägagångssätt upprepats ett flertal gånger, 

vilket skall gälla oavsett om det är en ensam gärningsman eller flera medverkande. Vid flera 

gärningsmän skall bestämmelsen gälla oavsett vilken roll var och en har haft. Det skall även 

anses som försvårande om särskild planering föregått brottet, oavsett om det varit fråga om 

ett enstaka brott eller ett brott i en brottslig verksamhet.123  
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Med brottslighet som har utövats i organiserad form avses brottslighet som har begåtts inom 

ramen för en struktur, där flera personer samverkar under en inte helt obetydlig tidsperiod 

för att begå brott. Det är inte tillräckligt att det aktuella brottet har skett i samverkan. 

Personerna skall ha ingått i en sammanslutning eller ett nätverk av viss kontinuitet, vars 

syfte att begå brott sträckt sig längre än till enbart det ifrågavarande brottet. Brottet skall ha 

ett naturligt samband med brottsligheten för att brottet skall ha utgjort ett led i en 

brottslighet utövad i organiserad form. Fickstölder som begåtts av en grupp personer anges 

som exempel på brottslighet som utövats i organiserad form i förarbetena. Ett annat 

exempel är illegal indrivningsverksamhet som en gruppering ägnar sig åt. Däremot är inte 

punkten tillämplig när ett brott begåtts inom en sammanslutning eller ett nätverk med legal 

verksamhet, som inte utgör täckmantel för illegal verksamhet.124 

Med brottslighet som utövats systematiskt avses brottslighet där ett visst tillvägagångssätt 

har upprepats ett flertal gånger, av antingen en ensam gärningsman eller av flera personer i 

samförstånd. Lagmotiven ger exempel när någon vid upprepade tillfällen förmått annan till 

utbetalning av en förmån som han eller hon inte har haft rätt till. Ett annat exempel är om 

flera personer rånat olika butiker eller banker och tillvägagångssättet är likartat vid varje 

tillfälle.125 

Med att brottet har förgåtts av särskild planering avses att planeringen gått utöver vad som 

typiskt sett krävts för att ett brott av det aktuella slaget skall kunna genomföras. I motiven 

framhålls att det saknar betydelse om brottet utgjort ett led i en brottslig verksamhet eller 

om det har varit fråga om ett enstaka brott. Ett bankbedrägeri som har föregåtts av att någon 

genom en noggrann kartläggning av bankens säkerhetsrutiner har upptäckt och utnyttjat 

brister i dessa, är exempel på vad som omfattas av särskild planering.126 

3.3.3 Punkt sju och åtta 

Bestämmelserna i punkt sju och åtta från år 1994 respektive år 2003 ansågs vid den aktuella 

reformen innefatta tillfredställande formuleringar. Barnombudsmannen, som var 

remissinstans till straffnivåutredningens slutbetänkande ”Straff i proportion till brottets 

allvar”,127 ansåg att det var angeläget att även se över punkt åtta vilken inte föreslogs skulle 

ändras. Anledningen till varför det ej föreslogs att punkten skulle ändras angavs vara att 

bestämmelsen inte begränsas av ett krav på att omständigheterna skall vara av kvalificerat 

slag. Dessutom innebär vissa av ändringarna i föregående punkter ett högre skydd för barn, 

där det skall beaktas i skärpande riktning när ett brott begås mot ett barn.128 
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4 Rättspraxis 

4.1 Tillägget i 29 kap. 1 § andra stycket BrB 

4.1.1 NJA 2011 s. 89 

I rättsfallet hade två män misshandlat en tredje man genom slag och sparkar med allvarliga 

skador som följd. Gärningsmännen hade lämnat mannen liggandes för att sedan återkomma 

till platsen och fortsätta misshandeln under vilken de även hade yttrat hotelser. 

Riksåklagaren gjorde i första hand gällande att brottet skulle bedömas som synnerligen 

grovt enligt den nya straffskalan som tillkom genom lagändringen den 1 juli 2010. HD 

ansåg att misshandeln ej uppgick till den svårhetsgraden, varför domstolen rubricerade 

brottet som grov misshandel.  

Rättsfallet innehåller en grundlig redogörelse för hur HD ser på tillägget i 29 kap. 1 § andra 

stycket BrB angående allvarliga våldsbrott. I domskälen anförs kritiken som framförts av 

lagrådet och doktrin gentemot tillägget. HD bemöter anmärkningarna och menar att 

reformen syftar till en markerad höjning av straffnivåerna för allvarliga våldsbrott i en 

storleksordning som indikeras av angivna exempel i motiven. Detta syfte bör vid 

rättstillämpningen respekteras inom ramen för vad som är förenligt med de genomförda 

lagändringarna.  

Vidare klargör HD att tillägget om allvarliga våldsbrott formellt sett endast tar sikte på den 

konkreta straffvärdebedömningen och inte på gradindelningen. HD tar även upp den viktiga 

frågan om förenligheten med principerna om gradindelning och betydelsen för 

straffvärdebedömningen. Till synes verkar de i motiven angivna exemplen om avsedda 

straffskärpningar vara utformade utan beaktande av principerna för gradindelningen. HD 

fastställer emellertid att avsikten med reformen ej är att frångå de annars gällande principer 

om förhållandet mellan gradindelning och straffvärdebedömning när det gäller allvarliga 

våldsbrott. Avsikten har i stället varit att åstadkomma en förskjutning mellan de olika 

graderna, det vill säga att fler fall än tidigare kommer att bedömas som grova brott. Med 

beaktande av tillägget instämde HD med hovrätten om att straffvärdet motsvarade fängelse i 

tre år. 

4.1.2 Slutanmärkning 

I rättsfallet konstaterar HD att befogad kritik har framförts angående den valda tekniken för 

att uppnå det angivna syftet med den nya regleringen. HD svarar även på de frågor vilka har 

uppkommit genom det nya tillägget och klargör hur det skall tillämpas. Syftet skall 

respekteras vid rättstillämpningen inom ramen för vad som är förenligt med de genomförda 

lagändringarna. En höjning skall ske vid de brott som omfattas av bestämmelsen och 

riktlinjerna i motiven är indikationer på straffskärpningens storlek. 

I praktiken torde straffvärdet ha ökat något men det har ej resulterat i någon kraftig 

höjning.129 Kammaråklagare Kristofer Magnusson har vid de tillfällen när domstolen inte 

tillämpat tillägget, men enligt hans mening borde ha tillämpat det, överklagat i 

påföljdsfrågan. Han har sett flera domar i vilka det hänvisas till tillägget i motiveringen, 
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men förmodar att det troligtvis tar tid innan bestämmelsen får genomslagskraft i större 

utsträckning.130  

Sammanfattningsvis kan sägas att den andra meningen innefattar brottsexterna försvårande 

omständigheter vilka särskilt skall beaktas vid straffvärdebedömningen. Principen om 

överlappande straffskalor gäller fortfarande såtillvida att ett brott av en lägre grad ej skall 

överstiga en högre grads straffminimum. Underrättsinstanserna skall beakta bestämmelsen 

och tillämpa motivens riktlinjer i ljuset av en enhetlig rättstillämpning, vilket 

överensstämmer med utvärderingen som visar att domstolarna i huvudsak har börjat 

tillämpa tillägget i enlighet med prejudikatet. 

Att en viss tidsperiod erfordras för att lagändringen skall få genomslagskraft är förståeligt. 

HD fastslog i det aktuella rättsfallet hur tillämpningen av tillägget skall ske. Möjligtvis 

inväntade underrättsinstanserna denna dom och har nu på allvar börjat beakta den sista 

meningen i 29 kap. 1 § andra stycket BrB. 

4.2 Punkt ett – Överskjutande uppsåt 

4.2.1 Tillämpning enligt den tidigare lydelsen 

I RH 1995:65 fann hovrätten att de tre tilltalade var ansvariga för narkotikabrott genom att 

ha förvärvat cirka 100 gram kokain. Gällande rubriceringsfrågan konstaterade hovrätten att 

ett så stort parti kokain regelmässigt är att bedöma som grovt narkotikabrott. Emellertid var 

det fråga om ett parti av dålig kvalitet med låg koncentration av kokain, så kallat ”fultjack”, 

vilket medförde att brottet ej skulle ses som grovt. Den omständigheten att de tilltalade hade 

trott sig hantera en väsentligt större mängd kokain sågs som en försvårande omständighet 

enligt 29 kap. 2 § första punkten BrB. Vid bedömningen av straffvärdet beaktade hovrätten 

således det subjektiva överskott som gärningsmännen haft, det vill säga att de hade uppsåt 

att befatta sig med väsentligt större mängd kokain än de faktiskt kommit att göra. De tre 

tilltalade dömdes till fängelse två år och två månader (vilket även inkluderade annan 

narkotikabrottslighet), ett år och nio månader samt ett år och sex månader. 

4.2.2 Tillämpning enligt den nya lydelsen 

Norrköpings tingsrätt dömde en gärningsman för rån 2011-02-03 i mål nr B 3519-10. I 

domskälen anförs subjektivt överskott som en försvårande omständighet. Den tilltalade 

hade utövat ett osedvanligt brutalt våld genom att utdela ett stort antal sparkar samt slag mot 

en liggande och helt försvarslös person. Våldet hade riktats mot och främst träffat huvudet 

och ansiktet. Tingsrätten framhöll att genom detta förfarande hade den tilltalade ett uppsåt 

som rimligen gick utöver den faktiska skada som denne lyckades åstadkomma. Det var 

endast lyckliga omständigheter att skadorna ej blev ännu värre eller rent av livshotande. 

Händelseförloppet var utdraget och pågick under minst 10-15 minuter. Med hänsyn till 

dessa försvårande omständigheter fann tingsrätten att gärningen hade ett straffvärde som 

klart översteg straffminimum om ett års fängelse. Efter beaktande av tidigare brottslighet 

blev det slutliga straffmätningsvärdet två år och sex månaders fängelse. Hovrätten fann ett 

högre straffvärde än vad tingsrätten kommit fram till. Med stöd av 29 kap. 1 § andra stycket 
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BrB ansåg hovrätten att den samlade brottslighetens straffvärde uppgick till fängelse i tre 

år.131 

4.2.3 Slutanmärkning 

Till synes framgår ingen större skillnad mellan de två rättsfallen. Möjligen kan betydelsen 

av slopandet av betydligt i punkten bidragit till att Norrköpings tingsrätt nöjde sig med att 

gärningsmannen hade ett uppsåt som rimligen gick utöver den faktiska skada som han 

lyckades åstadkomma. Ordet rimligen är inte särskilt starkt. Hade det kvalificerande 

rekvisitet betydligt funnits kvar kanske inte domstolen hade beaktat omständigheten som en 

försvårande omständighet enligt den första punkten.  

En parallell kan dras till 1995 års rättsfall där gärningsmannen trodde att det var en 

väsentligt större mängd kokain som förvärvades. Hade det ej varit en väsentligt större 

mängd är det möjligt att domstolen ej hade beaktat den försvårande omständigheten enligt 

punkt ett i dess lydelse innan lagändringen, men likväl i dess lydelse efter lagändringen. 

4.3 Punkt två - Hänsynslöshet 

4.3.1 Tillämpning enligt den tidigare lydelsen 

I det kända Kodefallet132 fälldes bland andra en gärningsman för mord, försök till 

misshandel och olaga hot. I domskälen anförde hovrätten att brotten varit utstuderat 

grymma och förnedrande. Gärningsmannen hade sålunda visat särskild hänsynslöshet att 

brottsligheten måste bedömas haft ett utomordentligt högt straffvärde. Med hänsyn till att 

gärningsmannen var under 21 år vid brottstillfället bestämdes fängelsestraffets längd till åtta 

år. Hade brottet begåtts av en person som fyllt 21 år hade straffet bestämts till tio års 

fängelse eller fängelse på livstid. 

I RH 2011:19 dömdes fyra gärningsmän för flera fall av djurplågeri. I två av fallen beaktade 

tingsrätten att de tilltalade visat särskild hänsynslöshet. Ett av dessa innefattade att de 

tilltalade begränsat en kanins rörelseförmåga genom att tejpa ihop dennes bakben och 

därefter tänt eld på den. Djuret hade sedan försökt ta sig från platsen med brinnande päls 

innan det slutligen avlidit. Kaninen hade utsatts för ett avsevärt fysiskt och psykiskt lidande. 

De tilltalade, som filmat brottet, hade uppenbarligen utsatt djuret för lidande i direkt syfte 

att plåga det till döds.  

Vid den andra gärningen hade de tilltalade utsatt en kanin för lidande genom att ha hållit 

den högt och släppt ned den på golvet i en källare, kastat den längs med golvet samt sparkat 

och trampat på den. Slutligen hade en hund hetsats mot den. Allt detta ledde till att kaninen 

dött under plågsamma former. Även i detta fall var det de tilltalades avsikt att plåga kaninen 

till döds. Tingsrätten fann vid en samlad bedömning att brotten hade ett straffvärde på 

omkring fyra månaders fängelse vardera. Hovrätten fann att straffvärdet var högre vilket 

bestämdes till sex månader för respektive gärning. 
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4.3.2 Tillämpning enligt den nya lydelsen 

Svea hovrätt ändrade i dom 2011-04-28 i mål nr B 1492-11 tingsrättens dom angående 

brottsrubriceringen. I tingsrätten dömdes mannen för bland annat grovt rån till sex års 

fängelse.133 Hovrätten menade att gärningsmannen ej visat sådan särskild råhet och 

hänsynslöshet utöver vad som kan täckas av straffskalan för normalgraden av rån. 

Emellertid hade gärningsmannen visat stor hänsynslöshet i samband med flera av brotten, 

vilket skall beaktas som en försvårande omständighet vid straffvärdebedömningen. Det 

slutliga straffmätningsvärdet uppgick till fem års fängelse. 

29 kap. 2 § andra punkten BrB beaktades av Hovrätten över Skåne och Blekinge i dom 

2011-10-10 i mål nr B 2291-11 där gärningsmannen dömdes för våldtäkt genom våld och 

hot om brottslig gärning tvingat målsäganden att på honom genomföra oralt samlag. 

Hovrätten, i likhet med tingsrätten, ansåg att gärningsmannens agerande visat stor 

hänsynslöshet som gått utöver vad som i sig ingår i ett våldtäktsbrott.134 Som skäl för detta 

angav hovrätten att händelseförloppet varade under flera timmar. Vid flera tillfällen hade 

målsäganden försökt fly från gärningsmannen. Betvingandet av målsäganden upphörde 

först sedan hon slutligen lyckats ta sig från honom, i samband med att han ville gå hem till 

henne för ytterligare sexuella handlingar.  

Under tiden som händelseförloppet pågick hade gärningsmannen vid upprepade tillfällen 

utövat våld och uttalat hot till målsäganden, allt i syfte att tvinga henne till fortsatta sexuella 

handlingar. Vidare anförde hovrätten att gärningsmannen hade uppvisat ett irrationellt 

beteende vilket måste ha framstått som skrämmande för målsäganden. Han hade bland 

annat, sedan målsäganden förklarat att hon skulle slå sig själv i huvudet med en sten om 

gärningsmannen våldtog henne vaginalt, dragit upp henne från marken och kysst hennes 

fötter. Hovrätten fastställde tingsrättens bedömning av brottets straffvärde vilket uppgick till 

fängelse i tre år och sex månader. 

4.3.3 Slutanmärkning 

Det är svårt att urskilja någon direkt skillnad gällande hur andra punkten tillämpades innan 

lagändringen och hur den tillämpas idag. I våldtäktsfallet redogörs i ett stycke varför stor 

hänsynslöshet förelegat. Frågan är om hovrätten skulle beaktat punkten om det fortfarande 

hade fordrats särskild hänsynslöshet. Domskälen anger endast att hänsynslösheten omfattas 

av det som krävs i andra punkten, det vill säga stor hänsynslöshet. Det torde kunna utläsas 

att gärningen ej skulle ha innefattat hänsynslöshet av mer kvalificerande grad vilket medför 

att punkten inte varit tillämplig i sin gamla lydelse. 

I rånfallet hade hänsynslösheten som gärningsmannen visat ej varit av sådant slag som 

krävs för grovt brott, utan beaktades istället särskilt vid straffvärdebedömningen. Hade det 

varit fråga om särskild hänsynslöshet torde det beaktats vid gradindelningen och inte fått 

lika stor betydelse för straffvärdebedömningen. 

Följaktligen förefaller det av de analyserade rättsfallen att den nya lydelsen tillämpas i 

större omfattning än tidigare, enär domstolarna har beaktat sådana omständigheter 

innehållande mindre förstärkande rekvisit som tidigare inte skulle ha omfattats av punkten. 
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4.4 Punkt tre – Utnyttjande av någon annans skyddslösa ställning eller 

(särskilda) svårigheter att värja sig 

4.4.1 Tillämpning enligt den tidigare lydelsen 

I NJA 2000 s. 612 dömdes en man för grov misshandel av en fyraårig flicka. Flickan var 

dotter till mannens sambo. HD beaktade att den tilltalade hade utnyttjat flickans skyddslösa 

ställning och särskilda svårigheter att värja sig. Dessa försvårande omständigheter ansågs 

föreligga i en sådan omfattning att det klart gick utöver vad som redan beaktades vid 

gradindelningen. HD tog således hänsyn till att brottet begåtts mot ett litet barn, både som 

en brottsintern och brottsextern omständighet. Genom detta anlade HD en strängare syn 

gällande påföljd för misshandelsbrott riktade mot små barn än som tidigare varit fallet. 

Hovrättens domslut fastställdes till tre års fängelse. 

I NJA 2003 s. 174 hade en man befunnits skyldig till grov misshandel och vållande till 

annans död, grovt brott, avseende en treårig styvson. Tredje punkten blir tillämplig genom 

att våldet hade riktat sig mot ett litet och skyddslöst barn, som hade utövats i hemmet av en 

av de personer som skulle stå för barnets trygghet. I domskälen hänvisar HD till NJA 2000 

s. 612. Det utövade våldet hade varit mer omfattande i det aktuella rättsfallet än i 2000 års 

fall och det tillkom även ansvar för vållande till annans död. Hovrättens domslut fastställdes 

till fem års fängelse. 

Ett föräldrapar dömdes för grov fridskränkning av sin tonåriga dotter i NJA 2004 s. 437. I 

fallet beaktade HD att föräldrarna, som skulle utgöra dotterns trygghet, utsatt henne för 

misshandel bestående i hedersrelaterat våld i det gemensamma hemmet. Vidare upprepade 

HD ännu en gång att straffet bör vara högre när det gäller brott mot barn än straffet för 

motsvarande gärning mot en vuxen person. HD fastställde hovrättens domslut och 

föräldrarna dömdes till ett år och sex månaders fängelse. 

Punkt tre har även fått betydelse när barn bevittnat våld. I NJA 2005 s. 712 dömdes en man 

för bland annat grov fridskränkning mot sina söner och grov kvinnofridskränkning mot sin 

hustru. HD beaktade att mannen hade ryckt undan den tillit som ett barn behöver få ha till 

sina föräldrar och att han utsatt dem för den otrygghet som också kränkningen av deras 

mamma hade inneburit. Påföljden bestämdes till fängelse i två år och sex månader. 

En man hade gjort sig skyldig till brott mot lagen med förbud mot könsstympning av 

kvinnor i RH 2007:7. Mannen tvingande sin 11-åriga dotter till könsstympning. Hovrätten 

tog i beaktande vid straffvärdebedömningen att fadern hade utnyttjat sin dotters skyddslösa 

ställning och särskilda svårighet att värja sig, enär dottern varit helt utlämnad till fadern som 

ensam hade henne i sin vård. Mannen dömdes till fängelse i två år. 

4.4.2 Tillämpning enligt den nya lydelsen 

Svea hovrätt dömde i dom 2011-05-04 i mål nr B 2191-11 en man för grov fridskränkning 

av sina tre barn och misshandel av sin hustru till fängelse ett år och sex månader. Barnen 

hade, på grund av familjerelationen, haft svårigheter att värja sig gentemot fadern vilket han 

utnyttjat. 
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4.4.3 Slutanmärkning 

Det föreligger ingen större skillnad mellan nuvarande tillämpning av tredje punkten och hur 

domstolarna tillämpade punkten innan. Det kan konstateras att punkten i regel tillämpas vid 

brott mot barn inom familjen. Troligtvis får tredje punkten större genomslag när det gäller 

till exempel handikappade eller äldre eftersom förstärkningsordet särskilda har tagits bort. 

Handikapp och ålderdom är sådana faktorer som kan variera i hög grad och numera kan 

även personer utan särskilda svårigheter att värja sig omfattas av bestämmelsen. 

4.5 Punkt fyra – (Grovt) utnyttjande av egen ställning och 

missbrukande av särskilt förtroende 

4.5.1 Tillämpning enligt den tidigare lydelsen 

I RH 1996:60 dömdes en kvinna för grov förskingring, genom att i egenskap av 

banktjänsteman åsidosatt sin redovisningsskyldighet och tillägnat sig cirka 400 000 kronor 

dels på egen hand, dels medelst vilseledande av annan bankpersonal. Hovrätten ansåg att 

kvinnan allvarligt missbrukat sin förtroendeställning på banken gentemot sin arbetsgivare, 

men också i förhållande till bankens kunder. Hon hade använt sig av metoder, vilka medfört 

att brottsligheten varit svårupptäckt och som även innebar att hon hade vilselett andra 

anställda på banken att genomföra vissa transaktioner. Hovrätten bestämde fängelsestraffets 

längd till tio månader efter beaktande av de svårigheter som kvinnan drabbats av på 

arbetsmarknaden till följd av brottet. 

I NJA 2005 s. 661 dömdes en man för grov stöld, genom att han olovligen med 

tillägnelseuppsåt hade tagit en godslåda innehållande ampuller med tillväxthormon på sin 

arbetsplats, vilket var en fraktterminal på en flygplats. HD beaktade att mannen hade begått 

gärningen i anställningen och därvid missbrukat såväl sin arbetsgivares som kundernas 

förtroende. Straffet bestämdes till två års fängelse efter beaktande av att mannen blivit 

avskedad från sin anställning. 

4.5.2 Tillämpning enligt den nya lydelsen 

Det har ej påträffats publicerad rättspraxis beträffande tillämpning av den fjärde punkten 

efter lagändringen den 1 juli 2010. Det beror på att det inte har tillkommit nya rättsfall, samt 

eventuellt att domstolen ej har medtagit den specifika omständigheten i sin motivering för 

straffvärdebedömningen. Av den orsaken att det inte finns material till att utvärdera 

huruvida det skett någon förändring får vi invänta kommande rättspraxis. 

4.6 Punkt fem – Förmående av någon annan till medverkan genom 

(allvarligt) tvång, svek eller missbruk av hans eller hennes ungdom, 

oförstånd eller beroende ställning 

4.6.1 Tillämpning enligt den tidigare och nya lydelsen 

Publicerade rättsfall i vilka punkt fem har tillämpats har ej påträffats vid efterforskning. 

Detta torde ha sin orsak i att punktens tillämpningsområde varit alltför begränsad. Det kan 

även bero på att domstolen valt att inte ta med omständigheten i sina domskäl fastän den har 

varit aktuell vid straffvärdebedömningen. 
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4.6.2 Slutanmärkning 

Innan lagändringen krävdes att gärningsmannen använt allvarligt tvång etc. för att punkten 

skulle vara tillämplig. Detta resulterade i att punkten blev näst intill oanvändbar i praktiken 

eftersom den hade ett för snävt tillämpningsområde, vilket bekräftas av kammaråklagare 

Kristofer Magnusson som tror sig minnas att han aldrig har åberopat denna punkt.135 Även 

advokat Anders Ericson menar att femte punkten är ovanlig och att det är sällsynt att 

domstolen hänvisar specifikt till detta lagrum. Han har sällan har reflekterat över dess 

existens, vilket kan bero på att punkten snarare finns i bakgrunden än att den skrivs ned i 

domskälen.136 

Numera korresponderar den aktuella punkten med 23 kap. 5 § BrB137 vilket betyder att när 

strafflindringsregeln blir tillämplig för den som har blivit förmådd kan även, i motsvarande 

fall, straffskärpningsregeln bli tillämplig för den som har förmått någon annan. Detta 

indikerar att punkten nu kommer att kunna tillämpas oftare. Kommande rättspraxis får visa 

huruvida syftet med lagändringen uppnåtts angående om punkt fem kommer att få en ökad 

spännvidd i praktiken. 

4.7 Punkt sex – Organiserad brottslighet m.m. 

4.7.1 Tillämpning enligt den tidigare lydelsen 

I NJA 1991 s. 255 hade en man gjort sig skyldig till grovt narkotikabrott och 

varusmuggling, grovt brott, avseende en stor mängd narkotika. HD beaktade vid 

straffvärdebedömningen, att den tilltalade medverkat som kurir i en organiserad 

yrkesmässig internationell verksamhet av stor omfattning. I domskälen anförs att kuriren 

utgör som regel en viktig länk i distributionskedjan, varför mannens medverkan föranledde 

ett så högt straffvärde att straffet ej bör understiga det högsta straffet enligt straffskalan för 

grovt narkotikabrott, vilket är fängelse tio år. 

I NJA 1997 s. 622 ansågs punkten i sin tidigare lydelse inte tillämplig vid försök till grov 

varusmuggling avseende 25 000 liter 96-procentig sprit, med hänsyn till att i målet inte var 

visat annat än att den tilltalade handlat på andra personers uppdrag och att hans roll 

inskränkt sig till att vara transportör. HD beaktade även att den ersättning han fick för 

transporten var förhållandevis blygsam. 

4.7.2 Tillämpning enligt den nya lydelsen 

Hovrätten för Västra Sverige dömde flera gärningsmän som ingick i en liga för ett stort 

antal bedrägeribrott i dom 2011-01-12 i mål nr B 4502-10 begångna mot främst 

handikappade och äldre. Domstolen beaktade omständigheten att brottet utgjorde ett led i en 

brottslighet som utövats i organiserad form eller systematiskt och att brottet föregåtts av 

särskild planering. Vidare klargör hovrätten att personerna skall ha ingått i en 

sammanslutning eller ett nätverk, men att det inte är nödvändigt att brott begåtts av dem 

som organiserat brottet för att omständigheten skall påverka straffvärdet i skärpande 

riktning. I målet var brottsligheten typiskt sett sådan som bestämmelsen tar sikte på. 
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Omständigheterna beaktades vid gradindelningen samt vid straffvärdebedömningen. 

Hovrätten bestämde den samlade brottslighetens straffvärde till strax över tre år. 

4.7.3 Slutanmärkning 

Den sjätte punkten är den bestämmelse som genomgått den största förändringen. 

Följaktligen är det rimligt att bestämmelsen tillämpas i större omfattning efter den 1 juli 

2010 än tidigare. Det kan konstateras att det antagandet har realiserats. Omständigheter som 

tidigare ej kunde räknas in under punkten kan nu tillämpas som brottsexterna försvårande 

omständigheter, vilket går att utläsa av 1997 års fall. Idag skulle sjätte punkten vara 

tillämplig i fall där liknande omständigheter föreligger, eftersom lagmotiven framhåller att 

det är av underordnad betydelse vilken roll den tilltalade har spelat i den brottsliga 

verksamheten. En annan väsentlig skillnad beträffande tillämpningsområdet av den aktuella 

punkten är att det nuförtiden omfattar enstaka brott om det föregåtts av särskild planering. 

Det faktum att regeln hade ett snävt tillämpningsområde bekräftas även av kammaråklagare 

Kristofer Magnusson, som menar att det tidigare i många fall varit tveksamt, på grund av 

bevissvårigheter, huruvida han skulle åberopa bestämmelsen. Magnusson anser att det idag 

finns större möjlighet att tillämpa sjätte punkten eftersom fler fall omfattas av 

bestämmelsen.138 

Vid en utvärdering framkommer att sjätte punktens omformulering har bidragit till att den 

idag blir tillämplig i fler fall än tidigare vilket visar att avsikten med lagändringen är 

tillgodosedd. 

4.8 Punkt sju – Kränkning på grund av rasistiska motiv m.m. 

I det så kallade Klippanmålet139 tillämpades sjunde punkten. I fallet hade en svensk 

gärningsman berövat en afrikansk man livet genom att ha tilldelat ett knivhugg i bröstet. 

HD fastslog att motivet hade varit att kränka den avlidna mannen på grund av hans hudfärg 

eller ursprung. Sjunde punkten beaktades vid bestämningen av straffvärdet vilket 

motsvarade livstids fängelse. Dock var gärningsmannen endast 16 år vid gärningstillfället 

vilket medförde att han dömdes för mord till fyra års fängelse. 

I ett förhållandevis nytt avgörande fann Hovrätten över Skåne och Blekinge i dom 2011-05-

24 i mål nr B 2971-10 det styrkt att ett motiv för ett misshandelsbrott hade varit att kränka 

målsägandena på grund av deras ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung. Detta 

beaktades som en försvårande omständighet enligt sjunde punkten och straffvärdet 

bestämdes till fyra månader. 

I det tidigare nämnda Kodefallet140 hade åklagaren gjort gällande att det förelåg rasistiska 

motiv för gärningarna. Dock ansåg hovrätten att sjunde punkten inte var tillämplig eftersom 

gärningsmannens motiv inte hade varit att kränka offret på någon grund som anges i 

bestämmelsen. 
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4.8.1 Slutanmärkning 

Det kan konstateras att domstolarna i sina bedömningar tar hänsyn till att motivet skall vara 

att förorsaka en kränkning. I Kodefallet var det inte tillräckligt med att gärningsmannen 

hade rasistiska värderingar. Det gick inte att sammankoppla med att motivet för gärningen 

skulle vara att kränka offret. I de andra fallen var det emellertid klart att motivet hade varit 

kränkning på någon grund som anges i sjunde punkten. Domstolarna är således konsekventa 

gällande tillämpningen av punkt sju, såtillvida att motivet för den brottsliga gärningen skall 

vara kränkning på någon grund som anges i bestämmelsen. Punkten berördes ej av reformen 

och får i enlighet med propositionen anses vara tillräcklig beträffande dennes användbarhet. 

Regeln innehåller inget kvalificerande rekvisit och har förhållandevis stort 

tillämpningsområde vilket tillfredsställer syftet med reformen. 

4.9 Punkt åtta – Skadande av trygghet och tillit hos ett barn 

I flera av de fall när domstolarna har beaktat försvårande omständigheter, som tillhör punkt 

tre, har även omständigheter som faller in under åttonde punkten beaktats. Däribland kan 

nämnas NJA 2003 s. 174, NJA 2004 s. 437, NJA 2005 s. 712, RH 2007:7 samt Svea 

hovrätts dom 2011-05-04 i mål nr B 2191-11. 

I Svea hovrätts dom 2011-09-22 i mål nr B 6306-11 var domstolen enig med tingsrätten om 

grov fridskränkning begånget av en mamma mot sina tre barn. Tingsrätten hänvisar i sina 

domskäl till att de grova fridskränkningarna hade varit ägnade att skada tryggheten och 

tilliten hos dessa barn i förhållande till deras mor. Straffvärdet bestämdes till fängelse ett år 

och två månader.141 

4.9.1 Slutanmärkning 

Det står klart att den åttonde punkten sällan tillämpas enskilt. Vanligen förekommer 

hänvisningar till punkt tre, men även till punkt fyra vilket torde ha en naturlig orsak enär de 

olika bestämmelsernas formuleringar överlappar varandra. Barn har en särskild ställning 

som målsägande och offer. Lagstiftaren har framfört sin vilja att barn är särskilt 

skyddsvärda vilket återspeglas i de olika punkterna. Domstolarna har därefter skapat en 

rättspraxis i vilken det skyddsvärda intresset åskådliggörs vid straffvärdebedömningen. 

Detta verifieras av lagman Lars-Erik Bergström som åsyftar att punkten tillämpas så fort det 

handlar om en barnmisshandel.142 Kammaråklagare Kristofer Magnusson uppger att han 

använder åttonde punkten tämligen ofta, vilket han menar kan ha samband med att han 

arbetar med brott mot barn och även relationsvåld inom familjen.143 

Sammantaget innebär att åttonde punkten används i mycket hög grad och ändamålet med en 

punkt för barn har således uppnåtts med gott resultat. En lagändring kan ej anses vara 

nödvändig när det inte finns några belägg som tyder på att tillämpningsområdet skulle vara 

för inskränkt. 
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5 Analys 

5.1 Effekten av reformen 

Grunden till tillägget i 29 kap. 1 § andra stycket BrB var att åstadkomma en höjning av 

straffen för allvarliga våldsbrott. Efter granskningen av ett flertal rättsfall och medelst 

kommentarer från yrkesverksamma jurister kan det konstateras att domstolarna relativt ofta 

beaktar de försvårande omständigheterna som anges i den andra meningen. Därmed höjs 

straffvärdet något vid allvarliga våldsbrott.  

Emellertid kvarstår frågan om domstolarna tillämpar faktorerna i tillräckligt stor 

utsträckning i enlighet med riktlinjerna. Rätten har även tidigare beaktat om gärningen 

inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person. Skillnaden 

är att lagstiftaren numera valt att skriva ut det i lagtext för att lyfta fram de objektiva 

omständigheterna som är kännetecknande för allvarliga våldsbrott. Det kan ses som en 

uppmaning till domstolarna att en högre straffnivå krävs. Domstolen skall ha utgångspunkt i 

lagmotivens anvisningar, men det skall samtidigt understrykas att i varje enskilt fall skall 

det göras en självständig bedömning utifrån omständigheterna i det särskilda fallet. 

Det går ej generellt sett att utläsa i domskälen exakt hur många månader med vilka 

straffvärdet höjts, men vid granskningen har det framkommit att domstolarna inte torde höja 

straffvärdet i någon större omfattning. Dessutom tillkommer att förändringsprocessen 

fortskridit långsamt. Det kan således fastställas att domstolarna i huvudsak tillämpar 

bestämmelsen men att det erfordras en mer enhetlig rättstillämpning. 

Ytterligare en orsak till reformen var att domstolarna sällan åberopade de försvårande 

omständigheterna föreskrivna i 29 kap. 2 § BrB. De fick således endast ett litet, om ens 

något, genomslag vid straffvärdebedömningen. Huvudfrågan som behandlas i denna analys 

är om bestämmelserna har börjat tillämpas i större omfattning och om de har blivit mer 

användbara i praktiken i enlighet med lagstiftarens vilja. Svaret torde bli jakande i flertalet 

fall.  

Genom de rättsfall som har behandlats går det att utläsa att omständigheterna i punkt ett om 

överskjutande uppsåt och i punkt två om hänsynslöshet, som inte skulle ha blivit beaktade i 

tidigare fall, skulle sannolikt idag beaktas av domstolen. Punkt tre är näst intill oföränderlig 

när det gäller tillämpning i fall beträffande barn, eftersom det i sammanhanget alltid får 

anses att barn har en skyddslös ställning och svårigheter att värja sig. 

På grund av frånvaro av rättspraxis angående punkt fyra om utnyttjande av egen ställning 

och missbrukande av särskilt förtroende, samt punkt fem om förmående av någon till 

medverkan genom tvång, svek etc. kan det endast konstateras att det är oklart huruvida 

lagändringen har påverkat dessa bestämmelser. Framtida domar får klargöra rättsläget inom 

området. Troligtvis kommer dock den femte punkten tillämpas märkbart oftare i framtiden.  

Punkt sex om organiserad brottslighet m.m. har genomgått den största förändringen och det 

kan tas förvisst att denna punkt som tidigare hade ett särdeles begränsat 

tillämpningsområde, idag har ett relativt vidsträckt tillämpningsområde vilket också 

tillgodosetts i rättspraxis. Punkt sju om kränkning på grund av rasistiska motiv m.m. samt 

punkt åtta om skadande av trygghet och tillit hos ett barn har ej omfattats av reformen. 

Granskningen i detta arbete har inte föranlett någon annan bedömning än att det har varit på 

grund av skäl som får betraktas som godtagbara. 
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Gemensamt för de båda bestämmelserna i positiv bemärkelse är att reformen, enligt 

yrkesverksamma juristers erfarenheter, bidragit till en god utveckling vad gäller 

åberopandet av försvårande omständigheter i åklagarnas pläderingar. Det finns en 

uppfattning om att åklagarna ger motiverade påföljdsförslag i större utsträckning än 

tidigare, vilket i sig gynnar underlaget för domstolens beslut. Bortsett från att nya 

rättsprövningar av vissa försvårande omständigheter erfordras samt att domstolarna bör 

tillämpa omständigheterna i tillräckligt stor utsträckning, talar resultatet onekligen 

sammantaget för att det huvudsakligen åstadkommits en mer nyanserad 

straffvärdebedömning. 
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6 Slutord 

Slutsatsen blir att domstolarna huvudsakligen har börjat tillämpa lagändringarna, speciellt 

när det gäller tillägget i 29 kap. 1 § andra stycket BrB. Detta kan bero på att regeln är av 

generell karaktär och med hjälp av HD:s vägledande uttalande har domstolarna fått klarhet i 

hur de skall tillämpa bestämmelsen. Dock har utvecklingen gått långsamt och domstolarna 

är försiktiga att gå emot tidigare rättspraxis vilket i sig inte är konstigt eftersom de skall inta 

en restriktiv syn beträffande försvårande omständigheter. Enligt egen erfarenhet, efter att ha 

studerat ett stort antal rättsfall från både överrätt och underrätt, har domstolarna nämnt 

bestämmelsen i sina domskäl. Huruvida de följt riktlinjerna i motiven låter jag vara osagt, 

eftersom det sällan står utskrivet i domskälen hur stor straffvärdehöjningen har varit. 

Sannolikt följer inte domstolarna osjälvständigt ett omräkningsschema, utan uppfattar 

riktlinjerna som anvisningar. Detta är i överensstämmelse med lagstiftarens syfte och det 

som framhölls i HD:s dom. 

Jag anser att domstolarna konsekvent skall följa den generella bestämmelsen i 29 kap. 1 § 

BrB om straffvärdebedömningens genomförande. Enligt min mening är HD:s uttalande i 

motiveringen till 2011 års dom helt klargörande om hur bestämmelsen skall tolkas. Det 

handlar inte om att förändra straffvärdebedömningen i sig, det handlar om att höja 

straffvärdet i proportion till brottets allvar i enlighet med lagstiftarens vilja.  

Under granskningen har jag fått förståelse för den kritik som framförts angående 

tillkomsten och placeringen av tillägget. Det utgör en mening av en generell bestämmelse i 

vilken uppräknade omständigheter är de enda som skall beaktas. Emellertid innehåller 

tillägget omständigheter som särskilt skall beaktas. Formuleringen kan sägas konstituera 

brott mot person. Ologiskt, opedagogiskt och tillika överflödigt är synpunkter som 

framkommit under arbetets gång. Ur ett radikalt perspektiv skulle en ändring av de 

straffskalor, som är aktuella, vara att föredra i stället för att göra ett generellt tillägg. Dock 

torde den negativa aspekten, det vill säga de svårigheter lagstiftaren möter vid betydande 

straffskaleändringar väga tyngre, vilket innebär att rättstillämparen får nöja sig med ett 

tillägg i 29 kap. BrB. Jag delar samma mening, vilken har framförts av doktrin och 

praktiserande jurister, såtillvida att det hade gjort sig bättre, både ur stilmässig och praktisk 

aspekt om tillägget placerats i 2 § i stället för 1 §. Vad gäller riktlinjerna i lagmotiven 

underlättar det för en enhetlig rättstillämpning, enligt min åsikt, att ha anvisningar att utgå 

ifrån. Sedan är det upp till rättstillämparen att beakta dessa riktlinjer i den omfattning som 

krävs utifrån det enskilda fallet. 

Vad gäller ändringarna i punkterna i 29 kap. 2 § BrB har de fått genomslag till viss del 

såtillvida att vissa av punkterna tillämpas oftare nu än före den 1 juli 2010. De 

bestämmelser som ligger efter i utvecklingen kommer tids nog förhoppningsvis också fylla 

sitt syfte och få större genomslag vid straffvärdebedömningen. Dessutom bör tilläggas att 

det faktum att ingen förändring har påträffats, gällande vissa punkter, kan ha sin orsak i att 

inget avgörande angående den aktuella försvårande omständigheten har blivit rättsligt 

prövad vid utförandet av denna utvärdering.  

En fråga som väckts under arbetets gång är om omständigheten i punkt fem, angående 

förmående av någon annan att medverka till brott, verkligen är en av de mest vanliga och 

mest förekommande, vilket den skall vara enligt ursprungspropositionen. I sådana fall borde 

domstolarna tillämpa omständigheten i större omfattning än vad de hittills har gjort. I annat 

fall blir konsekvensen att den får anses vara överflödig i katalogen med försvårande 

omständigheter. 
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Enligt min mening är det av stor betydelse att samtliga domstolar påbörjar utvecklingen och 

upprätthåller lagändringarnas syfte på alla plan, inte endast att tillägget i 29 kap. 1 § andra 

stycket BrB tillämpas i vissa fall och inte heller att endast vissa av punkterna i 2 § har fått 

ökad spännvidd. Det räcker inte att de tillämpas huvudsakligen för att tillfredsställa 

lagstiftaren. Tillägget skall särskilt beaktas i alla fall där allvarliga våldsbrott förekommer. 

Punkterna skall särskilt beaktas i alla fall där de kan vara tillämpliga och därmed får de en 

större spännvidd. Emellertid är jag medveten om att tillämpningsområdet för flera av 

punkterna var snävt och för punkt fem näst intill obefintligt innan lagändringen, vilket 

medför ett antagande om att användningen i framtiden blir mer frekvent. 

Ett annat skäl till varför det inte har förekommit en tillämpning av de olika punkterna i 

någon större utsträckning i rättspraxis, torde vara att domstolen har beaktat den försvårande 

omständigheten men valt att ej redogöra för det i domskälen. Såvida det föreligger 

försvårande omständigheter bör domstolarna enligt min mening bli bättre på att uttrycka 

detta i sina domskäl. Med andra ord önskas utförligare motiveringar angående försvårande 

omständigheter, vilket gäller både punkterna och tillägget. Det skulle klargöra rättsläget 

kring tillämpningen av de olika försvårande omständigheterna samt tillgodose behovet av 

förutsebarhet och effektivitet. 

Det kan ta tid innan omständigheterna kan bli tillämpliga i det specifika fallet. Jag är 

införstådd med att det går långsamt för domstolarna att genomföra en stor förändring som 

reformen får anses innebära. Domstolarna är försiktiga med en alltför stor 

straffvärdehöjning vilket är helt korrekt i enlighet med restriktivitetskravet. Däremot ställer 

jag mig frågande till hur lång vägen från lagtext till rättspraxis skall få vara. Hur lång tid 

skall det få ta från tilläggets ikraftträdande tills att samtliga domstolar börjar tillämpa det? 

Hur lång tid skall det få ta för domstolarna att upptäcka att tillämpningsområdet är vidare 

för vissa av punkterna i 29 kap. 2 § BrB än tidigare? Förmodligen inte så lång tid som det 

faktiskt har tagit. Det krävs en enhetlig rättstillämpning som är viktig för att upprätthålla 

den grundläggande principen om rättssäkerhet, inom en snar framtid. 

Avslutningsvis skall framföras att förutsebarhet är oerhört essentiell ur flera aspekter för 

den som faktiskt berörs mest av straffet och som påverkas av försvårande omständigheter, 

nämligen den tilltalade. Den tilltalade har rätt att veta om han kan förvänta sig en höjning av 

straffvärdet för ett allvarligt våldsbrott. Den tilltalade har rätt att veta om han kan förvänta 

sig en höjning av straffvärdet på grund av föreliggande försvårande omständigheter. Den 

tilltalade har rätt till ett straff där rättssäkerhet, legalitet, likhet inför lagen, proportionalitet 

liksom saklighet och opartiskhet ligger till grund för straffvärdebedömningen. Med andra 

ord handlar det om att straffvärdet skall återspegla brottets allvarlighet, inte endast i 

lagtexten utan även i realiteten. Domstolen skall således, i ljuset av de fundamentala 

principerna, konsekvent tolka lagen samt tillämpa de aktuella bestämmelser, vilka skall 

föranleda ett rättvist och rättmätigt straff i det enskilda fallet. 
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