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Abstract 

The topic of this thesis relates to the equity factor advanced age which is set 
forth in Section 5.2 of Chapter 29 of the Swedish Penal Code. According to 
this equity factor, the court shall give reasonable consideration when determin-
ing the appropriate punishment to whether the accused in consequence of ad-
vanced age would suffer unreasonable hardship by a punishment imposed in 
accordance with the penal value of the crime.1 If the court reaches the conclu-
sion that this might be the case, the sentence should be mitigated. This mitiga-
tion can happen either through reducing the sanction or by choosing a less 
intervening punishment than prison, according to Section 4 in Chapter 30 of 
the Swedish Penal Code. When deciding what an appropriate punishment 
should be due to the advanced age, the court also has to take some other cir-
cumstances into account, such as whether it is a matter of recidivism, if the 
crime is considered to be of a special type and if the penal value is high or low.  
 
The purpose of this thesis is to establish when and how the court should con-
sider an accused’s advanced age. Furthermore, the thesis also aims to establish 
why advanced age is a mitigating circumstance when deciding within the Swe-
dish penal system. To achieve with answering this, the essay accounts for all 
the, according to established law, different circumstances which influence the 
possibility to take the criminal offender’s high age into account, to establish 
what is the law. The analysis is conducted through the application of a legal 
dogmatic approach. To fully examine the equity factor advanced age the thesis 
describes the course of action which the court has to follow when determining 
punishment and the choice of sanction. It also describes and analyzes the regu-
lation of equity factors and why they are considered when determining a pun-
ishment or choosing a sanction.  
 
Furthermore, there are several elements regarding the equity factor advanced 
age which are not stated in the law. Because of this, the thesis analyzes how the 
regulation of this equity factor, considering what has been accounted to be 
established as the law, might influence the mitigation in cases where the law is 
indefinite. Because of this, the thesis also contains an analysis about why this is 
the case and how these questions might be answered.  

                                                   
1 The translation has been made in accordance with ‘Ds 1999:36’.  
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1 Inledning 

1.1 Ämnet 
Livet är kort och det återstående livet blir ofrånkomligen kortare med åren. Tid 
är något som varken går att sakta ned eller få tillbaka, vilket gör att många vär-
derar det högt. Ju närmare vi kommer livets slut desto viktigare kan de återstå-
ende åren betraktas vara. För en person som avtjänar ett fängelsestraff i ett sent 
skede av livet utgör denna tid en större procentuell del av det återstående livet 
än för yngre personer och straffet kan därför anses drabba en äldre person 
hårdare. Vilken ålder en gärningsperson har uppnått kan även inverka på hur 
själva fängelsestraffet upplevs, vilket är något som beaktas enligt gällande rätt. 
Ålder, såväl hög som låg, har sedan länge haft betydelse i påföljdsbestämning-
en.2 
 
För äldre gärningspersoner är det möjligt att få sin ålder beaktad via ett av de så 
kallade billighetsskälen, närmare bestämt i 29 kap. 5 § 1 st. 2 brottsbalken 
(1962:700) (BrB).3 Av bestämmelsen framgår att:  
 

”Vid straffmätningen ska rätten utöver brottets straffvärde i skälig omfatt-
ning beakta - - - om den tilltalade till följd av hög ålder […] skulle drabbas 
oskäligt hårt av ett straff utmätt efter brottets straffvärde - - - ”.  

 
Bestämmelsen är som framgår generellt hållen och ger inte mycket vägledning 
kring hur och när hög ålder ska beaktas. Inte heller anger den varför hög ålder 
beaktas.  
 
Särbehandling av unga lagöverträdare i åldrarna mellan 15-20 år sker dels genom 
reduktion av straffet enligt 29 kap. 7 § BrB, dels genom lindrigare påföljdsval till 
följd av 30 kap. 5 § BrB. Denna särbehandling har sin grund i en uppfattning 
om att unga personer har en minskad ansvarsförmåga, tar fler risker och saknar 
det konsekvenstänk en vuxen människa har. Detta gör att de inte anses bära full 
skuld för sina handlingar och således inte bör avtjäna ett lika hårt straff som en 
vuxen.4 Därutöver anses unga lagöverträdare vara mer sanktionskänsliga på så 
sätt att straffrättsliga ingripanden generellt sett drabbar unga människor hårdare 
än vuxna med hänsyn till att de första åren i en människas liv som vuxen kan 

                                                   
2 Se t.ex. SOU 1948:40 s. 17 och 22.  
3 Begreppet billighetsskäl används inte i lagtexten men används såväl i doktrin därom som i 
bestämmelsens förarbeten, se t.ex. SOU 1986:14 s. 422, prop. 1987/88:120 s. 43, Borgeke & 
Heidenborg 2016, s. 215, Jareborg & Zila 2017 s. 131 och Ågren 2013, s. 17. 
4 Jareborg & Zila 2017, s. 155, Borgeke & Heidenborg 2016, s. 252 och Holmgren 2018, s. 353.  
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sägas vara mer värdefulla eftersom de utgör grunden för hur livet sedermera 
kommer att utvecklas med den ökade risk för stigmatisering som detta innebär.5  
 
Särbehandlingen av unga lagöverträdare i åldrarna mellan 18-20 år är dock fö-
remål för översyn varvid regeringen har lämnat fram ett betänkande innebäran-
des ett slopande av särbehandlingen för dessa lagöverträdare.6 Det föreslås i 
utredningen att det inte längre ska krävas att särskilda skäl föreligger för att 
personer i åldrarna mellan 18-20 år ska kunna dömas till fängelse, att de inte 
längre ska få så kallad ungdomsrabatt och att förbudet mot livstids fängelse för 
personer i åldrarna mellan 18-20 år tas bort.7 Ett argument som framförts här-
för är att dessa personer är myndiga och behandlas i övriga samhället därefter, 
varför det inte anses vara rimligt att de ska särbehandlas i straffrätten. Justitieut-
skottet har framhållit att utgångspunkten i lagstiftningen bör vara att myndiga 
personer ska bära fullt ansvar för sina handlingar.8 Betänkandet är för tillfället 
föremål för remissvar.9 
 
De personer som får strafflindring till följd av billighetsskälet hög ålder är i 
högsta grad myndiga. Åldern i sig kan givetvis dock inverka på hur brottsbe-
nägna olika personer är. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 
uppmätte antalet lagförda personer mellan 18-20 år och antalet personer över 
60 år som begick brott emellertid inte alltför olika siffror mellan åren 2013-
2017.10 Någon åldersgräns för vad som ska anses vara hög ålder enligt 29 kap. 5 
§ 1 st. 2 BrB anges inte utan vägledning kan istället hämtas ur förarbetena som 
anger att det i regel finns anledning att beakta den tilltalades ålder vid 65 år.11 
Billighetsskälen är vidare av central betydelse för påföljdsbestämningen.12 De är 
dock sparsamt behandlade i doktrinen och när det gäller just billighetsskälet 
hög ålder har Högsta domstolen (HD) endast behandlat bestämmelsen i två 
fall.13 Med anledning av detta och mot bakgrund av att ålder inom påföljdsbe-
stämningen är på tapeten framstår även billighetsskälet hög ålder som intressant 
att diskutera. 

                                                   
5 Jareborg & Zila 2017, s. 155.  
6 Se SOU 2018:85.  
7 SOU 2018:85 s. 182 och 278.  
8 Dir. 2017:122 s. 5.   
9 Regeringens publikation 2019.  
10 BRÅ kriminalstatistik. År 2017: 10 025 personer mellan 18-20 år och 6952 personer över 60 år. 
År 2016: 8168 personer mellan 18-20 år och 5986 personer över 60 år. År 2015: 8616 personer 
mellan 18-20 år och 6439 personer över 60 år. År 2014: 11 104 personer mellan 18-20 år och 
8006 personer över 60 år. År 2013: 12 062 personer mellan 18-20 år och 8423 personer över 60 
år. Högsta möjliga åldersgräns för BRÅs kriminalstatistik är 60 år.  
11 SOU 1986:14 s. 453 och prop. 1987/88:120 s. 95. 
12 Ågren 2013, s. 17 och jfr. Borgeke & Heidenborg 2016, s. 216.  
13 Ulväng 2013/14, s. 947.  
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1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur billighetsskälet hög ålder motiv-
eras enligt gällande rätt. Uppsatsen syftar även till att redogöra för hur detta 
billighetsskäl beaktas enligt gällande rätt för att sedan mot bakgrund av det som 
framkommit analysera hur billighetsskälet hög ålder bör beaktas. För att fullt ut 
redogöra för bestämmelsen blir det även av vikt att redogöra för det samman-
hang utifrån vilket den härrör, således för påföljdsbestämningen varvid särskilt 
29 kap. 5 § BrB ska redogöras för.   

1.3 Frågeställningar 
De frågor som uppsatsen således syftar till att besvara lyder som följande:  
- Vad har billighetsskälen för betydelse för påföljdsbestämningen?  
- Varför infördes billighetsskälen? 
- Hur motiveras strafflindring på grund av hög ålder i 29 kap. 5 § 1 st. 2 BrB 
enligt gällande rätt?  
- Hur beaktas billighetsskälet hög ålder enligt gällande rätt?  
- Hur bör bestämmelsen beaktas i de avseenden gällande rätt är oklar? Denna 
frågeställning besvaras främst mot bakgrund av motiven men även i förhållande 
till gällande rätt i dess helhet.  

1.4 Avgränsning 
Bestämmelsen 29 kap. 5 § 1 st. 2 BrB reglerar dels strafflindring till följd av hög 
ålder, dels till följd av dålig hälsa. I många situationer faller det naturligt att båda 
dessa omständigheter föreligger med hänsyn till vad hög ålder typiskt sett med-
för.14 Med billighetsskälet hög ålder åsyftas i uppsatsen dock ”renodlade” ål-
dersfall, således hur enbart hög ålder motiveras och påverkar påföljdsbestäm-
ningen. I den mån redogörelsen även tar sikte på dålig hälsa framgår detta ut-
tryckligen.  
 
Uppsatsens andra kapitel innehåller en redogörelse för påföljdsbestämningen 
endast i den mån det är nödvändigt för att i den efterföljande framställningen 
uttömmande redogöra för åldersreduktionen. Det görs således inget anspråk på 
att fullt ut redogöra för påföljdsbestämningen utan en del faktorer har uteslu-
tits, såsom exempelvis vad rätten har att beakta för det fall gärningspersonen 
har begått gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk störning, när över-
lämnade till vård på grund av missbruk är aktuellt eller hur rätten konstruerar 
en gemensam straffskala vid flerfaldig brottslighet.  

                                                   
14 Ågren 2013, s. 220. 
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I uppsatsens tredje kapitel redogörs för de bakomliggande motiven till billig-
hetsskälen och för hur billighetsskälen i generella drag beaktas enligt gällande 
rätt. I kapitel fyra och fem görs vidare en del jämförelser med andra specifikt 
angivna billighetsskäl. Det ämnas inte heller i detta avseende att uttömmande 
redogöra för samtliga billighetsskäl utan jämförelserna syftar endast till att bidra 
till en ökad förståelse för åldersreduktionens plats och funktion i systemet. Ett 
konkret exempel härpå är att prövningen av men till följd av hög ålder jämförs 
med men till följd av arbetsrättsliga påföljder samt men på grund av dålig 
hälsa.15 

1.5 Metod och material 
Då uppsatsen syftar till att redogöra för hur billighetsskälet hög ålder beaktas 
och motiveras enligt gällande rätt och samtliga frågeställningar knyter an till 
gällande rätt är framställningen skriven utifrån rättsdogmatisk metod. Detta 
eftersom rättsdogmatikens uppgift kan sägas vara att beskriva, systematisera 
och tolka just gällande rätt.16 Med systematisera menas att en lagregel förstås 
utifrån det sammanhang ur vilket den härrör, vilket görs i uppsatsen genom att 
billighetsskälet hög ålder tolkas och analyseras dels mot bakgrund av samtliga 
billighetsskäl, dels i förhållande till påföljdsbestämningen i stort. Vad gäller 
rättsdogmatikens roll inom straffrätten menar Olsen på att rättsdogmatiken i de 
situationer den är mer analytisk snarare än deskriptiv till sin karaktär kan sägas 
fylla en särskild roll i förhållande till olika rättsområden, varibland straffrätten 
anges. Detta med hänsyn till de förhöjda kraven på rättssäkerhet och förutse-
barhet som rättsområdet innebär.17  
 
Metoden innebär att svar söks i ”de traditionella rättskällorna”. Vad som utgör 
de traditionella rättskällorna och hur dessa står hierarkiskt i förhållande till 
varandra råder det dock inte konsensus kring inom den juridiska doktrinen.18 
Enligt Kleineman är det lag, förarbeten, praxis och doktrin som utgör de tradit-
ionella rättskällorna.19 De olika uppfattningarna kring vilka de traditionella 
rättskällorna är kan även skönjas i straffrättsliga sammanhang. Leijonhufvud, 
Wennberg och Ågren är av uppfattningen att det är lag, förarbeten, rättspraxis 
och doktrin som utgör de traditionella rättskällorna.20  
 

                                                   
15 Se avsnitt 4.5.  
16 Olsen 2004, s. 111.  
17 Olsen 2004, s. 114 f.  
18 Martinsson 2016, s. 31. Jfr. t.ex. Jareborg 2001, s. 101 ff. och Peczenik 1995, s. 209 ff.  
19 Kleineman 2013, s. 21.  
20 Leijonhufvud, Wennberg & Ågren 2015, s. 28 ff.  
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De rättskällor som används i denna framställning är de som både Kleineman 
och Leijonhufvud, Wennberg och Ågren anser vara de traditionella. Vad gäller 
deras inbördes hierarki är Leijonhufvud, Wennberg och Ågren av uppfattning-
en att lagtext är att anse som en stark rättskälla och att prejudikat från HD är av 
betydelse medan förarbeten är en något svagare rättskälla.21 Vad gäller lagtext i 
uppsatsen utgör denna alltid grunden. Dock ger 29 kap. 5 § 1 st. 2 BrB föga 
vägledning kring hur åldersreduktionen ska beaktas, vilket är något gemensamt 
för samtliga billighetsskäl.  
 
Förarbetena bakom bestämmelsen tillmäts stor betydelse till följd av denna 
anledning men även för att besvara uppsatsens ena frågeställning hur billighets-
skälet hög ålder motiveras, vilket delvis görs genom en subjektiv lagtolknings-
metod där förarbetena utgör grund för en förståelse för de bakomliggande tan-
karna med bestämmelsen.22 I uppsatsen är prop. 1987/88:120 av särskild vikt då 
denna stadgar de skäl som anfördes vid billighetsskälens införande och en del 
vägledning vid tillämpningen. I de situationer där det saknas specifik vägledning 
angående åldersreduktionen tolkas och analyseras motiven bakom billighetsskä-
len som helhet i förhållande till åldersreduktionen för att redogöra för och dra 
slutsatser kring hur dessa motiv påverkar billighetsskälet hög ålder enligt gäl-
lande rätt. Prop. 1987/88:120 bygger på Fängelsestraffkommitténs (FSK) huvudbe-
tänkande SOU 1986:13-15 och i viss mån innehåller framställningen hänvis-
ningar till relevanta delar av betänkandet.23 Enligt Bengtsson kan det många 
gånger i situationer där betänkanden genomförs i väsentliga delar eller i dess 
helhet den bästa analysen av lagens innebörd finnas i betänkandet.24  
 
Som tidigare nämnts har HD behandlat åldersreduktionen i endast två fall, NJA 
1993 s. 310 och NJA 2017 s. 138. I det förstnämnda fallet är domskälen spar-
samt formulerade, vilket gör att det är svårt att veta mer konkret hur förekoms-
ten av hög ålder påverkade. HD har däremot i flertalet för åldersreduktionen 
intressanta fall diskuterat hur billighetsskälen generellt ska tillämpas. I linje med 
den syn på prejudikat Leijonhufvud, Wennberg och Ågren förespråkar läggs 
betydande vikt vid dessa avgöranden både vid redogörelsen för och analysen av 
gällande rätt.  
 
Det finns därtill även tämligen litet skrivet om billighetsskälen i doktrinen, vil-
ket gör att underlaget för varierade doktrinära källor i uppsatsen är relativt 
snävt.25 Av stor betydelse har Ågrens avhandling Billighetsskälen i BrB 29:5. Berät-
tigande och betydelse vid påföljdsbestämning från 2013 för uppsatsen då denna i störst 

                                                   
21 Leijonhufvud, Wennberg & Ågren 2015, s. 28 ff.  
22 Lehrberg 2017, s. 251 f.  
23 Ågren 2013, s. 18.  
24 Bengtsson 2011, s. 778.  
25 Se t.ex. Ulväng 2013/14, s. 947. 
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utsträckning uppmärksammar och analyserar billighetsskälen. I uppsatsen hän-
visas även frekvent till Straffrättens påföljdslära av Jareborg och Zila både från 
2014 och från 2017 samt Att bestämma påföljd för brott av Borgeke och Heiden-
borg från 2016, vilka behandlar påföljdssystemet. Anledningen till att framställ-
ningen innehåller hänvisningar till även en äldre upplaga av Straffrättens påföljds-
lära har sin förklaring i att viss redogörelse för billighetsskälen i 2014 års upp-
laga inte finns med i 2017 års upplaga. Ytterligare inkluderad doktrin som be-
handlar påföljdssystemet är ett antal artiklar, bland annat från Svensk Juristtidning 
(SvJT).  
 
Doktrin används i vad som kan anses vara stor utsträckning i den fortsatta 
framställningen varför det framstår som intressant att kommentera något om 
dess ställning i rättskällehierarkin. Enligt Ulväng är doktrin vanligen betraktad 
som den rättskälla som står lägst i hierarkin.26 Ulväng anser dock att detta inte 
bör vara fallet inom straffrätten, utan hävdar att doktrinen till och med i en inte 
oväsentlig mån kan ha ett högre värde än de andra rättskällorna inom straffrät-
ten. Till stöd för detta anför han att straffrätten har en stark koppling till vissa 
grundläggande principer och värden med hänsyn till hur ingripande straffrätten 
kan vara. Detta gör enligt Ulväng att den utfyllning och precisering av de inom 
gällande rätt enskilda reglerna får en särskild roll för systemets rationalitet.27 
Lernestedt anser dock att rättskällorna lag, förarbeten och praxis har en intern 
legitimitet, som inte doktrinen har, genom att de på olika sätt bygger på poli-
tiska mandat. Han anför vidare att doktrinen däremot inte har något politiskt 
mandat och därför står lägre i rang.28 Lernestedts uppfattning förefaller ha mest 
fog för sig. I uppsatsen tydliggörs det därför vad som är de olika förfarfattarnas 
uppfattningar genom att det uttryckligen anges. Doktrinen torde ändock fylla 
en värdefull roll vid redogörelser för gällande rätt eftersom den har en förmåga 
att anlägga ett mer överblickande perspektiv.  
 
Vidare används i uppsatsen en skiljaktig mening ifrån ett hovrättsfall, nämligen 
Göta hovrätts dom den 2 juni 2010 med målnummer B 507-10. Enligt Kleine-
man kan detta anses falla inom den rättsdogmatiska metoden om det sker för 
att belysa en slags problematik.29 Avsikten med att inkludera hovrättsfallet är 
således inte att dra slutsatser om gällande rätt utifrån detta avgörande eftersom 
det inte är en rättskälla. Hänvisningar till detta hovrättsfall sker endast just i 
syftet att belysa vad som anses vara en problematik vid analysen kring hur ål-
dersreduktionen bör tillämpas.  
 

                                                   
26 Ulväng 2013, s. 179.  
27 Ulväng 2013, s. 188 f. 
28 Lernestedt 2017, s. 666 f.  
29 Kleineman 2013, s. 38.  
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Fortsättningsvis innehåller redogörelsen för billighetsskälet hög ålder enligt 
gällande rätt hänvisningar till två tillägg. Tillägg av justitieråd är något som har 
blivit allt mer förekommande, vilket enligt Wersäll är en effekt av den mer ak-
tiva roll som HD intagit på senare år, särskilt inom straffrätten. Wersäll menar 
att detta delvis kan förklaras av en internationalisering.30 Vad gäller hänvisning-
ar till tillägg kan det anses problematiskt eftersom ett tillägg typiskt sett enbart 
uttrycker ett justitieråds uppfattning och således i regel inte utgör gällande rätt. 
Framställningen bygger på uppfattningen att tillägg har ungefär samma rättskäl-
levärde som doktrin och tilläggen används för att berika underlaget för en dis-
kussion kring huruvida åldersreduktionen bör tillämpas enligt en schablon vid 
analysen av gällande rätt. Utöver dessa traditionella rättskällor innehåller upp-
satsen rapporter från Statistiska centralbyrån (SCB) och BRÅ, vilka bidrar som 
kunskapskällor vid analysen av billighetsskälet hög ålder. 

1.6 Terminologiska påpekanden  
För att undvika eventuella missförstånd angående termer ska här några förtydli-
ganden kring terminologi göras. Med åldersreduktion menas strafflindring till 
följd av hög ålder i enlighet med 29 kap. 5 § 1 st. 2 BrB. Åldersreduktion som 
begrepp förefaller inte vara lika vedertaget som exempelvis ungdomsreduktion. 
Borgeke och Heidenborg använder begreppet och det förekommer även i NJA 
2017 s. 138 och används i uppsatsen av framställningstekniska skäl.31 Begreppet 
strafflindring används genomgående som ett samlande ord för såväl straffned-
sättning i form av avdrag i tid som för lindrigare val av påföljd. Vidare används 
påföljdsbestämning som en gemensam term för straffmätning och påföljdsval. 
 
Med begreppet lagstiftaren åsyftas de som stått för utredningen kring behovet 
av en lagändring eller en ny lag, de som bereder lagstiftningsärenden och slutli-
gen riksdagen som är beslutande organ när det gäller antagandet av lagar. Slutli-
gen används det könsneutrala pronomenet hen, hen i genitiv samt termen gär-
ningsperson i framställningen istället för det annars väl använda begreppet gär-
ningsman. Detta för att skapa ett så neutralt förhållningssätt som möjligt. 

1.7 Disposition 
Framställningen består av sex kapitel varav det första har presenterat ämnet och 
dess relevans samt förmedlat vilka syften och frågeställningar som nästkom-
mande kapitlen ska uppfylla respektive besvara. I det andra kapitlet följer en 
redogörelse för påföljdsbestämningen. Härvid redogörs för förhållandet mellan 

                                                   
30 Wersäll 2014, s. 1 f. Jfr. dock Lindskogs tillägg till NJA 2012 s. 535.  
31 Se t.ex. Borgeke & Heidenborg 2016, s. 226. 
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straffvärde, straffmätning, straffmätningsvärde och påföljdsvalet samt det tillvä-
gagångssätt som rätten har att iaktta i sin påföljdsbestämning.  
 
Uppsatsens tredje kapitel innehåller en övergripande redogörelse till varför 
billighetsskälen infördes samt den vägledning som finns att tillgå vid dess till-
lämpning. Det som i tredje kapitlet framförs är relevant för kommande fjärde 
kapitel, i vilket en redogörelse för billighetsskälet hög ålder enligt gällande rätt 
följer. Härvid besvaras bland annat vad som är hög ålder, vilken ålder som åsyf-
tas, huruvida hög ålder främst ska beaktas genom att straffets längd reduceras 
eller genom att valet av påföljd påverkas. Vidare söker även denna del redogöra 
för vad som åsyftas med att den tilltalade drabbas oskäligt hårt och hur höga 
respektive låga straffvärden påverkar i vilken utsträckning den höga åldern be-
aktas.  
 
Det därefter följande femte kapitlet innehåller en analys av åldersreduktionen 
mot bakgrund av det som tidigare framkommit. Kapitlet tar upp samma äm-
nesområden som det fjärde kapitlet och är i huvudsak disponerat på samma sätt 
för att underlätta för läsaren. Däri analyseras bland annat vad som är hög ålder 
enligt gällande rätt i förhållande till den förlängda medellivslängden, om eventu-
ellt en annan ålder bör ligga till grund för bedömningen och om hög ålder bör 
påverka valet av påföljd eller reducera straffets längd i första hand. Huruvida 
åldersreduktionen bör anses vara ett ”starkt” billighetsskäl analyseras även. 
 
Framställningens sista kapitel följer sedan. Det innehåller en avslutande och 
övergripande analys som bygger på vad som framkommit i tidigare kapitlen. En 
bilaga ligger förlagd efter detta sjätte kapitel innehållandes de lagrum som med 
hänsyn till hur frekvent de nämns i framställningen bedöms vara särskilt rele-
vanta för läsaren att ha lättillgängliga under läsningen.   
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2 Att bestämma påföljd 

2.1 Inledning 
Då de nästkommande kapitlen innehåller redogörelser för hur billighetsskäl 
beaktas inom ramen för påföljdsbestämningen är det av vikt för förståelsen 
därom att läsaren besitter kunskap om vad exempelvis straffmätning och på-
följdsval närmare innebär. Således ägnas detta kapitel åt att redogöra för de 
olika stegen och eftersträvanden som påföljdsbestämningen innefattar. Den 
påföljdsreform som trädde ikraft år 1989 utgör startskottet för detta kapitel.  

2.2 Påföljdsbestämningen 

2.2.1 Inledning 
1989 års påföljdsreform innebar en övergång från ett påföljdssystem som var 
präglat av ett behandlingsinriktat tänk till den straffrättsepok vi idag befinner 
oss i.32 Genom reformen lagfästes allmänna regler om straffmätning och på-
följdsval för att öka förutsebarheten och legaliteten samt rättssäkerheten. I för-
arbetena uttrycktes även en strävan efter att värna om likhet inför lagen, pro-
portionalitet liksom saklighet och opartiskhet i straffsystemet.33 Det behov av 
behandling som tidigare var centralt ersattes av en tanke om förtjänst genom att 
gärningspersonen skulle få ett straff som hen förtjänade med hänsyn till brot-
tet.34 Denna tid brukar kallas nyklassisk eftersom den i likhet med 1800-talets 
klassiska straffrätt betonar krav på proportionalitet och rättvisa.35 Reglerna om 
påföljdsbestämningen finns sedan år 1989 i 29 kap. BrB om straffmätning och 
påföljdseftergift samt i 30 kap. BrB om val av påföljd. Att straffmätningen re-

                                                   
32 Påföljdsreformen brukar antingen gå under benämningen 1988 års påföljdsreform eller 1989 
års påföljdsreform. I denna framställning används 1989 års påföljdsreform mot bakgrund av att 
det var den 1 januari 1989 som bestämmelserna trädde ikraft.  
33 Prop. 1987/88:120 s. 36.  
34 Prop. 1987/88:120 s. 33 ff. och SOU 1986:14 s. 143. 
35 Ågren 2013, s. 18 och Jareborg & Zila 2017, s. 102.  
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gleras i kapitlet före reglerna om påföljdsvalet ska inte tolkas som en angiven 
arbetsordning.36  

2.2.2 Straffvärde 
Bedömningen av straffvärdet enligt 29 kap. 1 § BrB utgör dock alltid utgångs-
punkten för den fortsatta straffmätningen. Till följd av 1989 års påföljdsreform 
infördes begreppet straffvärde i BrB, en term som hade använts i den kriminal-
politiska debatten sedan cirka år 1975. Straffvärdet framhölls utgöra en bedöm-
ning av hur allvarlig en brottslig gärning borde anses vara och på så sätt utgöra 
ett utryck för en värdering beroende av vem som gör bedömningen. I förarbe-
tena angavs att straffvärdet som utgångspunkt för påföljdsbestämningen skulle 
innebära att proportionalitet, ekvivalens och rättslig likabehandling betonades.37  

 
Ett straffvärde kan vara konkret eller abstrakt. Det abstrakta straffvärdet fram-
går av vilken straffskala en brottstyp har tilldelats i jämförelse med andra brotts-
typers straffskalor och återspeglar således genom en relativ proportionalitet hur 
allvarligt lagstiftaren bedömt att ett brott är i förhållande till andra. Med konkret 
straffvärde åsyftas den bedömning som görs med utgångspunkt i 29 kap. 1-3 §§ 
BrB vid fastställandet av brottslighetens straffvärde.38 Hädanefter åsyftas det 
konkreta straffvärdet med straffvärde. Vid bedömningen av straffvärdet ska 
enligt 29 kap. 1 § BrB den uppkomna skadan, faran eller kränkningen beaktas 
och gärningspersonens insikt därom, samt hens avsikt eller motiv. Av bestäm-
melsen framgår även att ett gemensamt straffvärde ska bestämmas för det fall 
det rör sig om fler begångna brott.  

 
Av 29 kap. 2-3 §§ BrB framgår att även förmildrande och försvårande omstän-
digheter hänförliga till brottet ska beaktas vid bestämmandet av en gärnings 
straffvärde. Dessa paragrafer genomgick en lagändring år 2010 där de krav på 
att omständigheterna behövde vara av kvalificerat slag som tidigare uppställts 
togs bort. Detta framhölls ha sin grund i en eftersträvan att utrymmet för att 
beakta förmildrande och försvårande omständigheter i enlighet med 29 kap. 2-3 
§§ BrB skulle vidgas.39  
 
I det följande är 29 kap. 3 § 3 BrB av särskild betydelse med hänsyn till den 
möjlighet som denna genererar vad gäller att beakta hög ålder som en förmild-
rande omständighet då ålder kan visa sig i nedsatt omdömesförmåga.40 För att 

                                                   
36 Se Jareborg & Zila 2017, s. 102 och Holmqvist 1999, s. 188. Detta har särskilt betydelse för 
billighetsskälen, vilket framgår nedan i avsnitt 3.3.2.  
37 Prop. 1987/88:120 s. 36.  
38 Jareborg & Zila 2017, s. 105 f. 
39 Prop. 2009/10:147 s. 26 ff.  
40 Jareborg & Zila 2017, s. 131.  
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denna bestämmelse ska vara tillämplig krävs det att gärningspersonens omdö-
mesförmåga innebär en avvikelse från vad som kan anses vara normalt för med 
den tilltalade jämförbara personer och att denna avvikelse i sin tur är det som 
har föranlett handlingen.41 Innan strafflindring på grund av billighetsskälet hög 
ålder sker ska en bedömning göras huruvida 29 kap. 3 § 3 BrB är aktuell ef-
tersom fastställandet av straffvärdet utgör det första steget i påföljdsbestäm-
ningen.42 I förarbetena till påföljdsreformen angavs det att denna bestämmelse 
naturligen kan bli tillämplig i de situationer då äldre fått sina sinnes- och själs-
egenskaper nedsatta.43 Jareborg och Zila uttrycker det som att det ska göras en 
undersökning om åldern också ska beaktas som en förmildrande omständighet, 
vilket kan uppfattas som att det faktiskt är möjligt att beakta ålder både som en 
förmildrande omständighet och till följd av billighetsskäl.44 Således att åldern 
beaktas två gånger under påföljdsbestämningen.  

2.2.3 Slutliga straffmätningen och straffmätningsvärdet 
Det straffvärde som domstolen bestämt ligger sedermera till grund för den 
slutliga straffmätningen då eventuellt återfall enligt 29 kap. 4 § BrB, förekomst 
av billighetsskäl enligt 29 kap. 5 § BrB eller ungdomsrabatt enligt 29 kap. 7 § 
BrB ska beaktas. Vid denna slutliga straffmätning ska rätten även beakta möj-
ligheten att meddela påföljdseftergift enligt 29 kap. 6 § BrB. Påföljdseftergift 
kan endast meddelas till följd av billighetsskäl och redogörs således för i näst-
kommande kapitel om billighetsskälen. 
 
Vad gäller återfall framgår det av 29 kap. 4 § BrB att rätten vid straffmätningen 
ska, utöver brottets straffvärde, i skärpande riktning ta hänsyn till om den tillta-
lade tidigare har gjort sig skyldig till brott. Detta gäller dock såvida inte återfallet 
beaktats genom påföljdsvalet eller i tillräcklig utsträckning genom förverkande 
av villkorligt medgiven frihet, vilket då kan ske genom att det adderas tid till det 
aktuella straffet. Enligt bestämmelsen framgår det att rätten vid bedömningen 
av återfallet ska beakta vilken omfattning den tidigare brottsligheten haft, den 
tid som förflutit mellan brottens begående, om det rör sig om likartad brottslig-
het och om den tidigare och den nya brottsligheten är särskilt allvarlig.  
 
Vidare kan även ståndpunkten gällande debatten huruvida straffvärdet eller 
straffmätningsvärdet är det som ligger till grund för valet av påföljd enligt 30 kap. 4 
§ BrB anses intressant att klargöra.45 Med straffmätningsvärde menas det bötes-
straff eller längden av det fängelsestraff som rätten kommit fram till att den 

                                                   
41 Prop. 2009/10:147 s. 45.  
42 Jareborg & Zila 2017, s. 131.  
43 Prop. 1987/88:120 s.95 och SOU 1986:14 s. 453.  
44 Jareborg & Zila 2017, s. 131.  
45 Se Victor 2015, s. 173, Borgeke 2015, s. 281 och Asp 2015, s. 292.  
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tilltalade ska dömas till när eventuellt återfall, förekomst av billighetsskäl och 
ungdomsrabatt har beaktats. I de situationer där det varken är aktuellt att redu-
cera straffet till följd av billighetsskäl eller ungdomsreduktion eller att höja straf-
fet med anledning av återfall är straffmätningsvärdet och straffvärdet det-
samma. I sådana situationer kan således såväl straffvärdet som straffmätnings-
värdet sägas ligga till grund för påföljdsvalet.46 Den fortsatta framställningen 
bygger på uppfattningen att det är straffmätningsvärdet som ligger till grund för 
påföljdsvalet då det framstår som det mest rimliga sättet att uppfatta påföljds-
bestämningen med hänsyn till hur 30 kap. 4 § BrB är utformad, vilket härnäst 
ska beskrivas.  

2.2.4 Valet av påföljd  
Det straffmätningsvärde som domstolen har bedömt att brottsligheten är värd 
är därefter det som ligger till grund för valet av påföljd. Vid valet av påföljd blir 
det avgörande huruvida rätten i sin bedömning befinner sig på så kallad fängelse-
nivå eller ej. Med detta åsyftas huruvida böter kan anses vara ett tillräckligt in-
gripande straff för brottet eller om det istället är påkallat med fängelse, som är 
att anse som svårare straff än böter enligt 1 kap. 5 § BrB. För det fall rätten 
bedömer att det inte finns utrymme för att välja böter ska de även beakta 
huruvida en alternativ påföljd till fängelse kan väljas. Av 30 kap. 1 § BrB fram-
går att villkorlig dom och skyddstillsyn utgör alternativ till fängelse.  
 
I påföljdsbestämningen föreligger det en stark presumtion mot att välja fängelse 
som påföljd, vilken kommer till uttryck genom 30 kap. 4 § BrB. Bestämmelsen 
har sin grund i den humanitet som påföljdssystemet vilar på och medför att en 
så lindrig påföljd som möjligt ska väljas varför fängelse ska väljas i sista hand.47 
Av bestämmelsen framgår att:  
 

”Vid val av påföljd skall rätten fästa särskilt avseende vid omständig- 
heter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Därvid skall rätten  
beakta sådana omständigheter som anges i 29 kap. 5 §.  
 
Som skäl för fängelse får rätten, utöver brottslighetens straffvärde och  
art, beakta att den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott.”  
 

De tre omständigheterna som talar för fängelse kan givetvis förekomma i kom-
binationer, vilket då talar än starkare för att fängelse ska väljas.48 Vad gäller 
brottslighetens art kan det till följd av denna anses påkallat med fängelse även 
vid låga straffvärden, vilket har sin grund i en moralförstärkande och allmän-

                                                   
46 Borgeke & Heidenborg 2016, s. 220 och 658. 
47 Borgeke & Heidenborg 2016, s. 227.  
48 Prop. 1987/88:120 s. 100. 
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preventiv förhoppning kring att folk ska avskräckas från den aktuella typen av 
brott.49 Redan innan 1989 års påföljdsreform kunde domstolarna med hänsyn 
till brottslighetens art ”statuera exempel”.50 
 
Vad gäller straffvärdets påverkan på påföljdsvalet angavs det i förarbetena att 
när gärningen har ett högt straffvärde kan detta ofta vara ett avgörande skäl för 
att fängelse ska väljas som påföljd. Detta angavs ofta röra sig om grova brott 
varvid mord, våldtäkt, grovt rån och grovt narkotikabrott framhölls. Att välja 
en annan påföljd än fängelse uppgavs i praktiken vara utesluten vid så pass 
allvarlig brottslighet. Att ange var en gräns skulle gå uttryckt i längden av ett 
fängelsestraff ansågs dock inte vara lämpligt. Som riktvärde framhölls dock att 
om ett brott vid straffvärdebedömningen skulle anses motsvara ett års fängelse eller 
mer, skulle detta innebära en presumtion mot fängelse anses bruten.51  
 
Enligt såväl Borgeke och Heidenborg som Jareborg och Zila tillämpas denna 
riktlinje på ett tämligen strikt stelbent sätt i praxis.52 Huruvida ettårsregeln tar 
sikte på straffvärdet eller straffmätningsvärdet råder det olika uppfattningar 
kring till följd av den oenighet som råder kring huruvida det är straffmätnings-
värdet eller ej som ligger till grund för valet av påföljd.53 Eftersom det begrepp 
som används är straffvärdebedömningen och inte straffvärdet förefaller även 
straffmätningsvärdet kunna uppfattas vara det som ligger till grund för huruvida 
presumtionen anses bruten eller ej. 

2.3 Sammanfattande kommentar  
Detta kapitel har behandlat i relevanta delar det påföljdssystem i vilket billig-
hetsskälet hög ålder ingår i. Sedan 1989 års påföljdsreform har 29 kap. BrB om 
straffmätning och påföljdseftergift och 30 kap. BrB om val av påföljd varit de 
centrala kapitlen i domstolens påföljdsbestämning. Påföljdsbestämningen tar sin 
utgångspunkt i straffvärdet som utgör ett mått på brottslighetens svårhet och 
kan påverkas enligt 29 kap. 1 § BrB bland annat av gärningens kränkning, fara 
och eventuellt motiv. Vidare framgår det av 29 kap. 2-3 §§ BrB att det finns ett 
antal förmildrande samt försvårande omständigheter som rätten även har att 
beakta vid bedömningen av brottslighetens straffvärde. 29 kap. 3 § 3 BrB som 
stadgar en möjlighet att i förmildrande riktning beakta en bristande utveckling, 
erfarenhet eller omdömesförmåga kan omfatta situationer där en person till 
följd av hög ålder avviker från andra och detta har haft samband med det be-

                                                   
49 Prop. 1997/98:96 s. 96.  
50 Borgeke & Heidenborg 2016, s. 296.  
51 Prop. 1987/88:120 s. 100.  
52 Borgeke & Heidenborg 2016, s. 290 och Jareborg & Zila 2017, s. 146. 
53 Se Victor 2015, s. 173, Borgeke 2015, s. 281 och Asp 2015, s. 292. 
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gångna brottet. En tänkbar konkret situation som kan omfattas av denna be-
stämmelse är exempelvis om den tilltalade till följd av demens har begått ett 
brott.  
 
Rätten ska vidare beakta eventuellt återfall, förekomst av billighetsskäl, möjlig-
heten att meddela påföljdseftergift och den tilltalades unga ålder i enlighet med 
29 kap. 4-7 §§ BrB, vilket benämns domstolens straffmätning. Det resultat i 
vilket denna bedömning mynnar ut i brukar benämnas straffmätningsvärde. 
Vad som dock kan sägas komplicera bedömningen är det faktum att eventuellt 
återfall och förekomst av billighetsskäl även anges i 30 kap. 4 § BrB vid be-
dömningen huruvida presumtionen mot fängelse, som går vid cirka ett år, är 
bruten eller ej. Det finns således en särskild underliggande struktur mellan de 
kapitlen som hanterar påföljdsbestämningen. Hur domstolen ska hantera före-
komst av billighetsskäl i deras påföljdsbestämning ska bland annat i nästföl-
jande kapitel redogöras för.  



 20 
 

3 Billighetsskälen 

3.1 Inledning 
Följande kapitel syftar till att redogöra för billighetsskälen på ett övergripande 
plan.54 HD har i ett flertal fall framhållit flera för billighetsskälen gemensamma 
faktorer. Därutöver angavs vid införandet av billighetsskälen ett flertal, för 
samtliga billighetsskäl, gemensamma argument. Att hänvisa till dessa argument 
vid en redogörelse för endast åldersreduktionen enligt gällande rätt skulle kunna 
skapa en risk för att läsaren felaktigt får intrycket av att det redogörs för utta-
landen som gjorts enbart gällande åldersreduktionen. Följande kapitel redogör 
därför för de övergripande skälen bakom införandet av billighetsskälen och hur 
billighetsskälen kan påverka påföljdsbestämningen. De frågeställningar kapitlet 
söker besvara är varför och hur billighetsskälen beaktas, vilket sedan kommer 
läggas till grund för nästkommande kapitlens besvarande av hur åldersredukt-
ionen beaktas enligt gällande rätt. 

3.2 Billighetsskälen – varför beaktas de? 
Billighetsskälen infördes genom den i föregående kapitel nämnda påföljdsre-
form som trädde ikraft 1989, således för 30 år sedan, genom lagen (1988:942) 
om ändring i BrB. Redan innan denna reform fanns det ett stort utrymme för 
att beakta olika omständigheter knutna till gärningspersonen i förmildrande 
riktning, vilket då motiverades av preventionshänsyn. Det skedde genom den 
för påföljdsbestämningen då grundläggande bestämmelsen som fanns i 1 kap. 7 
§ BrB. Den dåvarande bestämmelsen angav att rätten vid valet av påföljd skulle 
fästa särskilt avseende vid att påföljden skulle vara ägnad att främja gärnings-
personens anpassning i samhället, dock med iakttagande av vad som krävdes 
för att upprätthålla allmän laglydnad. Det var således fråga om en avvägning 
mellan individualpreventiva och allmänpreventiva intressen.55 Föreskriften i 1 
kap. 7 § BrB togs bort i samband med att påföljdsreformens infördes. 
 
Genom att straffvärdet lades till grund för påföljdsbestämningen blev denna 
gärningsorienterad. Införandet av billighetsskälen motiverades av att det skulle 

                                                   
54 Se samtliga billighetsskäl som bilaga på s. 58.  
55 Prop. 1987/88:120 s. 32.  
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anses orättfärdigt om inte gärningspersonens personliga förhållanden fortsatt 
beaktades. Samtliga billighetsskäl är omständigheter som är hänförliga till gär-
ningspersonens personliga egenskaper eller handlande efter brottet. Genom att 
lagfästa dem fanns det förhoppningar om att skapa ett system där domstolarna 
tydligare skulle redogöra för i vilken utsträckning de beaktat en omständighet i 
påföljdsbestämningen.56  
 
Vidare anfördes det i förarbetena till billighetsskälen att det inte var ovanligt att 
det rådde skilda uppfattningar om ett brotts allvar, vilken betydelse en viss om-
ständighet skulle tillmätas vid straffmätningen eller vilken hänsyn som borde tas 
till vissa av gärningspersonens personliga förhållanden. Det angavs vara mycket 
sällsynt att domstolarna lämnade någon motivering i frågor om straffet. Med 
undantag för vad som ansågs vara några enstaka fall av speciell karaktär hade 
HD inte heller skapat prejudicerande vägledning. Praxis grundade sig istället på 
en framvuxen domstolstradition. Det ansågs därför att det vore till betydande 
fördel om domstolarna redovisade överväganden i dessa delar. Tanken med att 
skilja på strafflindrande omständigheter i 29 kap. 3 § BrB och billighetsskälen i 
29 kap. 5 § BrB var att bidra till klarhet i domstolarnas domskäl genom att skilja 
på omständigheterna som är hänförliga till brottet, det vill säga straffvärdet, och 
omständigheter som är hänförliga till gärningspersonens person och hens age-
rande efter brottet, det vill säga billighetshänsyn. Med detta sagt betonades det 
dock att det inte var ägnat att inskränka domstolarnas frihet i deras påföljdsbe-
stämning.57  
 
Enligt Ågren bygger billighetsskälen till stor del på en rättviseaspekt genom att 
domstolen beaktar och gör en avvägning mellan fler relevanta omständigheter 
utöver enbart den begångna gärningen.58 Jareborg och Zila menar även de på 
att billighetsskälen anses ha med en rättvis behandling av gärningspersonen att 
göra. De menar att straffvärdet har att göra med gärningens straffvärdighet 
medan billighetsskälen påverkar gärningspersonens straffvärdighet.59 Ulväng är 
av uppfattningen att billighetsskälen torde kunna härledas tillbaka till behand-
lingsideologins bästa tid och således ideologiskt hör till humanitetsprincipen. 
Vidare anför han att det ”riktiga” straffet (i bemärkelsen ett straff utmätt efter 
gärningens straffvärde) inte alltid behöver utdömas, med hänsyn till gärnings-
personens person, behov och möjligheter till återanpassning samt den omstän-
digheten att ett utdömande av straffet i enlighet med straffvärdet till och med 
kan vara kontraproduktivt.60 

 

                                                   
56 Prop. 1987/88:120 s. 40 ff. 
57 SOU 1986:14 s. 423 och prop. 1987/88:120 s. 40 ff.  
58 Ågren 2013, s. 17.  
59 Jareborg & Zila 2017, s. 131.  
60 Ulväng 2013/14, s. 953.  
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Både Ågren, Jareborg och Zila delar upp billighetsskälen i ett antal grupper som 
återspeglar varför de olika billighetsskälen beaktas.61 Även lagstiftaren har re-
dogjort för en uppfattning om att billighetsskälen kan delas upp utifrån hur de 
motiveras som i mångt och mycket överensstämmer med de respektive förfat-
tarnas syn. År 2015 genomfördes en ändring av billighetsskälen genom SFS 
2015:78 där en omdisponering av bestämmelsen gjordes som innebar att de 
billighetsskäl som i huvudsak vilar på samma grund numer följer varandra. Ett 
nytt billighetsskäl infördes även som tar sikte på medverkan vid utredning av 
egen brottslighet i 29 kap. 5 § 1 st. 5 BrB.62  
 
I 29 kap. 5 § 1 st. 1-3 BrB förlades billighetsskälen allvarlig kroppsskada, dålig 
hälsa, hög ålder och den ovanligt långa tid som förflutit sedan brottets begå-
ende. Dessa billighetsskäl anses föranleda att det till följd av omständigheter 
bortom gärningspersonens kontroll vore oskäligt att döma ut ett straff som 
motsvarar brottslighetens straffvärde.63 Både Ågren, Jareborg och Zila hänför 
denna grupp till den tilltalades särskilda utsatthet.64 Billighetsskälen om men på 
grund av arbetsrättsliga påföljder, utvisning eller andra rättsliga åtgärder enligt 
29 kap. 5 § 1 st. 6-8 BrB tar sikte på de situationer där sanktionskumulation kan 
föranleda att den tilltalade bör få ett lindrigare straff.  
 
Den tredje gruppen består av de billighetsskäl 29 kap. 5 § 1 st. 4-5 BrB som är 
hänförliga till den tilltalades handlande efter brottet. Detta rör sig exempelvis 
om situationer där den tilltalade anger sig själv, medverkar till utredningen av 
sin egen brottslighet eller söker avhjälpa skadliga verkningar, vilket kan betrak-
tas som att den tilltalade genom frivilligt handlande ger uttryck för ånger och av 
den anledningen kan anses mindre klandervärd.65 Med hänsyn till att 2017 års 
upplaga av Jareborg och Zila inte tar upp detta och att Ågrens avhandling kom 
ut innan SFS 2015:78 infördes får det antas vara en befogad gissning, mot bak-
grund av hur lagstiftaren motiverar kring 29 kap. 5 § 1 st. 4 BrB, att även de 
skulle hänföra denna omständighet till gruppen som omfattar den tilltalades 
handlande efter brottet. 29 kap. 5 § 1 st. 9 BrB tar sikte på de situationer då det 
är påkallat med strafflindring av någon annan anledning än ovanstående punk-
ter omfattar och vilken grupp detta billighetsskäl kan ingå i beror på vad för 
omständighet som är aktuell. 

                                                   
61 Jareborg & Zila 2014, s. 132 och Ågren 2013, s. 19 ff.   
62 Prop. 2014/15:37 s. 8 och 36.  
63 Prop. 2014/15:37 s. 30.  
64 Jareborg & Zila 2014, s. 132 och Ågren 2013, s. 19 f.  
65 Prop. 2014/15:37 s. 30.  
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3.3 Hur ska billighetsskälen beaktas?  

3.3.1 Inledande utgångspunkter 
Vid införandet av billighetsskälen år 1989 framhölls det att det var omständig-
heter som skulle fortsätta vägas in i mildrande riktning i minst lika stor ut-
sträckning som tidigare.66 I vilken utsträckning detta skedde angavs dock inte 
och det har inte heller getts några riktlinjer eller liknande för hur lite eller myck-
et billighetsskälen ska påverka förutom det faktum att lagstiftaren har stått fast 
vid att samtliga billighetsskäl ska tillämpas med restriktivitet. Detta kan även 
utläsas av ordalydelsen i 29 kap. 5 § 1 st. BrB som anger att billighetsskälen ska 
beaktas i skälig omfattning. Ågren är av uppfattningen att det inte är möjligt att 
numeriskt eller analytiskt beräkna ett billighetsskäls effekt.67 Ulväng anser däre-
mot att det inte är fråga om en skönsmässig bedömning som inte går att gra-
dera.68 I förarbetena vid skälens införande angavs anledningen till en försiktig 
tillämpning vara att motverka risken för oenhetlig praxis eller sociala orättvisor. 
I detta sammanhang tillades att det vid tveksamma fall kring påståenden om 
menliga följder, kan vara aktuellt att underbygga dessa med intyg från exempel-
vis läkare, arbetsgivare eller tillståndsmyndighet.69  
 
När det gäller risken för sociala orättvisor och oenhetlig praxis vidareutveckla-
des resonemanget därom inte i förarbetena och det får därför anses vara oklart 
varför dessa argument till restriktiviteten anfördes. Borgeke och Heidenborg 
menar att risken för en oenhetlig praxis är ett tämligen svagt skäl för en restrik-
tiv tillämpning, såvida inte tanken är att bestämmelsen inte alls ska tillämpas. 
Inte heller anser de att en tillämpning i en rimligt generös omfattning framstår 
som särskilt förknippad med en risk för sociala orättvisor.70 I NJA 2010 s. 592 
framhöll HD att det ska röra sig om omständigheter av en viss kvalité när det 
kommer till billighetsskälen och såvida inte beaktandet innebär en påtaglig ju-
stering av påföljdsbestämningen bör den inte tillämpas. I förarbetena bakom 
billighetsskälet medverkan till utredning av egen brottslighet uttalade regeringen 
att sådan medverkan kan generera en relativt omfattande strafflindring i antalet 
månader eller till och med år.71 
 
HD tolkade i NJA 2012 s. 826 det lagstiftaren anförde år 2010 angående en 
vidgad tillämpning av 29 kap. 2-3 §§ BrB som att det även vore förenligt med 
de tankarna att låta olika typer av billighetsskäl få ökad betydelse i påföljdsbe-

                                                   
66 Prop. 1987/88:120 s. 47.  
67 Ågren 2013, s. 318.  
68 Ulväng 2013/14, s. 956.  
69 SOU 1986:14 s. 451, prop. 1987/88:120 s. 90 och prop. 2014/15:37 s. 38.  
70 Borgeke & Heidenborg 2016, s. 221.  
71 Prop. 2014/15:37 s. 24.  
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stämningen.72 Vilka olika typer av billighetsskäl som härvid åsyftades redogjorde 
HD inte för. Att regeringen inte senare nämnt detta avgörande får enligt Bor-
geke och Heidenborg antas bero på ett förbiseende. Mot bakgrund av HDs 
uttalande i NJA 2010 s. 592 och det som regeringen yttrat angående en relativt 
omfattande strafflindring drar Borgeke och Heidenborg slutsatsen att domsto-
larna bör ge billighetsskälen en ”rimligt generös tillämpning”.73  

3.3.2 Straffvärdets betydelse  
Av 29 kap. 5 § 1 st. BrB framgår att billighetsskälen ska beaktas utöver gärning-
ens straffvärde. Således ligger gärningens straffvärde till grund för billighetsskä-
lens genomslag. I vilken utsträckning ett billighetsskäl ska reducera vid straff-
mätningen är inte fastställt utan det beror på hur billighetsskälet värderas i för-
hållande till straffvärdet. Detta får betydelse på så sätt att det kan anses skäligt 
att reducera ett fängelsestraff med exempelvis ett år i situationer där straffvärdet 
bedöms vara flera års fängelse, medan det istället blir avdrag månadsvis i situat-
ioner där straffvärdet bedöms vara ett antal månaders fängelse. Bedömningen 
är således relativ.  
 
Mot bakgrund av HDs uttalande i NJA 2010 s. 592 om att det ska ske en påtag-
lig justering blir utrymmet för att beakta billighetsskäl i situationer där det till-
tänkta straffet endast rör sig om någon månads fängelse vanligen mindre ef-
tersom det då inte anses påkallat att ge strafflindring. Denna uppfattning har 
även bekräftats av regeringen.74 Straffvärdet kan även anses vara för högt för att 
billighetsskälen ska ges genomslag. I NJA 2010 s. 592 framhöll HD nämligen 
att i situationer där det rör sig om övervärden, i bemärkelsen ett konkret straff-
värde utöver det som har kunnat beaktas vid straffvärdebedömningen inom det 
aktuella brottets straffskala, har den tilltalade mindre chans att få strafflindring 
med tillämpning av 29 kap. 5 § BrB. 

3.3.3 Billighetsskälens betydelse i påföljdsbestämningen 
Som framgått i kapitel två kan billighetsskälen påverka påföljdsbestämningen 
antingen genom 29 kap. 5 § BrB på så sätt att straffet reduceras till att bli kor-
tare eller genom att påverka valet av påföljd till att en lindrigare påföljd än fäng-
else väljs i enlighet med 30 kap. 4 § BrB. En lindrigare påföljd kan vara böter 
om rätten bedömer att brottsligheten ligger på bötesnivå till följd av billighets-
skäl. Om det istället rör sig om fängelsenivå kan förekomst av billighetsskäl vid 
en avvägning enligt 30 kap. 4 § BrB föranleda att den tilltalade får villkorlig 
dom eller skyddstillsyn istället för att fängelse döms ut. Vidare är ju även be-

                                                   
72 Se avsnitt 2.2.1. 
73 Borgeke & Heidenborg 2016, s. 221.  
74 Se prop. 2014/15:37 s. 21.  
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dömningen huruvida billighetsskälen ska beaktas vid straffmätningen eller vid 
valet av påföljd beroende av andra omständigheter. I en situation där domsto-
len skulle finna det påkallat att välja en annan påföljd än fängelse till följd av 
billighetsskäl kan eventuellt återfall, högt straffvärde och brottets art föranleda 
att fängelse ändock bör väljas som påföljd.  
 
Det torde inte finnas något generellt svar på huruvida billighetsskälen främst är 
av betydelse för straffmätningen eller påföljdsvalet. Borgeke och Heidenborg 
anser att billighetsskälen har väl så stor betydelse för den tilltalade vid valet av 
påföljd som de har vid straffmätningen.75 HD framhöll dock i NJA 2008 s. 359 
att ju högre straffvärdet är, desto mindre är chansen att billighetsskälen inverkar 
på påföljdsvalet. Dessutom tillades att förekomst av billighetsskäl i de situationer 
då det föreligger sanktionskumulation oftare leder till att straffet sätts ned, me-
dan det vid hänsyn till den tilltalades hälsotillstånd i större utsträckning leder till 
att valet av påföljd påverkas. Med hälsotillstånd åsyftades de billighetsskäl som 
motiveras av den tilltalades särskilda utsatthet.  
 
Borgeke och Heidenborg anser dock att detta bör tolkas försiktigt då HD inte 
utvecklade argumenten för sina uttalanden närmare.76 Med hänsyn till de nega-
tiva effekter som fängelse innebär för en människa, såsom att det har en stigma-
tiserande verkan och bryter ned personligheten, innebär det många gånger för 
den tilltalade att det är att föredra att få billighetsskälet beaktat genom att ett 
lindrigare alternativ än fängelse väljs, istället för att straffet reduceras vid 
straffmätningen.77 
 
Som en följd av riktlinjen om att presumtionen mot fängelse bryts då brottslig-
heten bedöms motsvara cirka ett års fängelse får förekomst av billighetsskäl 
särskild betydelse för påföljdsvalet då straffvärdebedömningen ligger runt ett 
års fängelse och det inte är fråga om artbrott eller återfall.78 Med hänsyn till vad 
som anförts angående ett strikt stelbent tillämpande av denna riktlinje i praxis 
torde det vara fråga om en än mer särskild betydelse.79 Billighetsskälen kan 
nämligen då påverka påföljdsbestämningen på så sätt att straffmätningsvärdet 
bedöms understiga ett års fängelse, vilket gör att det inte föreligger en presumt-
ion för fängelse vid valet av påföljd. Jareborg och Zila är av uppfattningen att 
det exempelvis kan föreligga skäl att välja en annan påföljd än fängelse om 
straffnivån efter beaktande av billighetsskäl bedöms vara sex månader eller 

                                                   
75 Borgeke & Heidenborg 2016, s. 219. Se även NJA 2008 s. 359 och Ågren 2013, s. 326.  
76 Borgeke & Heidenborg 2016, s. 220.  
77 Se t.ex. Jareborg & Zila 2017, s. 97, prop. 1980/81:44 s. 11 och prop. 1987/88:120 s. 31.  
78 Prop. 1987/88:120 s. 100.  
79 Se avsnitt 2.2.3.  
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lägre.80 Det kanske rent av blir ett så pass lågt straffmätningsvärde att brottslig-
heten istället bedöms motsvara bötesnivå.  

3.3.4 Straffminimum och påföljdseftergift  
Förekomst av billighetsskäl kan vidare föranleda att ett underskridande av 
straffminimum anses påkallat enligt 29 kap. 5 § 2 st. BrB eller att det vore up-
penbart oskäligt att meddela påföljd varvid påföljdseftergift ska meddelas i en-
lighet med 29 kap. 6 § BrB. För att underskrida straffminimum krävs det givet-
vis först och främst att det aktuella straffbudet uppställer ett minimistraff.81 
Därutöver krävs enligt 29 kap. 5 § 2 st. BrB att det föreligger särskilda skäl. 
Förarbetena ger inga riktlinjer för hur denna bedömning ska göras. Det är end-
ast billighetsskäl som kan föranleda att ett underskridande av straffminimum 
sker, vilket följer av 29 kap. 5 § 2 st. BrB som uttrycker att om det föreligger 
omständighet som avses i 29 kap. 5 § 1 st. BrB får rätten om särskilda skäl på-
kallar det döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet. Såle-
des kan exempelvis inte ett beaktande av hög ålder som förmildrande omstän-
dighet i enlighet med 29 kap. 3 § 3 BrB leda till att straffminimum underskrids.  
 
För att rätten ska kunna meddela påföljdseftergift krävs det i likhet med 29 kap. 
5 § 2 st. BrB att det ska ske till följd av ett eller flera billighetsskäls förekomst. 
Därutöver ska det även vara uppenbart oskäligt att ådöma påföljd. Av förarbe-
tena framgår det att bestämmelsen endast är tänkt att aktualiseras då det rör sig 
om brottslighet av mindre allvarlig art och att tillämpningen ska ske restriktivt.82 
HD har i NJA 2014 s. 245 framhållit att påföljdseftergift bör ses som en allmän 
möjlighet vilken domstolarna kan använda, när det saknas andra alternativ, för 
att undvika uppenbart oskäliga resultat vid påföljdsbestämningen.  

3.3.5 Billighetsskälens ”styrka” 
Huruvida ett billighetsskäl påverkar valet av påföljd, föranleder att straffet sätts 
ned, genererar att påföljdseftergift meddelas eller straffminimum underskrids 
kan sägas ha ett samband med en uppfattning om billighetsskälens ”styrka”. I 
lagtexten framgår inget som kan tolkas som att en betydelseskillnad föreligger 
billighetsskälen emellan. FSK framhöll därtill i sitt betänkande att samtliga bil-
lighetsskäl skulle anses vara av samma dignitet.83 I Ågrens avhandling tar han 
dock upp det faktum att vissa billighetsskäl utifrån en del rättskällor uppfattas 
vara ”starkare” än andra av den grunden att de i större utsträckning kan leda till 
att valet av påföljd beaktas. Han anför att vad som menas med styrkan hos ett 

                                                   
80 Jareborg & Zila 2017, s. 148.  
81 Jareborg & Zila 2017, s. 136.  
82 Prop. 1987/88:120 s. 60.  
83 SOU 1986:14 s. 451.  
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billighetsskäl inte är bestämt och problematiserar även huruvida det ens fyller 
någon funktion att tala om ett billighetsskäls styrka med hänsyn till det som 
FSK framhöll om billighetsskälens dignitet.84 
 
I en framställning som denna, i vilken billighetsskälet hög ålder i ljuset av dess 
system i det kommande ska redogöras för, framstår det som intressant att först 
och främst diskutera huruvida de olika billighetsskälen kan uppfattas variera i 
styrka. I detta sammanhang kan det åter erinras om vad HD framhållit angå-
ende att de billighetsskäl som tar sikte på den tilltalades hälsotillstånd i större 
utsträckning än andra inverkar på valet av påföljd. Vidare framhöll HD i NJA 
2010 s. 592 även att billighetsskälen är av olika slag och bedömningen kan där-
för utfalla olika beroende på vad för slags omständighet som är förhanden.  
 
Jareborg och Zila är av uppfattningen att om straffvärdet är högre än ett års 
fängelse är det billighetsskälens styrka som avgör huruvida det finns skäl att 
välja en lindrigare påföljd än fängelse.85 Vad de menar med ett billighetsskäls 
styrka står inte klart. Det kan uppfattas som att det kan vara ett kvantitativt 
synsätt där hur mycket förekomsten av ett billighetsskäl i det enskilda fallet 
påverkar, exempelvis om en person kanske både är 75 år gammal och lider av 
dålig hälsa kan det tänkas att denna person får avdrag i upp till flera månader 
eller år till följd av dessa omständigheter. I deras syn på vad ett billighetsskäls 
styrka är går det även att läsa in att det kan vara just vilket av alla nio billighets-
skäl som är tillämpligt, då med ett kvalitativt synsätt i linje med HDs resone-
mang i NJA 2008 s. 359 där vilket billighetsskäl som är aktuellt är av betydelse.  

3.4 Sammanfattande kommentar 
Sammantaget kan följande om billighetsskälen konstateras. Samtliga billighets-
skäl är omständigheter som är hänförliga till gärningspersonens personliga 
egenskaper och införandet av billighetsskälen syftade till att säkra att gärnings-
personens personliga egenskaper eller handlande efter brottet skulle beaktas i 
lika stor utsträckning som tidigare, trots det skifte som skedde från en tid där 
fokus legat på behandling till en period där proportionaliteten började ges cen-
tral betydelse. 
 
Förekomsten av billighetsskäl kan ha betydelse för påföljdsbestämningen på ett 
flertal sätt. Dels genom att inverka på straffmätningen eller på valet av påföljd, 
dels genom att föranleda att påföljdseftergift meddelas eller att rätten gör be-
dömningen att det finns skäl att underskrida straffminimum. Hur billighetsskä-
len ska påverka är dock inte fastställt enligt gällande rätt utöver det faktum att 

                                                   
84 Ågren 2013, s. 324.  
85 Jareborg & Zila 2017, s. 148.  
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de ska beaktas utöver straffvärdet. Det tilltänkta straffets längd påverkar billig-
hetsskälens genomslag och bedömningen får istället göras i varje enskilt fall.  
 
Billighetsskälen ska som anfört tillämpas restriktivt. Vidare råder det dock en 
stark presumtion mot att välja fängelse som påföljd, vilket kan tänkas påverka 
denna restriktivitet eftersom förekomst av billighetsskäl är en sådan faktor som 
rätten i skälig omfattning ska beakta vid bedömningen huruvida annan påföljd 
än fängelse kan väljas. Denna presumtion mot fängelse kan även tänkas få be-
tydelse i situationer på så sätt att frågan huruvida det är påkallat med ett beak-
tande av billighetsskäl får en ytterligare tyngd. Vad som dock står klart är att 
förekomst av billighetsskäl kan få särskild betydelse för påföljdsbestämningen i 
de situationer där brottsligheten bedöms motsvara runt ett års fängelse.  
 
Vidare kan även vilket av billighetsskälen som är förhanden ha betydelse för 
huruvida en reduktion av straffet eller ett lindrigare val av påföljd ska ske. Av 
praxis framgår att de billighetsskäl som tar sikte på den tilltalades hälsa av olika 
slag i större utsträckning än de billighetsskäl som tar sikte på att undvika sankt-
ionskumulativa effekter kan påverka valet av påföljd. Enligt Ågren beror detta 
på billighetsskälens olika styrka. Med hänsyn till de olika grunderna som de 
olika skälen vilar på, förefaller detta vara rimligt eftersom hälsofallen till stor del 
handlar om att ett eventuellt fängelsestraff skulle drabba dessa tilltalade hårdare. 
De sanktionskumulativa fallen syftar ju istället till att undvika att straffet skulle 
bli för ingripande till följd av en annan sanktion och det syftet kan på så sätt 
tillgodoses i större utsträckning än hälsofallens syfte genom att straffet istället 
sätts ned.  
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4 Billighetsskälet hög ålder 

4.1 Inledning 
Detta kapitel redogör för billighetsskälet hög ålder enligt gällande rätt. De frå-
geställningar som kapitlet besvarar är hur åldersreduktionen motiveras och hur 
åldersreduktionen beaktas enligt gällande rätt. Kapitlet bygger vidare på de i 
tredje kapitlet nämnda omständigheter hänförliga till billighetsskälen genom att 
redogöra för vad som gäller då just billighetsskälet hög ålder beaktas. Därutöver 
innehåller även kapitlet vissa för åldersreduktionen särskilda faktorer. Vid en 
redogörelse för åldersreduktionen blir det initialt av betydelse att klargöra varför 
hög ålder beaktas, i vilket den fortsatta framställningen tar sin utgångspunkt.   

4.2 Varför beaktas hög ålder? 
Hög ålder var något som även innan införandet av billighetsskälen beaktades i 
påföljdsbestämningen, vilket då skedde genom den dåvarande 1 kap. 7 § BrB. 
Strafflindring på grund av hög ålder som ett billighetsskäl infördes i BrB vid 
den påföljdsreform som trädde ikraft 1989 och fick då sin plats i ett strukturerat 
system.86 Billighetsskälet hög ålder avsågs, till skillnad från möjligheten att be-
akta åldern som en förmildrande omständighet genom 29 kap. 3 § 3 BrB, ta 
direkt syfte på den tilltalades höga ålder och ämnades på så vis omfatta situat-
ioner där åldern inte inverkat på den begångna gärningen.87 
 
Enligt Ågren har 29 kap. 5 § 1 st. 2 BrB sin ideologiska grund i ett humanistiskt 
förhållningssätt genom att en lindrigare dom anses motiverad i de situationer 
där den tilltalade skulle drabbas för hårt av straffet.88 Vad gäller åldersreduktion-
en anser von Hirsch att det är rimligt att ta hänsyn till att ett straff kommer vara 
särskilt ingripande med anledning av skäl som ligger utom den tilltalades kon-
troll, såsom ålder gör.89 I förarbetena motiverades särbehandlingen med att ett 
längre fängelsestraff i allmänhet torde drabba personer som har börjat komma 
upp i 70-årsåldern hårdare än det skulle drabba yngre personer.90  
                                                   
86 Prop. 1987/88:120 s. 41 och 89 ff. 
87 Prop. 1987/88:120 s. 95.  
88 Ågren 2013, s. 244.  
89 von Hirsch 2001, s. 94.  
90 Prop. 1987/88:120 s. 95.  
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Borgeke och Heidenborg tolkar åldersreduktionen som att bestämmelsen beror 
på att livet uppfattas som kort och att det resterande livet blir kortare med åren, 
vilket de utläser av det förarbetena angav angående att en person som kommit 
upp i 70-årsåldern torde drabbas hårdare av ett längre fängelsestraff.91 Ågren 
nämner även han det kortare återstående livet vid frågan om varför en tilltalad 
kan tänkas drabbas oskäligt hårt på grund av sin höga ålder. Han framhåller 
även att hög ålder många gånger naturligt medför negativa konsekvenser för en 
människa, både fysiskt och psykiskt, utan ett straff.92  

 
Vad gäller åldersreduktionen i praxis bestämdes straffvärdet i NJA 1993 s. 310 
motsvara fyra års fängelse för en 73-årig tilltalad som dömdes för bland annat 
grov våldtäkt och sexuellt ofredande (mot minderåriga). Fyra års fängelse var 
vid denna tid minimistraffet för grov våldtäkt.93 HD bedömde straffmätnings-
värdet vara tre års fängelse dels med hänsyn till att det var sju år sedan brottet 
begicks, dels med hänsyn till den tilltalades ålder i enlighet med 29 kap. 5 § 1 st. 
2-3 BrB. Något om varför den tilltalades ålder skulle beaktas redogjorde dock 
HD inte för i detta fall.  
 
I NJA 2017 s. 138 framhöll HD angående åldersreduktionen att ett straff kan 
vara särskilt ingripande till följd av hög ålder eftersom hög ålder typiskt sett 
medför svagheter som kan göra att exempelvis en vistelse på anstalt upplevs 
som än hårdare. Därtill angav även HD att det återstående livet är kortare för 
en äldre person. I det aktuella fallet hade den tilltalade, som var 70 år vid tiden 
för lagföringen, i berusat tillstånd kört en personbil på fel sida av vajerräcket på 
en riksväg. Han dömdes för grov vårdslöshet i trafik i förening med grovt ratt-
fylleri. Straffvärdet bedömdes motsvara sex månaders fängelse. Vid det angivna 
straffvärdet ansågs det inte påkallat att beakta den tilltalades höga ålder. Den 
tilltalade dömdes således till sex månaders fängelse.94  

4.3 Vad är hög ålder?  
Till skillnad från exempelvis ungdomsrabatten i 29 kap. 7 § BrB finns det ingen 
övre åldersgräns för åldersreduktionen. Som nämndes i uppsatsens början 
angavs det i förarbetena att det i regel finns anledning att beakta åldern när den 
tilltalade fyllt 65 år. Att åldern 65 år framhölls har sin förklaring i att det var den 
allmänna pensionsåldern vid tiden för bestämmelsens införande. Vid frågan om 
                                                   
91 Borgeke & Heidenborg 2016, s. 226.  
92 Ågren 2013, s. 240.  
93 Grov våldtäkt mot barn var inte särskilt reglerat vid denna tid, utan infördes som ett eget brott 
först senare genom lagen (2005:90) om ändring i BrB.  
94 Den uppmärksamme läsaren skulle härvid reagera på att det tilltänkta straffet låg under ett år 
och således under presumtionen mot fängelse. Att fängelse ändock valdes har sin förklaring beror 
på brottets art, se t.ex. Borgeke & Heidenborg 2016, s. 314 och NJA 2015 s. 895.  
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vad som anses vara hög ålder kan åter erinras om det som angavs angående att 
en person i 70-årsåldern i allmänhet torde drabbas hårdare av ett längre fängel-
sestraff till följd av sin ålder.95 Detta är den enda vägledning lagstiftaren gett 
kring vad som anses vara hög ålder och något som det hänvisas frekvent till i 
praxis och doktrin vid redogörelser för åldersreduktionen.96 I NJA 2017 s. 138 
framhöll dock HD att åldersreduktionen i regel blir aktuell när den tilltalade är 
några år äldre än 65 år och då främst vid förhållandevis långa fängelsestraff. 
 
Enligt Borgeke och Heidenborg förekommer det ”nog” i praxis även att det 
anses motiverat att beakta åldern hos gärningspersonen även om hen inte har 
fyllt 65 år när det rör sig om riktigt långa fängelsestraff. Härvidlag anges riktigt 
långa fängelsestraff uppgå till tio år eller mer. Detta särskilt med hänsyn till den 
utveckling som skett gällande hur långt ett omvandlat livstidsstraff är. Tidigare 
var dessa ungefär 10-15 år men är idag istället ofta upp mot 25 år långa.97 I 
detta sammanhang bör även poängteras att det enligt 3 § lagen (2006:45) om 
omvandling av fängelse på livstid inte är möjligt att ansöka om tidsbegränsat 
straff förrän den tilltalade avtjänat minst 10 år.  

4.4 Vilken ålder? 

4.4.1 Inledning  
Ålder är inte något beständigt och kan te sig i olika former. Inom ramen för en 
redogörelse av åldersreduktionen blir frågan om vilken ålder som ska ligga till 
grund för beaktandet aktuell. Vid besvarandet av detta finns två frågor som i 
det följande ska redogöras för, nämligen vilken ålder med innebörden åldern vid 
vilken tid samt vilken ålder i bemärkelsen de olika sätt som det finns att se på 
ålder.  

4.4.2 Åldern vid vilken tid?  
När det gäller åldern vid vilken tid finns det tre möjliga skeden inom ramen för 
påföljdsbestämningen som kan tänkas ligga till grund för bedömningen. Det 
skulle dels kunna vara åldern vid brottets begående, dels åldern vid tiden för 
lagföringen. En ytterligare tänkbar tidpunkt är åldern vid tiden för verkställig-
heten. 29 kap. 5 § 1 st. 2 BrB tar sikte på åldern vid tiden för lagföringen, vilket 
framgår av det faktum att det uttryckligen står den tilltalade. Tilltalad är ju en 
person i rättsliga sammanhang först när hen står åtalad för ett brott. HD fram-

                                                   
95 SOU 1986:14 s. 453 och prop. 1987/88:120 s. 95.  
96 Jfr t.ex. Borgeke & Heidenborg 2016, s. 225, Ågren 2013, s. 218 och NJA 2017 s. 308. 
97 Borgeke & Heidenborg 2016, s. 225. 
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höll i NJA 2017 s. 138 att det mot bakgrund av de skäl som motiverar åldersre-
duktionen är naturligt att det är åldern vid tiden för lagföringen som åsyftas och 
inte gärningspersonens ålder vid brottets begående. Huruvida åldern vid en 
senare tid skulle kunna ligga till grund för bedömningen diskuteras inte i gäl-
lande rätt.  

4.4.3 Ska den tilltalades kronologiska, biologiska eller mentala 
ålder beaktas? 

Begreppet ålder kan syfta på antingen en kronologisk, biologisk eller mental. En 
mental ålder tar sikte på en persons intelligensnivå och kan exempelvis skilja sig 
från den kronologiska genom nedsatta sinnes- och själsegenskaper, vilket då 
kan beaktas genom 29 kap. 3 § 3 BrB.98 Med kronologisk ålder åsyftas härvid 
summan av antalet år en person har levt. En persons kronologiska ålder åter-
speglar dock inte alltid hens mående, en person som fyllt 90 år kan exempelvis 
vara generellt friskare och piggare än en person i 70-årsåldern.  
 
Den biologiska åldern motsvarar således istället det faktiska måendet hos den 
enskilda individen. Av motiven som hänvisar till den allmänna pensionsåldern 
kan det utläsas att lagstiftaren åsyftar den kronologiska åldern.99 Ågren anser att 
den kronologiska åldern bör tillmätas mindre utrymme än vad som är fallet till 
förmån för den biologiska åldern eftersom han anser att en kronologisk ålder 
inte säger något om hur straffet kommer att inverka på den tilltalade. Han me-
nar dock även att en viss standardisering är oundviklig med hänsyn till att vi alla 
kommer att bli äldre.100 I sammanhanget är det intressant att HD i NJA 2017 s. 
138 framhöll att individuella förhållanden, såsom tidigt åldrande eller särskilda 
ålderskrämpor som inte anses falla inom ramen för strafflindring enligt billig-
hetsskälet dålig hälsa, någon gång kan fordra beaktande vid tillämpning av bil-
lighetsskälet hög ålder. 

4.5 När anses den tilltalade drabbas oskäligt hårt till följd 
av hög ålder?  

För att åldersreduktion ska bli tillämplig uppställs rekvisitet att den tilltalade till 
följd av sin ålder skulle drabbas oskäligt hårt av ett straff utmätt efter brottets 
straffvärde. Vad som åsyftas med att drabbas oskäligt hårt utvecklas varken i 
lagtext eller förarbetena. Det faktum att en person som har levt ett välordnat liv 
kan uppfattas drabbas hårdare av ett fängelsestraff än den person som exem-
                                                   
98 Se t.ex. NJA 2012 s. 564 där den 17-åring som stod tilltalad bedömdes ha en mental ålder 
motsvarande 12 år enligt ett läkarutlåtande.  
99 Prop. 1987/88:120 s. 95.  
100 Se Ågren 2013, s. 221 f.  
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pelvis haft fler motgångar i livet är generellt sett inte något som beaktas i på-
följdsbestämningen.101  

 
Vad som står klart är att det är straffvärdet i kombination med den tilltalades 
ålder som avgör huruvida den tilltalade till följd av sin ålder kan anses drabbas 
oskäligt hårt. I NJA 2017 s. 138 framhöll HD att strafflindring enligt 29 kap. 5 § 
1 st. 2 BrB i allmänhet inte bör komma på fråga när den i förhållande till 
straffmätningsvärdet endast skulle bli marginell eller då den endast skulle uppgå 
till en eller ett par månader. Detta ligger i linje med vad HD i NJA 2010 s. 592 
menade generellt gäller för billighetsskälen vid endast en marginell effekt som 
nämnts i tredje kapitlet.102 I 2017 års fall menade dock HD att det kan göras 
undantag i de situationer då det är fråga om hög ålder och den tilltalade befin-
ner sig i det allra översta åldersskiktet. Borgeke och Heidenborg menar, i likhet 
med HD, att det inte är rimligt att reducera straffets längd då det rör sig om 
straffvärden på tre månader eller kortare tid såvida inte gärningspersonen be-
finner sig i ett övre åldersskikt, varvid åldern 80 anges som exempel. Detta 
särskilt om det även föreligger sviktande hälsa.103 
 
Enligt Ågren ska det föreligga ett kausalsamband mellan ålder och men, vilket 
han anser kan utläsas av det faktum att den tilltalade till följd av den höga åldern 
skulle drabbas oskäligt hårt. Han anför vidare att det, exempelvis till skillnad 
från då strafflindring sker på grund av dålig hälsa, inte torde krävas att ett fram-
tida men kan synliggöras i åldersfallen. Följaktligen kan det enligt Ågren sägas 
föreligga en presumtion för att hög ålder innebär att den tilltalade kommer lida 
mer av ett långt straff. Den höga åldern i sig medför denna effekt dels med 
hänsyn till de typiska svagheter som tillkommer med åren, dels med hänsyn till 
att det återstående livet är kortare. Ågren framhåller dock att bedömningen ska 
baseras på förhållandena i det enskilda fallet genom att det är den tilltalades 
ålder i kombination med gärningens straffvärde som i varje enskilt fall utgör en 
indikation på huruvida personen typiskt sett skulle drabbas oskäligt hårt av ett 
straff utmätt i enlighet med straffvärdet.104 Ulväng menar i överensstämmelse 
med detta att det faktum att den tilltalade inte själv upplever denna negativa 
effekt på grund av sin ålder inte har någon betydelse eftersom bestämmelsen tar 
sikte på den kronologiska åldern och det är domstolen som ex officio beaktar 
billighetsskälen.105  

  
Denna avsaknad av krav på ett framtida synliggörande förefaller göra att billig-
hetsskälet hög ålder skiljer sig från de prövningar kring faktiska men som krävs 

                                                   
101 Jareborg & Zila 2017, s. 132.  
102 Se avsnitt 3.3. 
103 Borgeke & Heidenborg 2016, s. 227.  
104 Ågren 2013, s. 223 ff.  
105 Ulväng 2013/14, s. 955.  
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föreligga i det enskilda fallet för många av de andra billighetsskälens tillämplig-
het. Exempel på där ett konkret men ska visas är då en tilltalad ges strafflind-
ring till följd av arbetsrättsliga sanktioner på grund av det begångna brottet 
enligt 29 kap. 5 § 1 st. 7 BrB. I dessa situationer är det en förutsättning att en 
arbetsrättslig sanktion faktiskt har skett eller kommer att ske för att bestämmel-
sen ska vara tillämplig. Domstolen bör i tveksamma fall begära in ett yttrande 
från arbetsgivare för att underbygga yttranden om arbetsrättslig sanktioner.106 
Bestämmelsen är exempelvis inte tillämplig i de situationer då den tilltalade 
redan har fått ett nytt jobb eller det enbart är en tidsbegränsad anställning som 
avslutas tidigare på grund av brottet, vilket är en följd av just kravet på men.107 
Vid strafflindring på grund av att den tilltalade till följd dålig hälsa skulle drab-
bas oskäligt hårt av ett straff utmätt i enlighet med straffvärdet kan domstolen 
begära ett läkarintyg i tveksamma fall.108 

4.6 Hur påverkar åldersreduktionen?  
Enligt Borgeke och Heidenborg är det mycket ovanligt att bötesstraff sätts ned 
med hänsyn till billighetsskälet hög ålder, bestämmelsen anges istället i prakti-
ken ta sikte på utdömande av fängelse.109 Detta förefaller vara en observation 
som stämmer väl överens med de bakomliggande skälen till varför det är möj-
ligt att särbehandla på grund av hög ålder i påföljdsbestämningen. Det återstå-
ende livet blir inte kortare för att en tilltalad ådöms att betala böter, inte heller 
kan denne anses drabbas oskäligt hårt av en sådan påföljd med anledning av sin 
ålder. Förvisso kan det göra pensionen mer ansträngd, men med hänsyn till att 
dagsböters summa avgörs med hänsyn till den tilltalades inkomst enligt 25 kap. 
2 § 2 st. BrB tillgodoses denna omständighet. Till följd av detta kommer den 
fortsatta framställningen fokusera på hur åldersreduktionen påverkar påföljds-
bestämningen då rätten har gjort bedömningen att brottsligheten befinner sig 
på fängelsenivå.  
 
Som nämnts i tredje kapitlet kan vilket billighetsskäl som är förhanden ha bety-
delse för huruvida det ska beaktas i straffmätningen eller vid påföljdsvalet. Ål-
der har historiskt sett varit något som ansetts utgöra ett starkt skäl för påföljds-
frihet snarare än strafflindring.110 Borgeke och Heidenborg är av uppfattningen 
att billighetsskälet hög ålder i många fall leder till att valet av påföljd ändras.111 
Vidare tillhör åldersreduktionen den grupp billighetsskäl som tar sikte på den 

                                                   
106 Prop. 1987/88:120 s. 90. 
107 Prop. 2014/15:37 s. 39.  
108 Prop. 1987/88:120 s. 90. 
109 Borgeke & Heidenborg 2016, s. 225.  
110 SOU 1948:40 s. 24.  
111 Borgeke & Heidenborg 2016, s. 227. 
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tilltalades hälsotillstånd och är således i enlighet med NJA 2008 s. 359 ett sådant 
billighetsskäl som snarare bör påverka påföljdsvalet än straffmätningen.  
 
För det fall åldersreduktionen beaktas vid straffmätningen framgår det inte av 
gällande rätt hur stor reduktion som beaktandet ska generera. Den enda vägled-
ning som finns att tillgå är att samtliga billighetsskäl skulle fortsätta att beaktas i 
lika stor utsträckning som tidigare, dock restriktivt. Det är inte heller enligt 
Ågren alldeles lätt att utläsa av praxis hur betydande en strafflindring på grund 
av hög ålder varit i tillämpningen eftersom det ofta är flera faktorer som föran-
leder att straffet sätts ned, till exempel att den tilltalade även lider av dålig 
hälsa.112 I NJA 1993 s. 310 sänkte HD straffet från fyra års fängelse till tre års 
fängelse, men detta berodde både på den tilltalades ålder och den långa tid som 
förflutit sedan brottet begicks. Hur mycket vardera omständighet påverkade 
denna straffnedsättning redogjorde inte domstolen för. I NJA 2017 s. 138 be-
dömde ju domstolen att strafflindring inte var påkallat och någon prejudice-
rande vägledning finns således inte därifrån vad gäller antalet månader eller år i 
nedsättning.   
 
I NJA 2017 s. 138 gjorde justitieråden Lindskog och Lambertz varsitt tillägg 
angående frågan huruvida åldersreduktion bör ske enligt en schablon. Justitie-
rådens tillägg framstår som natt och dag. Lindskog ger uttryck för att vara för 
en schabloniserad tillämpning. Till stöd för detta anförde han att det vore för-
enligt med skälen till varför reduktion ges på grund av hög ålder och att det 
skulle tillgodose behovet av bedömningsgrunder som är lätta att tillämpa. Lind-
skog ansåg vidare att schablonen skulle utgå från 65 år och ge större reduktion i 
takt med gärningspersonens stigande ålder. Han var således av uppfattningen 
att en standardiserad syn på hög ålder bör ligga till grund för bedömningen 
huruvida den tilltalade befaras drabbas oskäligt hårt eller ej till följd av hens 
höga ålder. En av Lindskog ansedd konsekvens av ett individualiserat synsätt, 
som då skulle kunna tänkas bygga på en biologisk ålder, vore att en person som 
är frisk och pigg för sin ålder skulle drabbas hårdare än en person som åldrats 
”normalt” på grund av detta.  
 
Enligt Lambertz borde reduktion av straffet på grund av ålder ske enligt en 
individuell bedömning, inte enligt en schablon. Anledningen till hans stånd-
punkt angavs vara att de fall i vilka åldersreduktionen aktualiseras i praktiken är 
så pass få och innefattar varierande omständigheter varvid han ansåg att det 
inte kan finnas ett tillräckligt behov av fler särskilda bedömningsgrunder än de 
som angavs i domskälen. Ingen av justitieråden tog upp aspekten att det inte är 
klart huruvida billighetsskälen ska påverka straffmätningen eller påföljdsvalet. 
Borgeke och Heidenborg tar också upp frågan huruvida en modell för åldersre-

                                                   
112 Ågren 2013, s. 223.  
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duktionen skulle kunna utformas. De menar dock på att det finns för lite rätts-
praxis som skulle kunna ligga till grund för några sådana generella riktlinjer.113 

4.7 Åldersreduktionen i förhållande till höga straffvärden 
och övervärden 

Billighetsskälen ska ju som ovan framförts beaktas utöver brottets straffvärde i 
skälig omfattning. För billighetsskälet hög ålder har detta både konstaterats ha 
betydelse på det sättet att det inte anses behövligt med åldersreduktion i situat-
ioner där straffvärdet är ”för lågt” och att behovet av att beakta den tilltalades 
ålder stiger i takt med hur långt fängelsestraff hen riskerar. Som framgått i det 
tidigare framhöll HD i NJA 2010 s. 592 att det är svårare för billighetsskälen att 
ge effekt i situationer där det föreligger väldigt höga straffvärden eller övervär-
den. Därtill har HD i det tidigare nämnda fallet NJA 2008 s. 359 anfört att möj-
ligheterna för billighetsskäl att påverka påföljdsvalet torde minska om det rör sig 
om höga straffvärden. I sammanhanget är det återigen intressant att belysa det 
som förarbetena uttryckte angående allvarlig brottslighet och hur det i sådana 
situationer framhölls i praktiken vara uteslutet att välja annan påföljd än fäng-
else vid sådan brottslighet.114  
 
Det Borgeke och Heidenborg framhåller angående en generösare tillämpning av 
åldersreduktionen vid längre fängelsestraff utgör en intressant aspekt vid besva-
randet av frågan hur åldersreduktionen ska beaktas när det föreligger höga 
straffvärden. De menar att det i sådana situationer kan finnas anledning att även 
beakta den tilltalades ålder då hen är runt 60 år och att detta torde ske i 
praxis.115 Härvid kan nämnas fallet RH 2003:64 där en 81-årig man som begått 
ett mord fick sitt fängelsestraff nedsatt till sju år istället för de tio år som straff-
värdet bestämdes vara. Således rörde det sig dels om ett underskridande av 
minimistraffet för mord, dels en straffnedsättning om 30%. Hovrätten re-
dogjorde inte för någon diskussion kring huruvida den höga åldern inte skulle 
beaktas med hänsyn till att straffvärdet var högt och det förhållandet att det 
rörde sig om ett mycket allvarligt brott.  
 
Situationer där det rör sig om höga straffvärden ska som anfört skiljas från 
situationer där gärningen bedömts ha ett övervärde.116 Straffvärdet kan anses 
vara för högt för att åldersreduktionen ska ges genomslag överhuvudtaget när det 
rör sig om övervärden. Den höga åldern kan mycket väl beaktas, dock utan att 
den ådömda påföljden faktiskt ändras. Vid exempelvis livstids fängelse är ju inte 

                                                   
113 Borgeke & Heidenborg 2016, s. 227.  
114 Prop. 1987/88:120 s. 100.  
115 Borgeke & Heidenborg 2016, s. 225.  
116 Se avsnitt 3.3.2. 
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antalet år bestämda, vilket gör att det inte går att reducera straffet då det inte 
finns någon konkret summa att subtrahera ifrån. Det kan istället bli fråga om att 
utdöma ett tidsbegränsat straff om den tilltalade har uppnått en hög ålder.117 I 
en sådan situation där straffmätningsvärdet bestäms vara ett tidsbegränsat fäng-
elsestraff med hänsyn till den tilltalades höga ålder trots att straffvärdet motsva-
rar livstid torde det dock inte föreligga ett faktiskt övervärde.  

4.8 Möjligheterna att underskrida straffminimum och 
meddela påföljdseftergift 

Fortsättningsvis ska även redogöras för åldersreduktionen i förhållande till möj-
ligheterna att underskrida straffminimum enligt 29 kap. 5 § 2 st. BrB och att 
meddela påföljdseftergift enligt 29 kap. 6 § BrB. I förarbetena framhölls det 
inget särskilt angående åldersreduktionen i förhållande till de två bestämmelser-
na. I NJA 1993 s. 310 satte HD som tidigare anförts straffet ett år under 
straffminimum.118 I fallet var det dock som nämnt både den tilltalades höga 
ålder och den långa tid som hade gått sedan brottet begicks som föranledde att 
HD underskred straffminimum. HD bedömde således att det förelåg sådana 
särskilda skäl som kravet för att underskrida straffminimum uppställer men hur 
mycket den tilltalades höga ålder inverkade på denna bedömning går det inte att 
utläsa av fallet.  
 
Historiskt sett har det anförts av humanitet vara fullt försvarligt att inte ådöma 
en person som uppnått en hög ålder ett frihetsstraff då ansvarspåföljd ansågs 
ofta sakna individual- eller allmänpreventiv betydelse i de fallen.119 Huruvida 
utrymmet för att meddela påföljdseftergift till följd av billighetsskälet hög ålder 
idag skiljer sig i någon mån från vad som i övrigt gäller vid meddelande av på-
följdseftergift framgår inte av gällande rätt och frågan får således anses oklar.  

4.9 Sammanfattande kommentar  
I detta kapitel har följande framkommit angående billighetsskälet hög ålder 
enligt gällande rätt. Bestämmelsen motiveras av att äldre personer anses särskilt 
känsliga mot sanktioner på grund av såväl själva avtjänandet av ett straff som den 
avtjänande tiden i sig. Själva avtjänandet anses drabba den tilltalade hårdare på 
grund av de typiska fysiska svagheter som kommer med åren. Den avtjänande 
tiden som sådan anses drabba den tilltalade hårdare eftersom hen generellt sett 
har ett kortare återstående liv. Den tilltalade bemöts därför med medmänsklig-
                                                   
117 Borgeke & Heidenborg 2016, s. 223.  
118 Se avsnitt 4.2 för omständigheterna i fallet.  
119 SOU 1948:40 s. 22.  
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het inför det straff hen ska avtjäna genom åldersreduktionen. Skälen som såd-
ana framstår även som förenliga med den tanke om rättvisa som Ågren menar 
ligger bakom billighetsskälen genom att det framstår som orättvist att en tillta-
lad som är äldre och till följd av detta påverkas på ett annat sätt än en yngre, 
likväl ska avtjäna ett lika hårt straff som en yngre person. Huruvida billighets-
skälet hög ålder är ett starkt billighetsskäl är inget som diskuteras i gällande rätt, 
Ågren diskuterar endast billighetsskälens styrka generellt. Denna fråga kommer 
därför istället behandlas i analysen av åldersreduktionen.  
 
Fortsättningsvis gäller att alltsedan billighetsskälen infördes har åldern 65 ut-
gjort utgångspunkt för vad som är att anse som hög ålder. I förarbetena angavs 
det vidare att en 70-åring typiskt sett drabbas hårdare av ett längre fängelse-
straff. Det kan emellertid, enligt Borgeke och Heidenborg, vara aktuellt att be-
akta den tilltalades ålder redan vid 60 år då det rör sig om ett långt fängelse-
straff. Borgeke och Heidenborg menar dock även att om det däremot rör sig 
om ett kort fängelsestraff kan detta istället föranleda att den tilltalade inte be-
döms drabbas oskäligt hårt av straffet till följd av sin ålder och att det då inte 
finns skäl att beakta hens ålder först då den tilltalade är cirka 80 år. Ju högre 
ålder som uppnåtts desto större utrymme finns det således att beakta åldern. 
 
HD har i överensstämmelse med denna uppfattning ansett det obehövligt att 
lindra ett fängelsestraff på sex månader för en 70-åring. Genom NJA 2017 s. 
138 framhöll HD att den tilltalade ska vara några år äldre än 65 år. Att det inte 
finns någon övre åldersgräns för åldersreduktionen torde ha sin naturliga för-
klaring i att de skäl som motiverar åldersreduktionen snarare växer i takt med 
att åldern stiger eftersom det många gånger innebär ett än kortare återstående 
liv och en än större fysisk påverkan, vilket sannolikt medför att den tilltalade 
befaras att drabbas oskäligt hårt än mer. 
 
Med ålder åsyftas vidare enligt gällande rätt den tilltalades kronologiska ålder 
vid tiden för lagföringen. En avvikande mental eller biologisk ålder kan dock 
beaktas genom 29 kap. 3 § 3 BrB respektive som ett kombinerat ålders- och 
hälsofall enligt 29 kap. 5 § 1 st. 2 BrB. För att kunna tillämpa åldersreduktionen 
krävs det att den tilltalade till följd av hens höga ålder i förhållande till straff-
värdet befaras kan komma att drabbas oskäligt hårt. Åldern i sig är dock det 
som gör att den tilltalade kan anses drabbas oskäligt hårt och således behöver 
det inte föreligga någon faktiskt kausalitet mellan åldern och hur straffet upp-
levs i varje enskilt fall. Att en tilltalad ska befaras drabbas oskäligt hårt av ett 
straff utmätt efter straffvärdet till följd av sin ålder är inget som behöver påvisas 
enligt Ågren.  
 
Det krav som uppställs på men vid tillämpning av åldersreduktionen har därför 
konstaterats skilja sig åt från en del andra billighetsskäl för vilka det kan krävas 
intyg som styrker att den tilltalade drabbas av men. I de situationer då det före-
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ligger både hög ålder och dålig hälsa och dessa ihop gör att det anses behövligt 
att tillämpa 29 kap. 5 § 1 st. 2 BrB kan det dock givetvis vara påkallat med ett 
läkarintyg. 
 
När det gäller möjligheterna att meddela påföljdseftergift eller underskrida 
straffminimum till följd av att den tilltalade befaras drabbas oskäligt hårt på 
grund av hög ålder finns det inget i rättskällorna som ger stöd för att just hög 
ålder i större utsträckning än andra billighetsskäl kan leda till sådan tillämpning. 
Vad som däremot, tillsammans med andra hälsorelaterade billighetsskäl, förefal-
ler utmärka hög ålder är att det i större utsträckning kan leda till att påverka 
valet av påföljd istället för att straffet sätts ned.  
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5 Analys av billighetsskälet hög ålder 

5.1 Inledning  
I föregående kapitlen har påföljdsbestämningen, billighetsskälen i stort och 
explicit billighetsskälet hög ålder enligt gällande rätt redogjorts för. Följande 
kapitel ska mot bakgrund av det som framkommit om åldersreduktionen de 
lege lata analyseras. Kapitlet söker besvara frågeställningen hur åldersreduktion-
en bör beaktas i de avseenden gällande rätt är oklar, främst mot bakgrund av 
motiven men även i förhållande till gällande rätt som helhet. 

5.2 Varför bör hög ålder beaktas? 
Till skillnad från exempelvis den gruppen billighetsskäl som beror på att den 
tilltalade genom ett handlande efter brottet anses mindre klandervärd har inte 
de som omfattas av åldersreduktionen egentligen vidtagit någon åtgärd för att 
”förtjäna” strafflindring. Inte heller har de till skillnad från den sanktionskumu-
lativa gruppen blivit utsatta för någon annan sanktion som gör det påkallat med 
strafflindring för att påföljden ska bli proportionerlig.120 Att enbart ge strafflind-
ring i de situationer där en tilltalads handlande eller då sanktionskumulativa 
faktorer gör det påkallat skulle dock föranleda att påföljdssystemet förlorar en 
del av den humana aspekten genom att medmänskligheten skulle minska.  
 
Förvisso skulle detta kunna anses vara förenligt med den proportionalitet som 
ska prägla påföljdssystemet. Proportionaliteten inom påföljdssystemet tillgodo-
ses dock redan genom straffvärdebedömningen och syftet med billighetsskälen 
är som i det tidigare redogjorts för att fortsatt beakta personliga omständigheter 
eller handlande kopplade till gärningspersonen och inte till gärningen. Därutö-
ver kan det som en andra sida av myntet även vägas in den faktorn att vetskap-
en om möjligheten att erhålla strafflindring kan få personer att vidta olika åt-
gärder efter brottets begående enkom i syfte att få strafflindring. Äldre personer 
kan ”enbart” åldras. Om påföljdssystemet ska beakta personliga omständigheter 
bör även sådana som ligger bortom den tilltalades faktiska kontroll omfattas.  
 

                                                   
120 Se avsnitt 3.2 för de olika grupperna.  
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När det gäller särbehandling av unga lagöverträdare inom påföljdsbestämningen 
menar Holmgren att grundprincipen lika brott bör ge lika straff modifieras i 
ljuset av att vad som är ”lika straff” för unga personer inte är detsamma som 
”lika straff” för äldre personer.121 Äldre personer får härvid tolkas som äldre i 
bemärkelsen över 20 år och inte som i övriga uppsatsen där det med äldre åsyf-
tas personer som är över 60 år. Holmgren beskriver hur de första åren i en 
människas liv som vuxen kan sägas vara mer värdefulla eftersom de utgör 
grunden för hur det fortsatta livet kommer att utvecklas.122 Med anledning av 
detta framhåller Holmgren att det ett straff ”tar ifrån” en ung person kan sägas 
ha ett högre värde.123  
 
Den uppfattningen att de första åren i en människas vuxna liv är mer värdefulla 
kan jämväl appliceras när det gäller sista åren i en människas liv. Den tid som 
en äldre person sitter frihetsberövad kan sägas ha ett högre värde eftersom det 
utgör en större procentuell del av det återstående livet och med anledning av 
detta inte innebär ”lika straff” som för exempelvis en medelålders person. Det 
blir de facto ett mer ingripande straff både med hänsyn till att det utgör en 
större procentuell del av det återstående livet och till följd av att ålder många 
gånger tar ut sin rätt. Äldre personer kan därför anses vara mer känsliga för 
sanktioner. Genom att hänsyn tas till detta i påföljdsbestämningen blir den 
rättvis och human.  

5.3 Hög ålder  
Sett till det faktum att det var 30 år sedan billighetsskälen infördes kan det ana-
lyseras huruvida synen på vad som då ansågs vara hög ålder består än idag och 
hur detta i sådant fall kan tänkas påverka hur hög ålder bör beaktas vid tillämp-
ning av åldersreduktionen. Åldersreduktionen har som framkommit sin grund 
delvis i en uppfattning om att det återstående livet för en äldre person är kor-
tare. År 1989 då billighetsskälen infördes var medellivslängden i Sverige 74 år 
för män och 80 år för kvinnor.124 År 2018 uppmättes medellivslängden vara 81 
år för män respektive 84 år för kvinnor.125 Medellivslängden har således ökat 
med sju år för män sedan just 65 år angavs som utgångspunkt för när den höga 
åldern bör beaktas i förarbetena år 1989. Anledningen till att fokus härvid läggs 
på män beror på det faktum att av de 35 808 personer över 60 år som lagförts 
de senaste fem åren har 29 328 av dessa varit män, vilket gör att det i denna 

                                                   
121 Holmgren 2018, s. 356. 
122 Se även avsnitt 1.1.  
123 Holmgren 2018, s. 351.  
124 SCB medellivslängden. Siffrorna har avrundats till närmsta ental. 80,78 år för män och 84,25 
för kvinnor är de exakta siffrorna.  
125 SCB medellivslängden.  
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kontext har särskild betydelse att medellivslängden har ökat så pass mycket för 
denna samhällsgrupp.126  
 
I situationer där det istället rör sig om lägre straffvärden, men ändå så pass höga 
att åldersreduktionen tillämpas, kan det mot bakgrund av just medellivslängden 
argumenteras för att den ålder som ska ligga till grund för åldersreduktionen 
bör höjas. Detta ska belysas med följande exempel. För en man som var 65 år 
på 90-talet, det vill säga då påföljdsreformen nyligen införts, som hade begått en 
gärning vilken bedömdes ha straffvärdet 5 år skulle denna tid ha kunnat utgöra 
55 % av den tilltalades återstående levnadstid. För en 65-årig man som idag 
bedöms ha begått en gärning med straffvärdet 5 år utgör detta hypotetiskt sett 
istället cirka 30 % av hans återstående livstid. Således torde inte en 65-årig man 
drabbas lika hårt av ett sådant straff idag som vid tiden för åldersreduktionens 
införande. Något som dock talar emot detta sätt att analysera åldersreduktionen 
är det faktum att det i förarbetena angavs att det inte ansågs önskvärt med pro-
gnoser. Åldersreduktionen torde dock bygga på en generell prognos gällande 
återstående livslängd.   
 
En förhöjd medellivslängd talar vidare för att folket även är friskare längre, 
vilket påverkar huruvida själva avtjänandet av straffet gör att den tilltalade 
drabbas oskäligt hårt, med hänsyn till att bestämmelsen även motiveras av de 
typiska svagheter som en hög ålder för med sig. Detta synsätt kan framstå som 
en aning cyniskt men med hänsyn till att bedömningen sker utifrån en kronolo-
gisk ålder enligt gällande rätt bör argumentet ändå anses ha fog för sig.  
 
Utifrån denna aspekt kan det framstå som rimligt att även en höjning bör ske 
gällande vad som anses vara hög ålder vid tillämpning av 29 kap. 5 § 1 st. 2 BrB 
eftersom en högre medellivslängd innebär ett längre återstående liv. Argumen-
tet har även fog för sig med hänsyn till att åldersreduktionen sker utefter en 
standardiserad syn där kronologisk ålder ligger till grund för bedömningen. Att 
ta hänsyn till en förhöjd medellivslängd förefaller rymmas inom ett sådant syn-
sätt. Som tidigare framhållits menade dock HD i NJA 2017 s. 138 på att det i 
regel först blir aktuellt med lindring när den tilltalade är några år äldre än 65 år 
och då främst vid förhållandevis långa fängelsestraff. Sammantaget tycks detta 
visa på vad som skulle kunna anses vara en parallell utveckling med den för-
längda medellivslängden genom att åldersreduktionen inte längre enligt gällande 
rätt ska utgå från riktlinjen 65 år. Det som HD framhöll skulle kunna ha sin 
bakgrund i en generell vetskap om att vi i Sverige blir äldre och äldre.  
 

                                                   
126 BRÅ kriminalstatistik. År 2017: 6952 personer över 60 år varav 1212 kvinnor. År 2016: 5986 
personer över 60 år varav 1287 kvinnor. År 2015: 6439 personer över 60 år varav 1312 kvinnor. 
År 2014: 8006 personer över 60 år varav 1381 kvinnor. År 2013: 8423 personer över 60 år varav 
1288 kvinnor. Sammanlagt 6480 kvinnor av 35 808 personer.  
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När det gäller livstidsstraff bör det med beaktande av de bakomliggande skälen 
till åldersreduktionen dock anses vara motiverat att beakta den tilltalades ålder 
redan vid 60 år såsom Borgeke och Heidenborg framhåller eftersom livstids-
straffen har blivit mycket längre sedan år 1989. En förlängd medellivslängd får 
tvärtemot i dessa situationer ingen positiv effekt eftersom längden på livstids-
straff har ökat mer än vad medellivslängden har gjort. Även om den tilltalade 
eventuellt må vara en pigg person vid tiden för lagföringen bör det mot bak-
grund av hur åldersreduktionen motiveras även tas med i beaktande hur hen 
kommer uppleva sitt straff om 15 år när hen väl inne på en anstalt exempelvis 
är 75 år. För att uppfylla bestämmelsens syften är det nödvändigt att rätten ser 
till även vad som kan tänkas hända under tidens gång, särskilt under en så pass 
nedbrytande påföljd som fängelse.127  
 
Vid frågan om vad som bör anses vara hög ålder kan det även vara av intresse 
att lyfta fram huruvida en fast åldersgräns bör införas de lege ferenda. Ett på-
följdssystem som tydligt anger från vilken ålder och i vilka situationer som det 
ges strafflindring skulle kunna öka förutsebarheten och främja rättslikhet ge-
nom att samtliga landets domstolar utgår från samma variabler. Med hänsyn till 
den funktion som billighetsskälen dock syftar till att tillgodose, det vill säga 
hänsynstagandet till gärningspersonens personliga omständigheter och hur detta 
i sin tur bidrar till att inte skapa ett alltför fyrkantigt system, bör svaret på denna 
fråga besvaras nekande. Därutöver torde en sådan gräns inte framstå som för-
enlig med hur prövningen ska gå till, där det är den tilltalades ålder som utöver 
straffvärdet ska ligga till grund för bedömningen. Eftersom det därtill inte upp-
ställs lika höga krav på förutsebarhet inom straffrätten i de situationer det rör 
sig om bestämmelser som är till förmån för den tilltalade är inte en sådan ål-
dersgräns heller behövlig ur det perspektivet.  

5.4 Vilken ålder bör ligga till grund för 
åldersreduktionen? 

5.4.1 Inledning 
Vidare ska något om vilken ålder som bör ligga till grund för bedömningen även 
sägas. Med vilken ålder åsyftas i likhet med föregående kapitel dels huruvida 
den tilltalades kronologiska eller biologiska ålder bör påverka åldersreduktion-
en, dels huruvida åldern vid tiden lagföringen eller någon annan tidpunkt bör 
vara utgångspunkten vid påföljdsbestämningen. Frågorna analyseras mot bak-
grund av vad som framkommit enligt gällande rätt.  

                                                   
127 Se avsnitt 3.3.2 och 4.3.  
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5.4.2 Bör bedömningen baseras på kronologisk, biologisk 
och/eller mental ålder? 

Med hänsyn till att den ålder som ligger till grund för bedömningen enligt gäl-
lande rätt är den kronologiska kan detta tänkas leda till tämligen standardiserade 
bedömningar, vilket kan ifrågasättas med hänsyn till att det som eftersträvades 
med billighetsskälen var hänsynstagande till den tilltalades personliga omständig-
heter. Den kronologiska åldern är dock en personlig omständighet, oavsett om 
den kanske inte alltid säger något om en persons faktiska mående. Vidare är det 
möjligt i de situationer där det finns ett behov därom att beakta den tilltalades 
mentala ålder genom 29 kap. 3 § 3 BrB och den biologiska åldern kan få ge-
nomslag som ett kombinerat ålders- och hälsofall enligt 29 kap. 5 § 1 st. 2 BrB.  
 
Förutsättningarna för att beakta en tilltalads ålder som en förmildrande om-
ständighet har tidigare konstaterats bäst omfatta de situationer då en äldre tillta-
lad kan sägas ha en annan mental ålder. Något som dock inte i särskilt stor 
utsträckning diskuterats i denna framställning är kombinerade ålders- och häl-
sofall. Av motiven bakom billighetsskälet dåligt hälsotillstånd framgår det att 
sådan hänsyn kan tas då gärningspersonen lider av en allvarlig sjukdom eller en 
funktionsvariation av allvarligare slag, såsom förlamning eller synnedsättning. 
Psykiska tillstånd ansågs även omfattas av bestämmelsen såvida det inte ryms 
inom annan särreglering.128 Detta uttalande och den praxis som finns på områ-
det, däribland NJA 1995 s. 106 och NJA 2012 s. 564, talar enligt Ågren för att 
dessa krav är förhållandevis högt satta.129 Detta talar i sin tur för ett minskat 
utrymme att beakta den tilltalades biologiska ålder som ett kombinerat ålders- 
och hälsofall eftersom det då krävs allvarliga hälsoproblem för att generera 
strafflindring.  
 
Genom NJA 2017 s. 138 öppnade dock HD upp för en möjlighet att beakta 
individuella ålderskrämpor eller tidigt åldrande genom åldersreduktionen då det 
inte är omständigheter som är av sådan beskaffenhet att de föranleder tillämp-
ning av billighetsskälet dålig hälsa. Den brist som de högt uppsatta kraven för 
tillämpning av hälsoskäl enligt 29 kap. 5 § 1 st. 2 BrB i de kombinerade hälso- 
och åldersfallen kan således anses åtgärdad genom denna syn eftersom det 
torde öppna upp för en mer generös strafflindring utifrån en sammanvägd be-
dömning där både hög ålder och dålig, men inte tillräckligt allvarlig, hälsa tillåts 
spela in. Därmed verkar gällande rätt redan tillgodose eventuellt behov av att 
beakta biologisk ålder. 
 

                                                   
128 Prop. 1987/88:120 s. 95. I motiven användes termen handikapp. Begreppet funktionsvariation 
är mer tidsenligt och ersätter därför termen handikapp i denna framställning.  
129 Ågren 2013, s. 229.  
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Som ovan anfört anser Ågren att den kronologiska åldern bör tillmätas mindre 
utrymme ur ett perspektiv de lege ferenda.130 I sammanhanget är minoritetens 
resonemang i Göta hovrätts dom den 2 juni 2010 med målnummer  
B 507-10 intressant. I fallet rörde det sig om en tilltalad som gjort sig skyldig till 
grovt vållande till annans död. Den tilltalade var 64 år men i den skiljaktiga 
meningen argumenterade ett av hovrättsråden för att hennes biologiska ålder 
istället var 80 år och ville således lägga denna till grund för åldersreduktionens 
genomslag. Detta på grund av de flertalet sjukdomar hon enligt läkarintyg hade, 
såsom alkoholmissbruk, hjärnskada, misstänkt hjärtsvikt, rörelsenedsättningar 
och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, mer bekant som KOL. I en sådan situat-
ion blir det dock aktuellt att både beakta billighetsskälet dålig hälsa och den 
tilltalades höga ålder. Att istället beakta de olika sjukdomarna genom att lägga 
en biologisk ålder till grund för bedömningen såsom minoriteten verkade anse 
framstår inte som förenligt med lagtexten då det finns ett billighetsskäl som 
uttryckligen tar sikte på just dålig hälsa. Härvid blir även det faktum att ålders-
reduktionen syftar till att ta direkt sikte på en hög ålder relevant. 
 
Vad som ytterligare talar emot att basera bedömningen på den tilltalades biolo-
giska ålder är det faktum att prognoser angavs inte vara något eftersträvansvärt 
vid påföljdsreformen år 1989. Detta med anledning av den kritik som fördes 
mot att det inte ansågs möjligt att i praktiken förutse, på ett sådant sätt som 
lagstiftaren då förutsatte genom den avvägning som skulle ske enligt dåvarande 
1 kap. 7 § BrB, vilka eventuella effekter som olika påföljder skulle få i det en-
skilda fallet.131 Att basera bestämmelsens tillämplighet på en biologisk ålder 
skulle kunna innebära att en bedömning sker kring vad som kan vara en pro-
gnostiserad återstående livslängd. Hur lång tid en person har kvar att leva torde 
vara svårt att estimera till och med för en läkare och framstår därtill inte som en 
uppgift för domstolen.  

5.4.3 Åldern vid vilken tid? 
Huruvida det fortsatt bör vara den tilltalades ålder vid tiden för lagföringen eller 
åldern vid en annan tidpunkt som ska ligga till grund för åldersreduktionen 
utgör även en aspekt hänförlig till frågan vilken ålder som bör ligga till grund 
för tillämpningen av åldersreduktionen. Fallet NJA 1993 s. 310 kan anses belysa 
en intressant aspekt när det gäller tiden som gått sedan brottets begående i 
kombination med att den tilltalade efter denna tid hunnit uppnå en, enligt på-
följdsbestämningen, hög ålder. Därvidlag utgör en ytterligare aspekt att de ut-
satta barnen var åtta år när de utsattes för brotten och de uppgav att de inte 
vågat berätta något förrän det blev äldre. I en sådan situation kanske det kan 
framstå som märkligt att gärningspersonen ska åtnjuta strafflindring när det rört 

                                                   
130 Se avsnitt 4.4.3. 
131 SOU 1986:14 s. 422 och prop. 1987/88:120 s. 47. 
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sig om brott mot barn, där det annars tydligt kan iakttas att en annan syn präg-
lar straffrätten, genom exempelvis de längre preskriptionstider för många sexu-
albrott mot barn som införts just av den anledningen att barn kanske inte vågar 
berätta.132  
 
Frågan om hur preskriptionstiden förhåller sig till billighetsskälen är inget som 
HD tar upp i NJA 1993 s. 310. Däremot anförde dåvarande riksåklagare i NJA 
2001 s. 894 att utrymmet för att beakta den ovanligt långa tid som gått sedan 
brottets begående torde vara snävt med hänvisning till den förlängda preskript-
ionstiden för sexualbrott mot barn, vilket inte var något som angavs vara ty-
piskt för just den bestämmelsen. Även åldersreduktionen bör därför kunna 
inrymmas i denna fråga. Enligt HD infördes den förlängda preskriptionstiden 
för att tillgodose barnets möjlighet att få upprättelse och skadestånd och att 
detta inte ska påverka bedömningen av strafflindring med hänsyn till den långa 
tid som förflutit sedan brottets begående. Mot bakgrund av detta kan det med 
fog antas att detsamma gäller när strafflindring sker med hänsyn till den tilltala-
des höga ålder.  
 
Den uppdelning som lagstiftaren skapade mellan straffvärdesfaktorer och fak-
torer som är hänförliga till gärningspersonen vid 1989 års påföljdsreform blir 
här av vikt.133 En sådan faktor som att brottet har begåtts mot ett barn kommer 
till uttryck genom exempelvis det abstrakta straffvärdet samt genom att det kan 
utgöra en försvårande omständighet enligt 29 kap. 2 § 3 BrB som då påverkar 
vilket klander den tilltalade anses förtjäna vid straffvärdebedömningen. Det är 
inte en omständighet som ska beaktas som en faktor hänförlig till gärningsper-
sonen.  
 
Frågan om vilken ålder som bör ligga till grund för åldersreduktionen mot bak-
grund av dess syften kan vidare illustreras med mordet på Olof Palme. Om den 
person som mördade Palme exempelvis var 33 år gammal då brottets begicks år 
1986 skulle lagföras för sitt brott idag skulle hen vara 70 år vid tiden för lagfö-
ringen. Att ådöma en person 14 års fängelse, vilket enligt NJA 2016 s. 3 är 
normalstraffet för ett mord, då hen är 70 år gammal jämfört med att ge en per-
son 14 års fängelse vid 33 års ålder, framstår som troligen väldigt olika ingri-
pande straff med hänsyn till antalet troliga år kvar i livet och den fysiska for-
men. En person som är 33 år och är bosatt i Sverige är generellt sett en frisk 
människa med många levnadsår kvar. Oavsett om personen exempelvis har 
hållit sig undan i många år framstår det inte som rimligt med hänsyn till det 
humana påföljdssystem som billighetsskälen syftar till att upprätthålla att istället 
lägga den tilltalades ålder vid tiden för brottets begående till grund för bestäm-
melsen. Gärningen kan förvisso anses vara lika klandervärd vid tiden för lagfö-

                                                   
132 Prop. 2004/05:45 s. 121.  
133 Se avsnitt 3.2. 
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ringen som vid dess begående. Gärningspersonens personliga förhållanden 
förefaller emellertid få störst genomslag då åldern vid tiden för lagföringen 
ligger till grund för åldersreduktionen, vilket framstår som det mest humana.  
 
Ytterligare en aspekt som talar för det faktum att åldern vid tiden för lagföring-
en, eller kanske till och med åldern ur ett perspektiv de lege ferenda vid en än 
senare tid, bör ligga till grund för åldersreduktionen är den ökade beläggningen 
på anstalter. För närvarande ligger den på 98% och har tidigare tenderat upp-
mäta cirka 85-90%, vilket är en utveckling som kan leda till att dömda kan 
komma att behöva vänta en längre tid innan de kan börja avtjäna sina fängelse-
straff.134 För en person som på grund av hög ålder redan tänker på livets tick-
ande klocka kan detta innebära en beaktansvärd konsekvens. Beroende på hur 
situationen utvecklas kan det tänkas att om det går så pass långt att det tar ex-
empelvis ett år innan personen kan börja avtjäna sitt straff, bör detta inverka på 
straffets längd eller på möjligheten att välja en annan påföljd än fängelse de lege 
ferenda. Presumtionen mot fängelse kanske av den anledningen bör anses vara 
ännu starkare vid påföljdsvalet för äldre personer. För att åter knyta an till von 
Hirsch är ju detta en omständighet som ligger utanför den tilltalades kontroll 
och om situationen kräver det bör möjligen åldern vid tiden för verkställighet-
ens början även beaktas.  

5.5 Något om prövningen av men 
Som har framhållits i det tidigare anser Ågren att prövningen av huruvida den 
tilltalade till följd av sin ålder skulle drabbas oskäligt hårt av ett straff utmätt 
efter straffvärdet bygger på en presumtion genom att det inte behöver synliggö-
ras huruvida den enskilde kommer att drabbas oskäligt hårt eller ej.135 Denna 
uppfattning förefaller överensstämma med det prejudikat som finns på området 
då HD i både NJA 1993 s. 310 och NJA 2017 s. 138 endast baserade bedöm-
ningarna på huruvida den tilltalades kronologiska ålder i förhållande till straff-
värdet utgjorde skäl för tillämpning av åldersreduktionen, utan någon vidare 
redogörelse. Det kan ifrågasättas huruvida en sådan tillämpning är förenlig med 
den restriktivitet som ska prägla tillämpningen av billighetsskälen. Vidare kan en 
sådan tillämpning framstå som tämligen generös i jämförelse med hur det för 
en del av de andra billighetsskälen krävs intyg av olika slag med anledning av 
denna restriktivitet för att påvisa att den tilltalade kommer lida men.  
 
Mot bakgrund av att det är den tilltalades kronologiska ålder som ligger till 
grund för åldersreduktionen och den standardiserade uppfattning kring det 
återstående livet som detta synsätt innebär framstår det dock som att en sådan 

                                                   
134 Kriminalvårdens publikation 2017, s. 34 och Kriminalvårdens publikation 2019.  
135 Se avsnitt 4.5.  
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presumtion blir ett naturlig utled. Åldersreduktionen bygger ju på det faktum att 
det återstående livet är kortare för äldre personer samt typiska därtill kom-
mande fysiska svagheter, vilket är något som gäller för alla äldre människor och 
därmed något som en presumtion om men vid tillämpningen av åldersredukt-
ionen återspeglar väl. Ett intyg om antalet levnadsår en person har kvar att leva 
eller i vilken utsträckning åldern har tagit ut sin rätt (i situationer som faller 
utom billighetsskälet dålig hälsa) torde vara svårt att utfärda.  
 
I detta sammanhang är det faktum att det vid ”för låga” straffvärden inte anses 
påkallat med åldersreduktion annat än för de äldsta lagöverträdarna även av 
betydelse. Detta torde undvika att presumtionen kan anses gå emot den restrik-
tiva användning av billighetsskälen som lagstiftaren framhållit. Att HD därtill i 
NJA 2017 s. 138 framhöll att det ska röra sig om en tilltalad som är några år 
äldre än 65 år i kombination med ett förhållandevis högt straffvärde för redukt-
ionens tillämplighet visar ytterligare på att en restriktiv tillämpning sker trots 
denna presumtion. I de situationer där den mentala åldern beaktas som en 
förmildrande omständighet eller den biologiska åldern beaktas vid kombinerade 
ålders- och hälsofall, om än inte uttryckligen uttalat, skapas givetvis en mer 
individualiserad syn på huruvida den tilltalade befaras drabbas oskäligt hårt eller 
ej och det kan i sådana situationer anses påkallat med läkarintyg. HD har även 
som tidigare nämnt i NJA 2017 s. 138 framhållit att individuella hänsynstagan-
den till exempelvis tidigt åldrande kan ske. Det finns således även utrymme för 
att ”sänka” denna presumtion i de situationer behov därom finns, vilket förefal-
ler vara förenligt med bestämmelsens syften.  
 
Åldersreduktionen blir som sagt tillämplig när den tilltalade till följd av sin höga 
ålder skulle drabbas oskäligt hårt av ett straff utmätt i enlighet med straffvärdet. 
Om en äldre person är friskare och piggare än gemene man kan det tänkas att 
denna person inte drabbas oskäligt hårt och faktiskt inte upplever sitt straff vara 
hårdare än vad exempelvis en 40-åring gör varvid det kan ifrågasättas huruvida 
någon ändring kring gällande rätt bör ske. Med hänsyn till varför äldre personer 
särbehandlas i påföljdssystemet bör detta dock inte tillmätas någon betydelse. 
Bedömningen sker utifrån en objektiv syn på vad som är värdefullt och inom 
ramen för den humanitet som billighetsskälen ska upprätthålla bör det fortsatt 
vara på det viset. Med hänsyn till att den tilltalades kronologiska ålder förefaller 
vara det som är mest förenligt med bestämmelsens motiv torde det inte vara 
behövligt ur ett perspektiv de lege ferenda att uppställa högre krav på att synlig-
göra huruvida den tilltalade faktiskt skulle drabbas oskäligt hårt på grund av sin 
höga ålder.  
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5.6 Hur bör åldersreduktionen beaktas? 

5.6.1 Inledning 
I föregående kapitlen har det konstaterats att det varken står klart huruvida 
billighetsskälet hög ålder eller billighetsskälen i stort främst har betydelse vid 
valet av påföljd eller vid straffmätningen. I det följande ska denna fråga analyse-
ras mot bakgrund av gällande rätt. Den fråga huruvida åldersreduktionen bör 
ske genom en schablon som väcktes i tilläggen till NJA 2017 s. 138 ska även 
analyseras då det utgör en intressant aspekt vid en analys kring hur åldersre-
duktionen bör beaktas.  

5.6.2 Bör åldersreduktionen påverka straffmätningen eller 
påföljdsvalet?  

När det gäller åldersreduktionen blir det relevant att återigen se till hur den 
motiveras enligt gällande rätt för att kunna besvara hur åldersreduktionen bör 
beaktas i förhållande mellan att påverka antingen straffmätningen eller påföljds-
valet. Eftersom beaktandet av hög ålder har sin grund i en ökad sanktionskäns-
lighet talar detta för att åldersreduktionen främst bör beaktas enligt 30 kap. 4 § 
BrB då fängelse är den mest ingripande påföljden enligt 1 kap. 5 § BrB och 30 
kap. 1 § BrB. Mot bakgrund av dels hur hög ålder haft betydelse för påföljdsva-
let historiskt sett, dels HDs resonemang i NJA 2008 s. 359 samt vad som kan 
förstås av doktrin kan följande tentativ slutsats dras.136 Hög ålder torde än mer 
kunna sägas vara ett sådant särskilt skäl som talar mot att fängelse väljs som 
påföljd och att den tilltalades höga ålder därför främst bör beaktas vid påföljds-
valet.  

 
Ur humanitetshänsyn skulle svaret på huruvida påföljdsvalet eller straffmät-
ningen bör påverkas till följd av hög ålder i stort sett alltid utmynna i svaret att 
en lindrigare påföljd bör väljas. Svaret på huruvida åldersreduktionen främst ska 
påverka straffmätningen eller påföljdsvalet bör dock anses vara relativt. Ef-
tersom behovet av att beakta den tilltalades höga ålder stiger i takt med åldern 
påverkar även detta frågan huruvida bestämmelsen bör ges betydelse vid 
straffmätningen eller vid påföljdsvalet. En 65-åring torde inte drabbas lika hårt 
av ett fängelsestraff som en 75-åring och bör därför inte heller i lika stor ut-
sträckning kunna få sitt påföljdsval påverkat. 
 
Frågan huruvida åldersreduktionen kan påverka både valet av påföljd och 
straffmätningen inom ramen för en och samma påföljdsbestämning diskuteras 
inte i gällande rätt. När det gäller exempelvis återfall framgår det uttryckligen av 

                                                   
136 Se avsnitt 3.3.2 för HDs resonemang.  
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lagtextens ordalydelse i 29 kap. 4 § BrB att det ska beaktas vid straffmätningen 
om det inte beaktats vid valet av påföljd. Något sådant anges inte för billighets-
skälen, vilket talar för att det finns ett utrymme för att beakta billighetsskälet 
hög ålder både vid straffmätningen och vid påföljdsvalet. Detta kan givetvis ske 
då straffmätningsvärdet föranleder att en annan påföljd kan väljas. Utöver en 
sådan situation torde det inte vara möjligt teoretiskt sett annat än då den tillta-
lade ådöms böter, genom att rätten först och främst till följd av hög ålder 
kommer fram till att det är möjligt att välja böter som påföljd samt sänker anta-
let böter till följd av hög ålder. Enligt Borgeke och Heidenborg förekommer det 
dock inte i praktiken att åldersreduktionen beaktas vid bötesstraff som tidigare 
nämnt.137  
 
Vad gäller andra påföljder innebär skyddstillsyn en prövotid på tre år enligt 28 
kap. 4 § BrB och villkorlig dom en prövotid på två år enligt 27 kap. 3 § BrB. 
Huruvida åldersreduktionen dels kan föranleda att skyddstillsyn alternativt vill-
korlig dom väljs istället för fängelse, dels gör att rätten inte förenar den valda 
påföljden med antingen övervakning, samhällstjänst, fängelsestraff eller dagsbö-
ter finns det inget belägg för enligt gällande rätt varför en analys därom blir 
enbart spekulativ.  
 
I förhållande till de övriga faktorer som kan påverka valet av påföljd kan föl-
jande sägas. Artbrott har som störst betydelse för påföljdsvalet då påföljden 
bestäms vara fängelse trots att straffvärdet inte påkallar det. I en sådan situation 
rör det sig generellt om ett lägre straffvärde, vilket således gör att billighetsskä-
let hög ålder redan från början kan ha svårt att ges genomslag eftersom det 
kanske inte anses påkallat med strafflindring. Det som härvid torde få avgö-
rande betydelse är hur gammal den tilltalade är. Om hen tillhör det allra översta 
åldersskiktet är skälen för att välja annan påföljd så pass starka med hänsyn till 
bestämmelsens bakomliggande skäl att dessa bör ges företräde framför en all-
mänpreventiv strävan inom ramen för en human påföljdsbestämning. 

5.6.3 Åldersreduktionen som schablon  
Frågan huruvida åldersreduktionen bör beaktas utifrån en schablon har som 
ovan nämnt väckts i gällande rätt.138 Vad som talar för att beakta hög ålder ge-
nom en schablon är att det vore förenligt med den presumtion kring men som 
kan sägas ligga till grund för bedömningen. Något som dock skulle komplicera 
det hela är att det inte finns en fast åldersgräns att utgå ifrån eftersom bedöm-
ningen huruvida den tilltalade kommer drabbas oskäligt hårt till följd av sin 
höga ålder är relativ i förhållande till straffvärdet. Utformandet av en schablon 
skulle därutöver även behöva vara kompatibel med de kombinerade hälso- och 

                                                   
137 Se avsnitt 4.6.  
138 Se avsnitt 4.6.  
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åldersfallen, vilket framstår som komplicerat eftersom schablonen då ska in-
rymma individuella hänsynstaganden såvida inte den dåliga hälsan beaktas utöver 
schablonen.  
 
Ett ytterligare problem att ta ställning till vid utformandet av en schablon för 
åldersreduktionen vore att det inte finns ett klart svar huruvida billighetsskälen 
ska föranleda att straffet reduceras eller om en lindrigare påföljd ska väljas. I de 
fall där straffmätningsvärdet bedöms vara under ett års fängelse, men rätten 
inte befinner sig på bötesnivå och presumtionen mot fängelse inte är bruten av 
någon annan anledning blir det naturligt att åldersreduktionen genererar straff-
nedsättning. En schabloniserad tillämpning skulle möjligen vara behändig i de 
situationerna. Dock är det ju inte alltid påkallat med åldersreduktion för det fall 
straffvärdet är för lågt, vilket även behöver tas med i beaktande. När det rör sig 
om fall där straffvärdet motsvarar flertalet år fängelse och det står klart att det 
inte finns utrymme att välja någon annan påföljd än fängelse, trots billighets-
skäl, kommer beaktandet av hög ålder naturligen också ske härvid genom att 
straffet sätts ned. Det problematiska torde istället uppstå vid tröskeln där pre-
sumtionen mot fängelse bryts, det vill säga vid cirka ett års fängelse. 
 
Genom att alla dessa bedömningar behöver göras i varje situation för åldersre-
duktionens tillämplighet, även vid en schabloniserad tillämpning, torde inte de 
fördelar en schablon typiskt sett genererar uppnås i tillräckligt hög grad. Till-
lämpningen av billighetsskälet hög ålder bör anses alltför mångfacetterad och 
innehålla säregna situationer, vilket gör den svårligen tillräckligt ombesörjd i ett 
schabloniserat format. 

5.7 Något om höga straffvärden och övervärden 
I de situationer där det rör sig om väldigt höga straffvärden är skälen för beak-
tandet av den tilltalades höga ålder än större av naturliga skäl. Utrymmet för att 
beakta billighetsskäl är enligt praxis dock mindre vid höga straffvärden och 
övervärden. Att tolka denna praxis som att det inte blir fråga om någon straff-
lindring alls då det föreligger ett högt straffvärde vore inte förenligt med tanken 
bakom billighetsskälet hög ålder. Mot bakgrund av de skäl som konstaterats 
ligga till grund för åldersreduktionen blir ju behovet av att beakta den tilltalades 
höga ålder större i takt med det att det tilltänkta fängelsestraffet är längre, vilket 
talar för att åldersreduktionen bör tillämpas även i en situation där straffvärdet 
är väldigt högt men då snarare genom att straffet sätts ned än genom att på-
verka valet av påföljd. 
 
Att ådöma en tilltalad som exempelvis gjort sig skyldig till ett flertal mord till ett 
tidsbegränsat fängelsestraff torde inte kunna förekomma med hänsyn till den 
restriktiva tillämpning som ska upprätthållas vid beaktande av billighetsskäl, 
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trots hög ålder. Om en tilltalad dock är 84 år, vilket exempelvis en man som 
dömdes för mord i RH 2007:11 var, och döms till livstids fängelse är det möjligt 
att ansöka om omvandling först när den tilltalade är 94 år. Det framstår varken 
som ett önskvärt system ur ett humant perspektiv eller mot bakgrund av moti-
ven till åldersreduktionen. Dock finns även möjligheten att ansöka om nåd 
enligt 12 kap. 9 § regeringsformen (1974:152). För det fall detta används som en 
slags ventil torde det dock innebära att rätten från första början har fattat fel 
beslut angående huruvida den tilltalade befaras drabbas oskäligt hårt.  
 
Ett straffsystem i vilket personer till följd av hög ålder dör i fängelset framstår 
som ett onödigt repressivt sådant. Att valet av påföljd kan ändras till följd av 
hög ålder även vid övervärden och straffvärden framstår som väldigt generöst. 
En nedsättning av straffet framstår istället som mer rimligt i dessa situationer. 
Till följd av dessa omständigheter bör åldersreduktionen beaktas även i situat-
ioner där det rör sig om övervärden och höga straffvärden, givetvis dock i pa-
rallellitet till hur gammal den tilltalade faktiskt är. Mord är ju ett av de mest 
klandervärda brotten inom straffrätten, vilket kan utläsas av dess straffskala. 
För sådana brott kanske rabatten ska vara lägre, något som blir ett naturligt 
utled av att straffvärdet ska ligga till grund för billighetsskälens genomslag. 

5.8 Förhållandet till påföljdseftergift och underskridande 
av straffminimum 

De situationer då påföljdseftergift meddelas till följd av billighetsskälet hög 
ålder kan liknas med 1 kap. 6 § BrB som anger den allmänna straffmyndighets-
åldern eftersom resultatet kan anses bli likartat, genom att det införs en slags 
övre åldersgräns. Vad beträffar påföljdseftergift är som ovan nämnt denna möj-
lighet förbehållen de situationer då det rör sig om mindre allvarlig brottslig-
het.139 Således brottslighet som bedöms ha ett lågt straffvärde. För tillämpning-
en av åldersreduktionen är detta intressant eftersom det inte anses behövligt 
med strafflindring till följd av ålder i situationer då det enbart rör sig om en 
eller några få månaders fängelse, såvida inte den tilltalade kan anses höra till det 
övre åldersskiktet om 80 år och uppåt. Utifrån detta synsätt framstår det som 
svårt att meddela påföljdseftergift i praktiken då en person i 70-årsåldern begått 
ett bagatellartat brott, eftersom denne inte kommer få någon reduktion finns 
det således inte heller utrymme för att meddela påföljdseftergift till följd av hög 
ålder. 
 
För en person som har begått ett mindre allvarligt brott och som uppnått 80 år 
framstår det som att det däremot finns större utrymme att meddela påföljdsef-

                                                   
139 Se avsnitt 3.3.3.  



 53 
 

tergift. Med hänsyn till att vissa billighetsskäl, de som tar sikte på den tilltalades 
hälsotillstånd, i större utsträckning kan påverka valet av påföljd torde det ligga 
nära till hands att anta att även denna aspekt kan ha betydelse när det gäller 
möjligheterna att meddela påföljdseftergift. Detta eftersom det kan anses mer 
påkallat att meddela påföljdseftergift i de situationer den tilltalade tillhör grup-
pen för särskilt utsatta snarare än då det exempelvis rör sig om sanktionskumu-
lation. 
 
Vad gäller möjligheterna att underskrida straffminimum blir NJA 1993 s. 310 
återigen av betydelse eftersom HD i det fallet underskred straffminimum och 
det är ett av få prejudikat inom området. I RH 2003:64 underskred hovrätten 
ett fängelsestraff för mord med tre år under straffminimum. Att åldersredukt-
ionen har sin grund i att äldre personer drabbas hårdare av långa straff har där-
till även betydelse. Det faktum att HD i NJA 2010 s. 592 framhöll att det kan 
göras en påtaglig justering vid behov kan även tolkas som ett tämligen stort 
utrymme för att underskrida straffminimum för samtliga billighetsskäl när rät-
ten finner det motiverat. Utrymmet för att underskrida straffminimum bör 
dock mot bakgrund av förarbetena anses bero på varje enskilt fall och att dra 
generella slutsatser kring hur åldersreduktionen bör påverka denna möjlighet 
torde därför vara svårt.  

5.9 Bör åldersreduktionen anses vara ett starkt 
billighetsskäl?  

En avslutande aspekt att diskutera i detta analyskapitel är huruvida billighetsskä-
let hög ålder bör anses vara ett starkt billighetsskäl. Med hänsyn till att hög ålder 
historiskt sett är något som påverkat främst påföljdsvalet talar detta för att det 
bör anses vara ett starkt billighetsskäl. Därtill kan vad som framgår av NJA 
2008 s. 326 angående att vissa billighetsskäl i större utsträckning än andra kan 
påverka valet av påföljd tolkas som att åldersreduktionen är ett starkt billighets-
skäl. Ytterligare en faktor som talar för att åldersreduktionen bör anses vara ett 
starkt billighetsskäl är det faktum att ett synliggörande av men inte behöver 
göras.  
 
Eftersom utrymmet för att beakta hög ålder ökar i takt med en stigande ålder 
kan det konstateras att även billighetsskälets styrka ökar i takt med den tilltala-
des ålder. Detta eftersom en 80-åring har färre år kvar att leva och generellt sett 
är fysiskt svagare, vilket gör att hen bedöms drabbas hårdare än exempelvis en 
65-åring. Till följd av detta kan det argumenteras för att åldersreduktionens 
styrka för de som inte tillhör det övre åldersskiktet torde vara lägre. 
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5.10 Sammanfattande kommentar  
I detta kapitel har frågor kring hur åldersreduktionen bör tillämpas utifrån de 
skäl som ligger till grund för bestämmelsen och gällande rätt analyserats. Därvid 
har en förlängd medellivslängd problematiserats i förhållande till synen på vad 
som är att anse som hög ålder. Diskussionen mynnade ut i slutsatsen att denna 
förlängda medellivslängd inte tar bort det faktum att livet en gång kommer ta 
slut för alla människor och att hög ålder fortsatt bör beaktas, i vissa situationer, 
redan från det att den tilltalade är 60 år. Vidare har den kronologiska åldern, i 
enlighet med gällande rätt, konstaterats böra vara den som ligger till grund för 
åldersreduktionen. Detta med hänsyn till varför hög ålder beaktas i påföljdssy-
stemet samt de möjligheter det genom andra bestämmelser eller tillvägagångs-
sätt finns för att beakta biologiska samt mentala åldrar.  
 
Vid besvarandet av frågan vilken ålder sett i tid har ett möjligt behov om att 
kunna beakta åldern hos den tilltalade även vid senare tillfälle än vid tiden för 
lagföringen framhållits, detta med hänsyn till den tid som det kan tänkas ta 
innan en dömd får börja avtjäna sitt straff. I övrigt framstår det som att den 
ålder som bör ligga till grund för bedömningen bör vara den vid tiden för lagfö-
ringen mot bakgrund av bestämmelsens skäl.  
 
Vad gäller billighetsskälen i förhållande till relationen mellan att påverka straff-
mätningen eller påföljdsvalet har det konstaterats att åldersreduktionen, som 
har sin grund i en ökad sanktionskänslighet, främst bör påverka valet av påföljd. 
Därutöver är hög ålder något som historiskt sett lett till lindrigare påföljd och 
HD har framhållit att billighetsskäl hänförliga till den tilltalades hälsotillstånd i 
större utsträckning kan påverka påföljdsvalet. Angående huruvida åldersredukt-
ionen bör ske genom en schabloniserad tillämpning har följande konstaterats. 
Då det varken står klart huruvida billighetsskälen främst ska påverka straffmät-
ningen eller påföljdsvalet eller hur billighetsskälet ska vägas i förhållande till 
brottets art, eventuellt återfall och straffvärdet framstår det som att det skulle 
vara svårt att inrymma allt som ska beaktas vid tillämpning av billighetsskäl 
överlag inom en schablon. Vidare finns det inte någon fast åldersgräns för ål-
dersreduktionens tillämpning utan vad som anses vara hög ålder ska vägas mot 
straffvärdet i det enskilda fallet, vilket ytterligare kan anses försvåra en schablo-
niserad tillämpning.  
 
Vad gäller åldersreduktionens styrka har det konstaterats att det bör anses vara 
ett starkt billighetsskäl som främst påverkar påföljdsvalet i de situationer då den 
tilltalade antingen är väldigt gammal, det vill säga runt 80 år, eller då hen är till 
åren kommer och i kombination med ett högt straffvärde kommer att drabbas 
oskäligt hårt. Mot bakgrund av de skäl som ligger till grund för åldershänsynen 
bör även hög ålder beaktas i situationer då det rör sig om väldigt höga straff-
värden samt övervärden. Då snarare vid straffmätningen än vid påföljdsvalet.  
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Inledning 
Den tidigare framställningen har redogjort för påföljdssystemet och billighets-
skälen. Vidare har en redogörelse för billighetsskälet hög ålder enligt gällande 
rätt gjorts som sedan även har analyserats. Ett återkommande tema vid redogö-
relsen för och analysen av åldersreduktionen har varit det faktum att det finns 
förhållandevis lite vägledning att tillgå. Det står därför inte alldeles klart hur 
åldersreduktionen ska eller bör beaktas. Eftersom redogörelsen för åldersre-
duktionen syftar till att vara uttömmande förefaller även denna aspekt som 
intressant att analysera. Detta avslutande kapitel redogör därför för vilka dessa 
obesvarade frågor är och söker analysera varför de kan tänkas vara obesvarade 
samt hur de kan tänkas böra besvaras. 

6.2 Den knappa vägledningen 
Inledningsvis finns det god grund att misstänka att denna knappa vägledning 
har sin förklaring i just det faktum att billighetsskälen är tänkta att vara person-
liga omständigheter hänförliga till gärningspersonen. Den vägledning som där-
med angavs kanske ansågs borde hållas så pass generell att den skulle fungera i 
alla situationer, varvid det inte fanns utrymme för mer specifika uttalanden. Det 
faktum att det ska vara omständigheter hänförliga till gärningspersonen kan 
även i sig vara anledningen till att det inte ansågs önskvärt att mer utförligt 
precisera, eftersom det då kanske inte längre skulle röra sig om just personliga 
omständigheter, utan snarare om standardindividens omständigheter. Just när 
det gäller åldersreduktionen är varje persons åldrande och mående så pass indi-
viduellt att det kan framstå som nästintill omöjligt att ange hur en 70-åring 
närmare ”ska” drabbas av ett straff för att hen ska anses drabbas oskäligt hårt.  
 
Därutöver angavs det som tidigare nämnts i förarbetena att billighetsskälen 
skulle fortsatt beaktas såsom de tidigare gjort, vilket då skedde genom en fram-
vuxen domstolstradition.140 Vad gäller åldersreduktionen motiverades införan-
det endast av att ett längre fängelsestraff typiskt sett kan drabba en 70-åring 
hårdare. Det framhölls dock en strävan efter att domstolarna i större utsträck-

                                                   
140 Se avsnitt 3.2.  
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ning skulle redogöra för sin påföljdsbestämning. I det första fallet efter på-
följdsreformen som HD tillämpade billighetsskälet hög ålder, NJA 1993 s. 310, 
redovisade HD dock varken varför beaktandet av den tilltalades höga ålder 
gjordes eller varför det ansågs föreligga särskilda skäl för att underskrida straff-
minimum. Följande tentativ slutsats kan dras angående detta. Av vad som 
framkommit om varför hög ålder beaktas går det att ställa frågan huruvida den 
knappa vägledningen eventuellt har sin grund i att någon vidare motivering 
ansågs obehövlig. Att ge utrymme för ett beaktande av hög ålder kanske satt, 
och än idag sitter, så pass djupt rotat som det moraliskt rätta att göra till följd av 
humanitet att argument därom ansågs överflödiga. Detta kan i sig anses utgöra 
ytterligare ett argument för att billighetsskälet är starkt för att återkoppla till 
föregående kapitel. Detta kan även vara förklaringen till den avsaknad av krav 
på synliggörande av men som enligt Ågren föreligger.  
 
Ytterligare en möjlig anledning till att varken lagstiftaren eller HD närmare har 
behandlat åldersreduktionen kan ha sin förklaring när det gäller HD i en ovilja 
att rättsbilda något som sedermera kan komma att tolkas stelbent av underrät-
terna, såsom exempelvis den så kallade ettårsregeln. En sådan utveckling skulle 
nämligen kunna strida mot billighetsskälens syfte. Vad gäller lagstiftaren gjordes 
uttalandena om ettårspresumtionen förvisso i samband med påföljdsreformens 
förarbeten och lagstiftaren kan således inte ha förutsett vilken verkan dessa 
skulle komma att få. Vad som däremot kan tänkas är att det har skapat en för-
siktighet gällande att gå in och vägleda ytterligare.  
 
Att HD i NJA 2017 s. 138 mer utförligt diskuterade åldershänsyn generellt och 
dess bakomliggande motiv torde ligga i linje med hur deras domskäl har utveck-
lats till att innehålla även mer pedagogiska generella redogörelser kring gällande 
rätt i likhet med Europeiska unionens domstol, för att sedan göra en bedöm-
ning i det enskilda fallet. Vad gäller billighetsskälen får det anses vara förenligt 
med den ökade transparens som eftersträvades vid införandet av dem och faller 
därmed inom syftet.  
 
Som ovan framgått står det inte klart enligt gällande rätt hur billighetsskälen ska 
beaktas. De kan beaktas antingen genom att påverka straffmätningen, påföljds-
valet eller eventuellt bådadera. De kan även föranleda att påföljdseftergift med-
delas eller att straffminimum underskrids. I analysen av åldersreduktionen enligt 
gällande rätt har det konstaterats att detta billighetsskäl, tillsammans med andra 
billighetsskäl som är hänförliga till den tilltalades hälsa, i större utsträckning bör 
inverka på valet av påföljd till det lindrigare. Denna obesvarade fråga skulle 
även kunna tänkas ha sin förklaring i att det ska röra sig om gärningspersonens 
personliga omständigheter. Det kanske således inte bör finnas ett rätt svar inom 
ramen för den humanitet som billighetsskälen ska tillgodose.  
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Ytterligare en fråga som i denna framställning får betraktas som oklar är 
huruvida vissa billighetsskäl kan vara starkare än andra. Mot bakgrund av en del 
rättskällor finns det vad som får anses vara god grund för att argumentera för 
det. Att lagstiftaren framhöll att samtliga skäl skulle anses vara av samma digni-
tet talar dock emot detta.  

6.3 Avslutande ord 
I denna framställning har åldersreduktionen i 29 kap. 5 § 1 st. 2 BrB behandlats. 
Äldre personer behandlas annorlunda på många olika vis i samhället i övrigt. 
Att hög ålder beaktas som en strafflindringsgrund i påföljdsbestämningen 
grundar sig i att livet en gång tar slut. Ett sådant beaktande måste anses som 
något eftersträvansvärt för att upprätthålla en humanitet inom påföljdsbestäm-
ningen genom att den tilltalade visas medmänsklighet och förståelse för sin 
situation. Det är inte alldeles klart hur detta beaktande ska ske, vilket i det före-
gående har konstaterats. En möjlig förklaring till detta har eventuellt sin förkla-
ring i det naturliga att beakta en hög ålder, vilket ger en rättvis behandling där 
påföljdssystemet har en förståelse för hur tid i vissa situationer anses värderas 
högre.  
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Bilaga 

29 kap. Om straffmätning och påföljdseftergift BrB 
1 § Straff ska, med beaktande av intresset av en enhetlig rättstillämpning, be-
stämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller den 
samlade brottslighetens 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. Lag (2010:370).  
- - - 
 
5 § Vid straffmätningen ska rätten utöver brottets straffvärde i skälig omfatt-
ning beakta 
1. om den tilltalade till följd av brottet drabbats av allvarlig kroppsskada, 
2. om den tilltalade till följd av hög ålder eller dålig hälsa skulle drabbas oskäligt 
hårt av ett straff utmätt efter brottets straffvärde, 
3. om en i förhållande till brottets art ovanligt lång tid förflutit sedan brottet 
begicks, 
4. om den tilltalade efter förmåga försökt förebygga, avhjälpa eller begränsa 
skadliga verkningar av brottet, 
5. om den tilltalade frivilligt angett sig eller lämnat uppgifter som är av väsentlig 
betydelse för utredningen av brottet, 
6. om den tilltalade förorsakas men till följd av att han eller hon på grund av 
brottet utvisas ur riket, 
7. om den tilltalade förorsakas men till följd av att han eller hon på grund av 
brottet blir eller kan antas bli avskedad eller uppsagd från anställning eller drab-
bas av annat hinder eller synnerlig svårighet i yrkes- eller näringsutövning, 
8. om ett straff utmätt efter brottets straffvärde skulle framstå som oproport-
ionerligt strängt med hänsyn till andra rättsliga sanktioner till följd av brottet, 
eller 
9. om någon annan omständighet påkallar att den tilltalade får ett lägre straff än 
brottets straffvärde motiverar. 
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Föreligger omständighet som avses i första stycket, får rätten, om särskilda skäl 
påkallar det, döma till lindrigare straff än som är föreskrivet för brottet. Lag 
(2015:78). 
6 § Är det med hänsyn till någon sådan omständighet som avses i 5 § uppenbart 
oskäligt att döma till påföljd, skall rätten meddela påföljdsefter-
gift. Lag (1988:942).  
- - - 
 
30 kap. om val av påföljd BrB 
- - -  
4 § Vid val av påföljd skall rätten fästa särskilt avseende vid omständigheter 
som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Därvid skall rätten beakta sådana 
omständigheter som anges i 29 kap. 5 §. 
 
Som skäl för fängelse får rätten, utöver brottslighetens straffvärde och art, be-
akta att den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott. Lag (1988:942). 
- - -  
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