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Sammanfattning

Om någon gör sig skyldig till ett nytt brott efter att tidigare ha lagförts för annat brott, 

bör gärningsmannen straffas hårdare. Detta är för många ett givet svar på frågan om 

straffskärpning ska ske på grund av återfall. Det finns dock en annan aspekt;  principen 

lika brott  lika straff.  Huruvida återfallsbestämmelserna är  rimliga och förenliga med 

grundsatsen om dubbelbestraffningsförbudet är en omtvistad fråga i doktrinen och detta 

kommer att beröras i föreliggande uppsats. Syftet är att se vilken verkan som återfallet 

har  i  påföljdsbestämningen  och om motiven  till  bestämmelserna  på  området  går  att 

förena med vissa i straffrätten centrala principer såsom humanitet och proportionalitet. 

Problematiken ligger i om en persons tidigare lagföringar ska ligga denne till last vid ny 

brottslighet, då man rent lagtekniskt anses fri från skuld efter avtjänat straff.  

Domstolen ges i 29 kap. 4 § BrB möjligheten att i skärpt riktning beakta om den till-

talade tidigare gjort sig skyldig till brott. Även i 30 kap. 4 § 2 st BrB ges domstolen i 

påföljdsvalet möjligheten att beakta tidigare brottslighet som skäl för att döma ut ett 

fängelsestraff. Förutom dessa lagstöd finns möjligheten att utöka den aktuella brottets 

straffmaximum med  fyra  år  och  även  den  villkorligt  medgivna  friheten  kan  genom 

återfallet bli förverkad. 

Lagstiftaren, som anser att återfallsskärpning är en nödvändig förutsättning för straff-

systemets  trovärdighet  och  legitimitet,  motiverar  straffskärpningar  med det  allmänna 

rättsmedvetandet trots att forskning och statistik på området visar att högre straff ofta 

leder till fortsatt och ökad brottslighet. I och med detta ifrågasätts även de allmän- och 

individualpreventiva grunderna. Dessa syftar till att avhålla allmänheten från att begå 

brottsliga  gärningar  och  även  avhålla  individen  som redan  begått  brott  från  fortsatt 

brottslighet. 

Sammanfattningsvis  kan  allmän-  och  individualpreventiva  hänsyn  inte  tillgodoses  i 

påföljdsbestämningen  vid  sidan  om proportionalitetsprincipens  upprätthållande.  Lag-

stiftaren bör istället säkerställa och fokusera på en straffmätning utifrån den individuella 

gärningen. Detta följer av principen om ett straff i proportion till det aktuella brottets 

allvar.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Två  personer  begår  båda  samma  typ  av  brott,  på  liknande  sätt  och  av  samma 

bakomliggande syften. Den ena av brottslingarna döms för detta brott till villkorlig dom 

medan den andre tilldöms ett fängelsestraff på sex månader, detta på grund av att den 

senare personen har lagförts tidigare. Situationen ter sig inte konstig trots det faktum att 

samma  brott  resulterar  i  två  olika  påföljder.  En  återfallsbrottsling  förtjänar  ju  ett 

strängare straff. 

Att  samma  typ  av  brott  kan  leda  till  olika  påföljder  beroende  på  hur  brottslingens 

belastningsregister  ser  ut  är  för  många idag  ingen konstighet.  Varje  domstol  ställs  i 

mångt  och  mycket  inför  frågan  hur  en  persons  tidigare  brottslighet  ska  tillmätas 

betydelse vid påföljdsval och straffmätning. En tidigare dömd person kan dömas hårdare 

än en förstagångsförbrytare trots att brottet är detsamma.

Frågan varför återfall i brott kan bestraffas strängare än förstagångsbrott har i svensk rätt 

inget  klart  svar.  Departementschefen  påpekar  i  proposition  1987/88:120  att  det  i 

påföljdssystemet måste finnas möjlighet att beakta att den tilltalade tidigare har begått 

brott. Enligt departementschefen torde detta av en bred allmänhet uppfattas som både 

naturligt och rimligt och därmed vara av väsentlig betydelse för tilltron till  påföljds-

systemet.  Genom  gradvis  skärpta  reaktioner  skall  samhället  markera  att  det  ser 

allvarligare  på  upprepad brottslighet  än  på  enstaka  brott.  Detta  torde  grunda  sig  på 

rättviseföreställningar och allmänna erfarenheter av hur normbildning sker även utanför 

straffrätten.1

Är det rimligt att utdöma strafftillägg vid återfall i brott när en person, rent lagtekniskt, 

blir  fri  från  skuld  efter  avtjänat  straff?  I  svensk  rätt  är  uppfattningen  att  en 

återfallsbrottsling bör bestraffas strängare än en förstagångsförbrytare. Synsättet har en 

långtgående historisk förankring som sträcker sig ända tillbaka till landskapslagarnas tid 

och har sedan dess varit konstant. Redan i Erik XIV:s hovordning av den 19 november 

1560 finner vi de första bestämmelserna om strängare straff för ett nytt brott.2 I dag 

1 Prop. 1987/88:120, s. 52
2 Sitte Durling (2005), s. 43 ff. 
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regleras en av de viktigaste bestämmelserna angående betydelsen av tidigare brottslighet 

i brottsbalkens 29 kapitlet 4 §, denna tillkom då de allmänna reglerna om straffmätning 

och påföljdsval infördes i brottsbalken år 1989. 

Det faktum att upprepad brottslighet ska ligga till grund för straffskärpning finns det 

delade meningar om och ämnet har tilldragit sig stort intresse och skapat konflikt i den 

straffrättspolitiska debatten. Varken lagtext, praxis eller förarbeten motiverar varför upp-

repad  brottslighet  hos  en  individ  ska  bedömas  med  straffskärpning.  Det  allmänna 

rättsmedvetandet torde dock vara en av de drivande motiven bakom ett sådant synsätt då 

återfallsskärpning anses rätt och även är något som är allmänt accepterat. Det är av stor 

vikt att allmänhetens förtroende för straffsystemet upprätthålls och av denna anledning 

kan det anses motiverat med förhöjda straffvärden vid återfall. Om man istället anser att 

straffet bör svara mot brottets straffvärde är reglerna om återfalls straffskärpning mindre 

accepterade. Här anses gärningen objektivt sett vara densamma oavsett hur personens 

tidigare brottslighet ser ut varför detta helt ska sakna betydelse. 

1.2 Problemformulering
Inom straffrätten är det en allmänt accepterad grundsats att samma gärning inte får be-

straffas mer än en gång, ne bis in idem.  Att samma grund inte får bli åberopad mer än  

en gång till den åtalades nackdel står även i kontrast till detta, trots att man i praktiken i 

fråga om recidiv3 gör undantag i rätt stor utsträckning. 

Problematiken  som  uppstår  vid  straffskärpning  på  grund  av  återfall  är  om  det  är 

proportionerligt att en persons tidigare lagföring ska ligga personen till  nackdel även 

efter  det  att  straffet  verkställts.  I  förevarande  uppsats  ifrågasätts  bland  annat  hur 

principen om dubbelbestraffningsförbudet kan gå hand i hand med reglerna om återfalls-

skärpning enligt 29 kap. och 30 kap. BrB. Med rättssäkerheten i fokus är det viktigt att 

undersöka huruvida återfallsbestämmelserna är rimliga i det svenska rättssystemet och 

om det är rimligt att bemöta återfall med hårdare straff.

1.3 Syfte och frågeställning
Syftet med denna uppsats är i huvudsak att studera hur och framförallt varför tidigare 

brottslighet beaktas vid påföljdsbestämningen. I uppsatsen kommer det att redogöras för 

vilka faktorer som faller in under återfallsbegreppet, hur gällande rätt ser ut på området 
3 Recidiv är en synonym till begreppet återfall. Båda begreppen kommer att användas i det följande.
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och  varför  praxis  på  området  ser  ut  som  det  gör  samt  hur  detta  förhåller  sig  till  

principerna  om  proportionaliteten  och  humaniteten  inom  rättsväsendet.  Tonvikten  i 

denna uppsats  ligger  vid  att  närmare  förklara  just  återfallets  betydelse  vid  påföljds-

bedömningen och det kommer även redogöras för de argument som förs för och emot ett 

system som detta.  

I  föreliggande  arbete  ligger  främst  tre  frågeställningar  som  utgångspunkt,  vilka  är 

följande:

1. Hur förhåller sig den tidigare brottslighet till den nuvarande påföljdsregleringen? 

2. Vad motiverar ett straff i skärpt riktning på grund av återfall?

3.  Går  återfallsbestämmelserna  att  förena  med  principerna  om  proportionalitet  och 

humanitet?

De nedan nämnda principerna i kapitel 2, kommer att speglas mot frågeställningarna, 

dock ges proportionalitetsprincipen samt humanitetsprincipen större utrymme då det kan 

diskuteras  vilken  betydelse  tidigare  brottslighet  de  facto  tillmäts  vid  påföljds-

bestämningen  då  straff  i  egentlig  mening  ska  bestämmas  i  proportion  till  brottets 

svårighet samt till de krav som ställs på human behandling. Det faktum att domstolen 

enligt 29 kap. och 30 kap. BrB kan beakta tidigare brottslighet vid påföljdsbestämningen 

till  nackdel  för  den  tilltalade  bör  även  sättas  i  kontrast  till  förbudet  om 

dubbelbestraffning. Huruvida beaktandet av tidigare brottslighet utgör ett undantag från 

dubbelbestraffningsförbudet eller inte kommer också att behandlas mer ingående.

1.4 Metod och material
Materialet som används är sedvanligt juridiskt material bestående av förarbeten, lagtext, 

doktrin och praxis. Som ovan redan nämnts har synsätten kring återfallsskärpning varit 

relativt konstant, vilket även framgår av lagtexten som haft en liknande innebörd inom 

området  nästintill  hela  tiden.  Kapitel  29 och kapitel  30 BrB är  de centrala  utgångs-

punkterna för denna uppsats. 

1.5 Avgränsning
Enligt  Träskman  bör  man,  för  att  kunna  värdera  om  återfallsskärpningen  är 

ändamålsenlig och förnuftig, ta reda på vad det är som utmärker de individer som åter-
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faller med inriktning på de som återfaller ofta.4 Att fördjupa sig i brottslingen som sådan 

vore en mycket intressant aspekt, dock skulle arbetet bli alldeles för omfattande vid en 

sådan analys och därför kommer det inte att beröras i denna uppsats. Ytterligare en fråga 

som  således  faller  bort  från  detta  arbete  är  frågan  om  hur  återfallsskärpning  och 

straffrabatt förhåller sig till varandra. Detta är en tämligen intressant fråga och det vore 

av  intresse  att  undersöka  och komparativt  jämföra  dessa.  Det  faktum att  utomlands 

begångna brott, som enligt 26:3 brottsbalken får tillmätas samma verkan som en svensk 

dom, kommer även att lämnas därhän. Detta för att inte sväva ut för mycket från ovan 

givna frågeställningar. 

1.6 Disposition 
Inledningsvis  kommer  straffteorier  och  några  av  de  viktigaste  principerna  för 

påföljdssystemet att beskrivas mer ingående. Principerna har betydelse för på vilket sätt 

lagen  kan  användas  och  vilka  intressen  som  principerna  är  tänkta  att  skydda  och 

tillvarata. Vidare fortsätter en beskrivning av de grundläggande faktorerna kring straff-

systemet och påföljdsbedömningen för att läsaren ska få en förståelse i hur dessa regler 

tillämpas. I kapitel 4 diskuteras begreppet återfall och hur återfall tas i beaktande i den 

aktuella straffrätten. I kapitel 5 behandlas det allmänna rättsmedvetandets inställning till 

recidiv  och  framförallt  inställningen  till  ett  strängare  straff  för  återfalls-förbrytare. 

Uppsatsen avslutas med en argumentation och diskussion kring återfalls-reglerna som 

leder till att frågorna som ligger som utgångspunkt besvaras. I denna del undersöks även 

huruvida systemet för återfallsskärpning kan motiveras utifrån all den information som 

uppsatsen bringar i helhet. 

2. Straffteorier och centrala principer

2.1 Inledning
Brott och straff finns i varje samhälle. Ett brott innebär att någon bryter mot samhällets 

ställda regler och straffet ska avse ett lidande mot den person som brutit mot dessa. 5 Vad 

straffet  har  för  syfte  och  vilka  skälen är  för  att  straffa  är  något  som i  detta  kapitel  

kommer diskuteras i generella drag. 

2.2 Straffteorier
Straffteorier ger förklaringar till straffets syfte och ändamål. Den mest grundläggande 
4 Träskman (1999), s. 2
5 Jareborg & Zila (2010), s. 13
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frågan inom straffteori är generellt varför vi över huvud taget straffar och hur vi ser på 

straffet.6 Vanligtvis brukar man göra skillnad mellan absoluta och relativa straffteorier. 

De absoluta straffteorierna kännetecknas av att straffet anses ha ett egenvärde. Straffet 

ger uttryck för en rättvis vedergällning. Som exempel kan nämnas talionprincipen ”öga 

för öga och tand för tand”,  ett  synsätt  som förespråkar att  den skada som samhället 

tillfogats genom brottet ska utjämnas genom lidandet som brottslingen tillfogas genom 

straffet. De relativa straffteorierna ser att straffet har ett syfte, det tjänar ändamålet att 

förebygga  brott.  Man skiljer  här  även  på  allmänpreventiva  och individualpreventiva 

riktningar7. Dessa kommer nedan att förklaras närmare. Gemensamt för de båda straff-

teorierna är uppfattningen av det yttersta syftet: att motverka oönskade handlingar.

2.2.1 Allmänprevention
Straffrättens  uppgift  är  enligt  de  allmänpreventiva teorierna att  avhålla  medborgarna 

från brottsliga gärningar. Genom bestraffning av enskilda brottslingar ska man avhålla 

andra samhällsmedborgare från att begå brott. Tanken är att avskräcka allmänheten från 

att  begå  brott  genom  det  underliggande  hot  om  straff  som  föreligger  mot  hela 

befolkningen samt att kriminalisera vissa typer av handlingar, vilket ger en norm- och 

moralbildande  effekt.  Allmänprevention  kan  ske  genom  omedelbar  avskräckning, 

medelbar avskräckning och moralbildning.8 

Före upplysningstiden ansågs det att straffets stränghet i varje enskilt fall skulle göra ett 

så starkt intryck på allmänheten att  var och en omedelbart avskräcktes från att  begå 

brott.9 Genom offentligt verkställda straff skulle allmänhetens avsky för att begå brott 

väckas.  Straffverkställighet  sker  i  huvudsak  inte  längre  offentligt,  och  med  allmän-

prevention genom avskräckning menas numera medelbar avskräckning. Med medelbar 

avskräckning åsyftas att det som påverkar människornas beteende är själva hotet om 

straff  och vetskapen om att  straffet  kommer att  realiseras.  Moralbildningen avser att 

man genom att  förse en gärning med straff  i  lag eller  genom dom visar  gärningens 

förkastlighet och därmed påverkar normbildningen hos människor.10 

Eftersom kriminaliseringen kan sägas ha ett allmänpreventivt syfte, skulle det därmed 

6 Leijonhufvud & Wennberg (2009), s.15
7 Borgeke (2008), s. 24 f.
8 Jareborg & Zila (2010), s. 74
9 Leijonhufvud & Wennberg (2009), s. 15
10 Jareborg & Zila (2010), s. 74

8



anses poänglöst med en kriminalisering över huvud taget om man inte kunnat tänka sig 

att straffhotet skulle ha någon effekt.11 Idealiskt är att hotet ska vara av sådan karaktär att 

skälen för att inte begå brott för den enskilde är starkare än skälen för brottsligheten. 

Nivån på straffhoten ska dock bestämmas i enlighet med proportions- och ekvivalens-

resonemang vilka kommer att förklaras närmare senare i detta kapitel.12 

2.2.2 Individualprevention
Kännetecknande  för  de  individualpreventiva  straffteorierna  är  att  de  straffrättsliga 

reaktionernas  främsta  syfte  är  att  avhålla  den  som  har  begått  brott  från  att  begå 

ytterligare  brott.  Straffet  ska  ha  en  förbättrande  effekt  på  brottslingen,  i  vart  fall 

förhindra  förnyade  lagöverträdelser.  Här  är  det  den  enskilde  brottslingen  som står  i 

centrum för intresset att förhindra vederbörande att återfalla i ny brottslighet. Målet kan 

uppnås  genom individuell  avskräckning,  oskadliggörande/inkapacitering  eller  genom 

behandling.13 

Individuell avskräckning syftar till att straffet ska ha en sådan avskräckande effekt på 

brottslingen att  detta ska vägas in och ha betydelse om personen överväger att  begå 

brottet på nytt.  Straffet ska helst ha en sådan avskräckande effekt på brottslingen att 

denne inte gör om detsamma en gång till  framöver. Avskräckning riktat mot den en-

skilda individen kräver olika mycket beroende på individen i fråga, en del människor lär 

sig laglydnad av en enstaka varning medan andra behöver utsättas för viss en typ av 

bestraffning.14 

Oskadliggörande eller  inkapacitering innebär  att  brottslingen förhindras att  begå nya 

brott  genom att  rent  fysiskt  hållas  instängd:  här  är  det  med andra ord fråga  om ett 

fängelsestraff. Fängelsestraffets längd ska beslutas genom övervägandet av hur mycket 

brottslighet  som  kan  förhindras.  Det  är  gärningsmannens  förväntade  framtida 

brottslighet som ligger till grund för inkapaciteringen.15

Den behandlingsmetod som åsyftas som det tredje sättet att uppnå individualprevention 

syftar till att återfallsrisken ska undanröjas genom vård. Straffet ska alltså ersättas med 

11 Leijonhufvud & Wennberg (2009), s. 20
12 Jareborg & Zila (2010), s. 75
13 Leijonhufvud & Wennberg (2009), s. 16
14 Jareborg & Zila (2010), s. 84
15 Ibidem, s. 83 f.
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vård  och  behandling  och  härigenom  angripa  orsakerna  till  brottsligheten  hos 

gärningsmannen.  Vården  kan  vara  psykiatrisk,  psykologisk  eller  socialterapeutisk.16 

Behandlingstanken dominerade i det svenska rättssystemet under större delen av 1900-

talet. Kritiken emot behandlingstanken växte dock alltmer och många vände sig emot 

tillämpningen av denna metod då det ansågs att alltför stark vikt lades vid gärnings-

mannens person och sociala situation vid påföljdsval och straffmätning. Problemet med 

behandlingstanken var även att vården som en reaktion på brott i många fall innebar 

tvångsvård, vilket inte visade på goda resultat.17 

2.3 Centrala principer
I svensk rätt finns ett antal principer som man i straffmätningen måste beakta. För att 

läsaren ska finna förståelse i analysen kommer nedan en översiktlig förklaring av vissa 

för  straffrätten  viktiga  principer:  legalitetsprincipen,  proportionalitetsprincipen, 

humanitetsprincipen  samt  dubbelbestraffningsförbudet,  vilka  alla  har  en  inverkan  i 

svensk påföljdspraxis. Det finns visserligen flertalet viktiga principer inom området men 

en  avgränsning  har  gjorts  och  dessa  kommer  på  grund  av  sin  tydliga  relevans  till  

området att förklaras närmare. 

2.3.1 Legalitetsprincipen
Inom  straffrätten  brukar  legalitetsprincipen  vanligtvis  avse  uttrycken  i  de  latinska 

termerna nullum crimen sine lege (inget brott utan lag) samt nulla poena sine lege (inget 

straff utan lag).18 Det krävs således stadganden i lag eller annan författning för att en 

handling  ska  kunna  utgöra  ett  brott  och  denna  ska  kunna  föranleda  till  en  utdömd 

brottspåföljd. Legalitetsprincipen har sina rötter i 1700- talets upplysningstid. Principen 

kom att bli ett  skydd mot godtycke i rättstillämpningen, särskilt  då den kasuistiska19 

lagskrivningsmetoden  förutsatte  analogisk  rättstillämpning.  Utvecklingen  från  ett 

naturrättsligt  till  ett  rättspositivistiskt  perspektiv  lade  grunden  för  framväxten  av 

legalitetsprincipen. Principen uppfattas i dagens samhälle som en väsentlig beståndsdel i 

civiliserade länders rättsystem och en grund för rättssäkerheten. Legalitetsprincipen har 

uttryckligt lagstöd i regeringsformen 2 kap. 10 § och sedan 1994 i 1:1 BrB. Termen är 

dock något missvisande då man lätt  kan uppfatta legalitetsprincipen som en ledande 

princip.  Det  korrekta  är  att  använda  termen  som ett  samlingsord  för  flera  gällande 

16 Jareborg & Zila (2010),s. 86
17 Leijonhufvud & Wennberg (2009), s. 20
18 Ibidem, s. 22
19 Kasuistisk lag menas lag som beskrev ett speciellt fall.  
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principer  eller  snarare  förbud:  praeter  legem-förbudet,  analogiförbudet,  retro-

aktivitetsförbudet och obestämdhetsförbudet.20

Med  praeter  legem-förbudet  avses  krav  på  lagstöd.  Lagstiftaren  bör  inte  tillåta  att 

påföljd ådöms utan direkt stöd i lag och domaren bör inte ådöma påföljd utan direkt stöd 

av  lag.  Analogiförbudet  innebär  i  korthet  att  straffstadgandets  ordalydelse  utgör  den 

gräns inom vilken rättstillämpningen ska ske. Lagstiftaren bör alltså inte utforma lagen 

så att den tillåter analogisk rättstillämpning till den tilltalades nackdel och domaren bör 

heller inte tillämpa straffbestämmelser analogt till den tilltalades nackdel. Vidare innebär 

legalitetsprincipen  även  ett  förbud  mot  retroaktiv  strafflagstiftning  och  strafflags-

tillämpning,  dvs.   att  ingen  kan  dömas  eller  straffas  för  en  handling  som inte  var 

straffbelagd vid tidpunkten då brottet begicks. Strafflag får alltså inte ha en tillbaka-

verkande kraft. Legalitetsprincipen kan sammanfattas med att det uppställs krav på en 

strafflags förutsebarhet, dvs. förutsebarhet av att vissa handlingar är kriminaliserade och 

hur de är kriminaliserade samt att lagtext med brottsbeskrivningar ska vara begriplig 

och precis, alltså ett obestämdhetsförbud.21 

2.3.2 Proportionalitetsprincipen
Enligt  proportionalitetsprincipen  ska  straff  bestämmas  med  utgångspunkt  i  den 

brottsliga  gärningens  svårighet,  principer  uttrycks  främst  i  29  kap.  1  §  BrB. 

Proportionalitetsprincipen kan stötas på i  olika sammanhang där  proportionalitet  ska 

råda  mellan  mål  och  medel,  här  ska  olika  intressen  vägas  av  mot  varandra.  Inom 

kriminaliseringen sker tilldelning av straffskala efter brottstypens abstrakta straffvärde. I 

straffvärdebedömningen  eftersträvas  en  ekvivalens  genom  att  gärningstyper  med 

ungefärliga  straffvärden  ska  tilldelas  samma  straffskalor  och  när  det  kommer  till 

påföljdsbestämning ska brott  med samma faktiska straffvärde förtjäna samma typ av 

straff. Straffet ska stå i proportion till det faktiska straffvärdet.22 Något förenklat ska en 

påföljd stå i proportion till den brottsliga gärningens allvar. Vid påföljdsbestämningen 

fastställer domstolen brottets konkreta straffvärde, ett mått på den enskilda gärningens 

förkastlighet,  med  tillämpning  av  både  proportionalitetsprincipen  och  ekvivalens-

principen. Det konkreta straffvärdet ska vara proportionellt i förhållande till straffet och 

20 Sitte Durling (2005), s. 28 f.
21 Ibidem, s. 29 f. 
22 Ibidem, s. 32
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brott med samma konkreta straffvärde förtjänar samma straff.23 

2.3.3. Humanitetsprincipen
Ett straff innebär i sin enkelhet att man genom samhällets maktmedel medvetet påför 

personen i  fråga någon form av obehag eller  lidande.  Straffet  är en reaktion på vad 

personen, den tilltalade, gjort i form av brott mot samhällets normer.24 I ett straffrätts-

system är det många aspekter som faller in under begreppet humanitetsprincipen. Lika-

behandling,  vördnad för  människolivet  samt  tolerans  är  några av dem aspekter  som 

berörs genom begreppet. I straffrätten är en övergripande princip att i möjligaste mån 

säkerställa kravet på humanitet. Inom humanitära teorier bör straffen inte bli för hårda 

med  hänsyn  till  brottslingen.25 Straffen  som  sådana  bör  med  andra  ord  inte  vara 

omänskliga, domstolarna bör vara försiktiga i påföljdsbedömningen och verkställigheten 

av  påföljderna  bör  speglas  av  förståelse  för  den  enskildes  befintliga  situation.26 

Principen  innebär  förenklat  bland  annat  krav  på  måttlighet  och  rimlighet  vid 

bestraffning, man bör exempelvis visa tolerans för det mänskliga i att begå misstag och 

förståelsen av att ett straff innebär ett lidande.27 Inom ramen för humanitetsprincipen ska 

rätten bland annat sträva efter en icke frihetsberövande påföljd, eller om detta inte går 

att undvika, göra denna så kort som möjligt.28 

2.3.4 Dubbelbestraffningsförbudet
I centrum för detta arbete ligger det så kallade dubbelbestraffningsförbudet. Detta är en 

straffprocessrättslig princip och grundpelare som fått betydelse inom påföljdsläran med 

innebörden av att  förhindra samma gärning från att  bli  dubbelt  bestraffad samt  att 

samma grund inte ska åberopas mer än en gång till den dömdes nackdel. Då en person 

har blivit dömd eller frikänd för en brottslig gärning kan han inte lagföras för samma 

gärning en gång till.  Grundsatsen uttrycks i latinska termer med begreppet ne bis in 

idem, och ses inte sällan betonas i förarbeten och doktrin. I svensk rätt kan vissa drag av 

ne bis in idem regeln spåras till rättstillämpningen under 1600-talet och i 1734 års lag 

fanns  även  en  bestämmelse  som gav  uttryck  för  en  orubblighetsprincip,  vilket  kan 

jämställas med dagens princip om dubbelbestraffningsförbudet.29 En utgångspunkt har 

23 Sitte Durling (2005), s. 32
24 Ibidem, s. 31
25 Ibidem, s. 33
26 Borgeke (2008), s. 31
27 Ibidem, s 31.
28 Sitte Durling (2005), s. 33
29 Träskman (2004/05), s. 862
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varit  att  ne  bis  in  idem-regelns  tillämpningsområde  är  begränsad  till  det  egentliga 

brottmålsförfarandet, dvs. i första hand till brottmål som behandlas vid allmän domstol 

efter  åtal.  Med  domar  likställs  också  godkända  strafförelägganden  och  godkända 

förelägganden av ordningsbot (RB 48 kap. 3 §).30

Skyddet mot dubbelbestraffning är inte något som man finner i Europakonventionen om 

de mänskliga rättigheterna,  därför har man numera infört  i sjunde tilläggsprotokollet 

artikel 4 en bestämmelse som utvidgar rättighetsskyddet till ett principiellt förbud mot 

nytt  åtal  i  samma  stat  efter  en  slutlig  dom för  brottet.  I  svensk  översättning  lyder 

bestämmelsen som följande:  ”Ingen får lagföras eller straffas på nytt i en brottmåls-

rättegång i samma stat för ett brott för vilket han redan blivit slutligt frikänd eller dömd  

i enlighet med lagen och rättegångsordningen i denna stat”. Även i FN-konventionen 

om medborgerliga och politiska rättigheter finns i artikel 14 p. 7 en bestämmelse intagen 

om principen ne bis in idem: ”Ingen må rannsakas eller straffas på nytt för ett brott, för  

vilket han redan blivit slutligt fälld till ansvar eller frikänd i enlighet med lagen och  

rättegångsordningen i varje land”. 

3. Brottsbalken, straffmätning och påföljdsval

3.1 Inledning
I brottsbalkens (BrB) 29 kapitel om straffmätning och 30 kapitel om påföljder finns det 

bestämmelser som gör det möjligt för domstolen att beakta uppgifter från belastnings-

registret när påföljd för nytt brott ska bestämmas. Domstolen ges i 29:4 BrB möjligheten 

att i skärpt riktning beakta om den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott. Inom 

ramen för detta ska särskilt beaktas vilken omfattning den tidigare brottsligheten har 

haft, den tid som förflutit mellan brotten, om den gamla och den nya brottsligheten är 

likartade, och om brottsligheten i de båda fallen har varit särskilt allvarlig.

Även i 30:4 2 st BrB ges domstolen i påföljdsvalet möjligheten att beakta straffvärde, art 

och  tidigare  brottslighet  som skäl  för  att  döma ut  ett  fängelsestraff.  Förutom dessa 

lagstöd finns även 26:3 BrB vilken möjliggör, för de fall där någon tidigare är dömd till 

minst två års fängelse och bedöms skyldig till ny brottslighet som överskrider sex års 

fängelse, att domstolen får utöka det aktuella brottets straffmaximum med fyra år. Även 

30 Träskman (2004/05), s. 863
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den villkorligt medgivna friheten kan genom återfall bli förverkad. 

Den enkla förklaringen till att lagen först tar upp frågor som berör straffmätningen för 

att  sedan ge plats  åt  föreskrifterna för påföljdsvalet  är emellertid att  det i  princip är 

omöjligt att ha en uppfattning i påföljdsfrågan innan ställning tagits till en del frågor 

med  anknytning  till  bland  annat  brottslighetens  allvar.  Nedan  kommer  reglerna  om 

straffsystem och påföljdsbedömning förklaras mer ingående. 

Förevarande kapitel inriktar sig i huvudsak på hur tidigare brottslighet behandlas vid 

påföljdsvalet av ny brottslighet, där den nya brottsligheten är ett resultat av ett återfall. 

Till  nackdel för den tilltalade vägs den tidigare brottsligheten in i  bedömningen och 

ligger alltså till last för brottslingen. Innan begreppet återfall förklaras närmare kommer 

en presentation av brottsbalkens utveckling samt en genomgång av straffsystemet och 

påföljdsvalet att göras. Detta för att läsaren först ska få en förståelse i hur regelverket på 

området utvecklats och i dag ser ut samt hur domstolen går till väga vid en påföljds-

bedömning. Kapitlet avslutas med en kortare beskrivning om hur den villkorligt med-

givna friheten kan förverkas genom återfall.

3.2 Brottsbalkens utveckling 
År 1864 utfärdades den nya strafflagen som kan sägas vara en kompromiss mellan olika 

straffrättsteorier: behandlingsteorin (straffet skulle verka förbättrande på den dömde) å 

ena sidan och vedergällningsteorin (tillfoga brottslingen ett lidande) på den andra. Mot 

slutet av 1800-talet formades tanken att straffet skulle grundas efter preventiva syften, 

det skulle bekämpa brottsligheten som socialt fenomen. Mot förstagångsförbrytarna som 

inte  var  i  behov  av  förbättring  skulle  straffet  ha  en  avskräckande  effekt  medan  de 

oförbätterliga skulle  inkapaciteras genom långa fängelsestraff.  Under  1900-talet  kom 

Straffrättskommittén  att  anse  återfallsskärpning  befogat  inom  andra  brott  än  bara 

stöldbrottslighet. Den tidigare förutsättningen (ett till fullo verkställt straff) ersattes med 

kravet om att straffverkställigheten för det tidigare straffet skulle ha påbörjats. År 1953 

lade strafflagsberedningen fram ett betänkande bland annat med synen på att en straff-

höjning  inte  alltid  var  det  bästa  alternativet  för  att  komma  till  rätta  med  återfalls-

problematiken.31 Bestämmelsen skulle  förslagsvis vara mer en möjlighet  än ett  krav. 

Domstolen kunde på så sätt välja att ta hänsyn till tidigare brottslighet om man fann 

31 SOU 2008:85, s. 50
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detta  betydelsefullt  för  påföljdsvalet.  Förslaget  antogs  och  fördes  in  i  brottsbalken, 

bestämmelsen upphävdes  således32 och en ny straffskärpningsregel  tog form. Mellan 

1975-1981 fanns dock ingen bestämmelse om hur domstolen skulle beakta gärnings-

mannens tidigare brottslighet mer än möjligheten att tillämpa en förhöjd straffskala.33

Fängelsestraffkommittén  lämnade  år  1986  sitt  huvudbetänkande.  I  betänkandet  gör 

kommittén  den  bedömningen  att  varken  individualpreventiva  eller  allmänpreventiva 

skäl  ska  tillmätas  betydelse  vid  utformningen  av  straffskalorna  eller  vid  påföljds-

bestämningen  i  det  enskilda  fallet.  Brottets  svårighet  och  förkastlighet  samt 

proportionalitet och ekvivalens är de faktorer som ska vara avgörande i bedömningen. 

En  av  fängelsestraffkommitténs  grundläggande  uppgifter  var  att  se  till  att  fängelse-

straffens längd förkortades och att straffet endast utdömdes om det motiverades med 

hänsyn  till  brottets  straffvärde  eller  art  alternativt  av  gärningsmannens  tidigare 

brottslighet. Detta resulterade i att två nya kapitel för straffmätning (29 kap. BrB) och 

påföljdsval (30 kap. BrB) ledde till lagstiftning år 1989. Efter detta kom principerna om 

rättvisa,  konsekvens,  proportionalitet,  ekvivalens  och förutsebarhet34 att  få  allt  större 

genomslagskraft.35

3.3 2012 års Påföljdsutredning
Regeringen beslutade den 25 juni 2009 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att 

göra en översyn av påföljdssystemet för vuxna och unga lagöverträdare (dir. 2009:60). 

Utredningen antog namnet Påföljdsutredningen och den 31 maj 2012 stod utredningens 

betänkande "Nya påföljder" (SOU 2012:34) klart. Utredningen skulle i sitt arbete bland 

annat  överväga  att  minska  antalet  korta  fängelsestraff  och  ersätta  dem  med  andra 

trovärdiga  påföljder,  att  skapa  en  tydligare  reglering  vid  återfall  i  brott,  utveckla 

innehållet  i  de  påföljder  som  används  som  alternativ  till  fängelse,  behandla  olika 

brottstyper mer lika vid valet av påföljd, utveckla nya påföljder för unga och att införa 

villkorligt fängelse.36 Villkorligt fängelse innebär att domstolen dömer till fängelse, men 

att  verkställigheten av straffet  villkoras i  något avseende. Villkorligheten består som 

regel i att den dömde avstår från att begå brott under en prövotid, men den kan också 

vara knuten till att den dömde fullgör eller underkastar sig en eller flera föreskrifter eller 

32 Prop. 1975/76:42, s. 6 ff.
33 Sitte Durling (2005), s. 47ff.
34 Principerna finns beskrivna i kapitel 2. 
35 SOU 2008:85, s. 51 f. 
36 SOU 2012:34, kortversion, s.1 ff. 
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tilläggssanktioner som det villkorliga fängelsestraffet förenas med.37

Enligt utredningen krävs mer ingripande åtgärder för den som återfaller i brott på grund 

av påföljdssystemets trovärdighet. De faktorer som beaktas vid bedömningen av återfall 

i brott bör även fortsättningsvis ligga till grund för regleringen av den tidigare brottslig-

hetens  betydelse.  Återfallsreglerna  bör  inordnas  efter  en  modell  som bygger  på  en 

toleransteori.  Ju  snabbare  en  person  återfaller  i  brott,  ju  allvarligare  den  nya 

brottsligheten är och ju mer likartad denna är tidigare brottslighet är alla faktorer som 

indikerar på att det föreligger mer i ledet bakom än bara enstaka engångsföreteelser.38

Återfallets betydelse för möjligheten att besluta att ett fängelsestraff ska vara villkorligt 

Återfall i brott bör leda till successivt skärpta straffrättsliga reaktioner samtidigt som 

användningen av fängelser inte ska öka i någon mer avgörande omfattning i förhållande 

till  vad  som  gäller  idag.  Enligt  utredningens  bedömning  behöver  ett  system  med 

villkorligt  fängelse inte innebära att  den som återfaller  i  brott  efter  att  ha dömts till 

villkorligt fängelse döms till ovillkorligt fängelse direkt. Förhållandet att den tilltalade 

tidigare gjort sig skyldig till brott bör istället i första hand kunna betraktas inom ramen 

för  det  villkorliga  fängelsestraffet,  genom att  detta  förenas  med  en  mer  ingripande 

tilläggssanktion än vad som hade kommit i fråga med hänsyn till enbart fängelsestraffets 

längd. Återfall i brott leder härmed till en successiv upptrappning av ingripanden i den 

straffrättsliga reaktionen: såvida brottsligheten inte  är  av sådant allvarligt  slag så att 

fängelse  motiveras,  kan  ett  ovillkorligt  fängelsestraff  bli  aktuellt  först  efter  ett  par 

återfall. Genom att innehållet i det villkorliga fängelsestraffet blir mer ingripande för 

varje  återfall  ges  utrymme  att  för  att  låta  toleransen  med  den  dömdes  brottslighet 

successivt minska samtidigt som det på ett tydligt sätt markeras att den som återfaller i 

brott ska dömas till en strängare påföljd jämfört med den som  tidigare är ostraffad.39

3.4 Allmänt om påföljdsbestämning 
Straffsystemets  syfte  är  att  motverka  brottslighet.  I  syfte  att  betona  principerna  om 

proportionalitet  mellan brott och straff, likabehandling, konsekvens och förutsebarhet 

har reformarbete skett under en längre tid och dagens påföljdssystem vilar i huvudsak på 

37 SOU 2012:34 band II, s. 256  
38 SOU 2012:34 band II, s. 257
39 Ibidem s. 262 ff.
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dessa principer.40 Påföljdsbestämningssystemet ska passa för alla typer av situationer när 

en domstol bestämmer påföljd för brott. Systemet ska därmed täcka en oändlig mängd 

av  olika  fall  varför  reglerna  på  många  punkter  är  öppet  hållna  och  utgör  inte 

regelmässigt en fullständig och uttömmande uppräkning av de olika typer av skäl som är 

tillåtna.  Vissa  regler  får  dock  inte  under  några  omständigheter  åsidosättas  då  de  är 

absoluta. Ett exempel på en absolut regel är straffmyndighetsåldern där ingen får dömas 

till påföljd för brott begånget före femtonårsdagen.41

3.4.1 Straffmätning
Begreppet påföljdsval bör hållas isär från begreppet straffmätning, en gemensam term 

för  dessa  begrepp  är  påföljdsbestämning.42 Genom  straffmätning  avgörs  om 

brottsligheten  ska  föranleda  ett  bötesstraff  eller  en  mer  ingripande  påföljd.43 

Straffmätning sker efter en skala som börjar med lägsta bötesstraff, vilket är ett hundra 

kronor44 och slutar med livstids fängelse.45 Ett straff ska bestämmas efter brottet eller 

den  samlade  brottslighetens  straffvärde  vilket  innebär  att  straffvärdet  ska  vara 

utgångspunkten  för  straffbestämningen.  Straffet  som  sedan  bestäms  kan  av  olika 

faktorer bli både högre och lägre än vad straffvärdet i sig motsvarar. En föreskrift som 

leder till ett högre straff är den om återfallets straffskärpande inverkan och stadgas i 29 

kap. 4 § BrB. Motsvarande före-skrifter för lägre straff är de i 29 kap. 5 och 6 §§ BrB, 

vilka kan bli tillämplig om billighetsskäl föreligger. En faktor som normalt  leder till 

lägre straff är den då gärnings-mannen är under 21 år.46

Det  föreskrivs  i  29  kap.  1  §  1 st.  BrB att  straff  ska bestämmas  med beaktande av 

intresset  av  en  enhetlig  rättstillämpning  med  motiveringen  av  att  enskilda  domares 

värderingar av olika brotts svårighet inte ska ha någon betydelse för resultaten i det 

enskilda fallet. Domstolens uppgift är att ta reda på vilken straffskala som är tillämplig 

och därefter bestämma vilket straff som ska utdömas med hänsyn främst till reglerna i 

29 kap. BrB och rättspraxis.47 Vid bedömningen av straffvärdet ska hänsyn tas till den 

skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde 

40 Dir. 2009:60 s. 2
41 Borgeke (2008), s. 23
42 Ibidem, s. 216
43 Dir. 2009:60, s. 2
44 Se 25 kap. 4 § 2 st BrB
45 Se 26 kap. 1 § 1 st BrB
46 Se 29 kap. 7 § BrB.
47 Borgeke, Sterzel (200), s. 24
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ha insett om detta, de avsikter eller motiv som fanns med i bilden samt försvårande och 

förmildrande omständigheter i övrigt.48 Innan domstolen kan avgöra vilken straffskala 

som aktualiseras, måste den, i de fall där det rör sig om gradindelade brott, ta ställning 

till vilken svårighetsgrad brottet eller brotten hör till.

3.4.2 Straffmätning och återfall
I förarbetena49  framgår det att för påföljdssystemets trovärdighet är det av väsentlig 

betydelse  att  återfall  i  brott  beaktas  vid  påföljdsbedömningen,  och  därvid  genom 

straffmätningen. Föreskriften i BrB 29 kap. 4 § då högre straff kan vara motiverat med 

beaktande av återfall lyder enligt följande: Vid straffmätningen ska rätten, utöver brottets  

straffvärde, i skärpande riktning ta hänsyn till om den tilltalade tidigare gjort sig skyldigt till  

brott, om inte förhållandet beaktas genom påföljdsvalet eller i tillräcklig utsträckning genom  

förverkande av villkorligt  medgiven frihet.  Vid denna bedömning ska särskilt  beaktas vilken  

omfattning den tidigare brottsligheten haft, vilken tid som förflutit mellan brotten samt om den  

tidigare och den nya brottsligheten är likartade eller brottsligheten i  båda fallen är särskilt  

allvarlig.

I  paragrafen regleras alltså betydelsen av tidigare återfall  i  straffmätningen, gällande 

utdömande  av  böter  och  fängelse.50 Tidigare  domar,  åtalsunderlåtelser  och 

strafförelägganden kan alla leda till ett skärpt straff för återfall. Tidigare brottslighet ska 

enligt bestämmelsen beaktas i första hand genom påföljdsvalet, vilket innebär att den 

som  för  första  gången  döms  till  ett  fängelsestraff  inte  ska  bli  föremål  för 

återfallsskärpning trots att den tilltalade tidigare dömts till  böter, villkorlig dom eller 

skyddstillsyn.  Enligt  praxis  föreligger  dock  inget  hinder  mot  att  trappa  upp  ett 

bötesstraff mot den som återfaller i brottslighet på bötesnivå.51 

3.4.2.1 Omständigheter som talar för straffmätning i skärpt riktning 
Det torde relativt sällan finnas skäl att skärpa ett bötesstraff vid upprepad brottslighet 

varför det fortsatta i huvudsak tar sikte på skärpning av fängelsestraff med hänvisning 

till tidigare brottslighet.52 I 29 kap. 4 § 2 meningen BrB anges fyra omständigheter som 

domstolen vid straffmätningen ska beakta då den överväger straffskärpning på grund av 

48 Dir. 2009:60, s. 2 
49 Prop.  2009/10:147
50 Bestämmelsen torde även vara tillämplig vid utdömande av sluten ungdomsvård 
(prop. 1997/98:96 s. 2010)
51 Borgeke & Sterzel (2009), s. 53
52 Borgeke (2008), s. 172
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den tilltalades  tidigare brottslighet.  Vilken omfattning den tidigare brottsligheten har 

haft, tiden som förflutit mellan brotten, om den tidigare och den nya brottsligheten är 

likartad och om brottsligheten är av särskild allvarlig karaktär är de omständigheter som 

talar för straffskärpning. 

Den tidigare brottslighetens omfattning

Med detta uttryck markeras att behovet för straffskärpning gör sig särskilt motiverat i 

samband med upprepade återfall. Ju allvarligare brottslighet, desto färre återfall krävs 

för  att  en  straffskärpning  ska  vara  motiverad.53 Är  det  fråga  om några  enstaka  lag-

föringar blir en straffskärpning med stöd av 29 kap. 4 § BrB i regel inte tillämplig över 

huvud  taget. För  att  den  tidigare  brottslighetens  omfattning  ska  föranleda  återfalls-

skärpning  bör  ett  krav  ställas  på  att  den  tilltalade  ska  ha  visat  sig  likgiltig  inför 

samhällets regler. Eftersom det i princip är omöjligt att ange hur många brott som den 

tilltalade  ska  ha  begått  för  att  motivera  straffskärpning  skulle  en  riktpunkt  enligt 

Borgeke vara åtta till tio lagföringar under den senaste fyraårsperioden, det ska alltså 

röra sig om vanemässig brottslighet.54 

Tiden mellan brotten

Om den tidigare brottsligheten ligger långt tillbaka i tiden eller  om den har inträffat 

relativt nyligen är en viktig faktor vid bedömningen av tidigare brottslighets betydelse. I 

regel tillmäts  den tidigare brottsligheten ingen betydelse alls  om den ligger så långt 

tillbaka i tiden som fyra år eller mer, beräkningen utgår normalt från brottsdatum och 

inte  från  tiden  för  dom.  Även  den  tid  som den  tilltalade  levt  i  frihet  efter  senaste 

lagföring ska tas i beaktande.55 Betydelsen av den tid som förflutit mellan brotten beror 

på vilken form av brottslighet det är frågan om. Vid allvarlig brottslighet eller brott som 

begås med relativt långa intervaller är tidsaspekten av mindre betydelse jämfört med 

andra brott.56 

Likartad brottslighet 

Likartad brottslighet talar för skärpt straff. Enligt lagkommentaren till 29:4 BrB krävs 

ingen överensstämmelse i brottsrubriceringen mellan det gamla och det nya brottet för 

53 Zeteo: Brottsbalkskommentaren, 29:4 BrB
54 Borgeke (2008), s. 172
55 Ibidem, s. 172 f. 
56 Zeteo: Brottsbalkskommentaren, 29:4 BrB
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att  dessa  ska  anses  vara  likartade.  Förmögenhetsbrott  av  olika  slag  får  anses  vara 

likartade trots att brottsrubriceringen av brotten är olika. Även misshandel torde utgöra 

likartad brottslighet i förhållande till olaga tvång och jämförelsevis måste exempelvis 

våldsbrott och förmögenhetsbrott anses vara olikartade brott. HD ansåg även i NJA 1991 

s.  498  att  narkotikabrott  och  olaga  vapeninnehav  var  olikartad  brottslighet.57 Detta 

innebär å andra sidan att om den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till annan typ av 

brott än det han/hon nu ska stå till svars för talar emot en återfallsskärpning.58

Särskilt allvarlig brottslighet

I förarbetena59 stadgas för det fall då ett brott anses vara av särskilt allvarlig karaktär: 

straffvärdet för den gamla och den nya brottsligheten ska motsvara fängelse i minst ett 

år. Skälen för att i allmänhet låta den tidigare brottsligheten påverka straffmätningen för 

det nya brottet blir starkare ju allvarligare brottslighet det rör sig om. Syftet med straff-

systemet är att motverka oönskat beteende och ju mer oönskat beteendet är desto större 

och klarare är skälen för att ingripa mot det, detta kan även avläsas genom de olika 

straffskalorna  som gäller  för  brotten.60 När  det  härefter  gäller  metoden för  återfalls-

skärpning  finns  det  i  regel  tre  vägar:  skärpningen  kan  göras  genom påföljds-valet, 

genom att villkorlig medgiven frihet förverkas eller genom ett strängare straff av samma 

slag (längre straff, högre böter).61

3.5 Påföljdsvalet
Genom påföljdsbestämningsreformen år 1989 ersatte det idag befintliga 30:e kapitlet 

BrB de olika regler som tidigare hade betydelse för påföljdsvalet  och som fanns på 

skilda ställen i balken.62 Den naturliga utgångspunkten vid påföljdsval är att man med 

hänsyn till  proportionalitetsprincipen rangordnar de i påföljdssystemet förekommande 

påföljderna efter deras stränghet.63 De påföljder som kan följa på brott är böter (25 kap. 

BrB), fängelse (26 kap. BrB), villkorlig dom (27 kap. BrB), och skyddstillsyn (28 kap. 

BrB).  Därutöver kan domstolen även under vissa omständigheter besluta om att  den 

dömde ska överlämnas till särskild vård.64 I sammanhanget är de relevanta brottsbalks-

57 Zeteo: Brottsbalkskommentaren, 29:4 BrB
58 Borgeke (2008), s. 174
59 Prop.  1987/88:120 s. 89
60 Ibidem, s. 175
61 Prop. 1987/88:120 s. 56
62 Borgeke (2008), s. 216
63 Zila (1998), s. 50
64 Borgeke (2008), s. 231
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bestämmelserna i första hand 1:5 BrB och 30:1 BrB. Enligt den första bestämmelsen är 

fängelse att anse som en strängare påföljd än böter och enligt den andra bestämmelsen 

stadgas att fängelse är en svårare påföljd än villkorlig dom och skyddstillsyn. Även 27:1 

och  28:1  BrB  är  två  relevanta  bestämmelser  som  reglerar  användningen  av  just 

villkorlig dom respektive skyddstillsyn. 

Valet mellan fängelse och böter sammanfaller vid straffmätningen. Om båda påföljderna 

ingår i brottets straffskala är straffvärdebedömningen direkt avgörande för valet mellan 

dem. Om en påföljd med hänsyn till straffvärdet anses kunna stanna vid böter är det 

denna  påföljd  som  ska  utdömas  i  enlighet  med  proportionalitets-  och  ekvivalens-

principen samt vid beaktande av övriga relevanta omständigheter. Om påföljden dock 

inte anses kunna stanna på bötesnivå ställs  rätten inför frågan om den tilltalade ska 

dömas till  fängelse eller annan påföljd: villkorlig dom eller  skyddstillsyn.65 Påföljds-

bestämningen kan därför även sägas vila på föreskriften i 30 kap. 4 § BrB som stadgar 

att rätten ska ta hänsyn till omständigheter som talar för ett lindrigare straff respektive 

omständigheter  som talar  för  en  fängelsepåföljd.  Denna bestämmelse  är  central  och 

rätten ska alltid i huvudsak vid påföljdsval göra en prövning enligt bestämmelsen66 som 

lyder: Vid val av påföljd skall rätten fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en  

lindrigare påföljd än fängelse. Därvid skall rätten beakta sådana omständigheter som anges i  

29 kap. 5 §. 

Som skäl för fängelse får rätten, utöver brottslighetens straffvärde och art, beakta att  

den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott.

Enligt bestämmelsen första stycke framgår att fängelse ska väljas i sista hand, när en 

lindrigare påföljd inte kan bli aktuell, samt att de så kallade billighetsskälen i 29 kap. 5 § 

BrB  ska  beaktas.  Här  får  den  i  kapitel  2  nämnda  humanitetsprincipen  betydelse. 

Omständigheter  som i  första  hand  kan tala  för  en  lindrigare  påföljd  än  fängelse  är 

sådana som är hänförliga till gärningsmannens person. Gärningsmannens låga ålder, det 

faktum  att  brottet  begåtts  under  inflytande  av  psykisk  störning  eller  ett  brott  som 

framstår som en typisk engångsföreteelse är alla faktorer som talar för en lindrigare 

påföljd än fängelse i de fall då någon uttrycklig fängelsepresumtion inte gäller.67 I 30 

kap. 4 § 2 st BrB följer tre omständigheter som i sig kan medföra att presumtionen bryts: 
65 Zila (1998), s. 51
66 Undantaget då böter ska ådömas, den tilltalade ska överlämnas till särskild vård enligt 31 kap. 2 eller 
3 §§ BrB eller till särskild vård för unga enligt  32 kap. 1-3 §§ BrB.
67 Zeteo: Brottbalkskommentar, 30:4
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brottslighetens straffvärde, brottslighetens art och tidigare brottslighet, uppräkningen är 

uttömmande vilket innebär att rätten inte får använda några andra skäl för fängelse än de 

angivna.68 Rätten  ska  sedan,  enligt  förarbetena,  väga  samman de  skäl  som talar  för 

fängelse.69 Det slutliga resultatet av påföljdsbestämningsprocessen uppnås först sedan en 

vägning av de olika skäl som kan anföras för de skilda påföljdsalternativen har gjorts.70

3.5.1 Påföljdsval och återfall
Som ytterligare ett skäl för fängelse kan rätten alltså enligt 30:4 2 st. BrB beakta att den 

tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott.71 Även om bedömningen enligt 30 kap. 4 § 2 

st BrB motiverar på vilket sätt det kan finnas skäl för att döma ut ett fängelsestraff och 

att denna presumtion kan brytas, kan både skyddstillsyn och villkorlig dom dömas ut om 

det föreligger särskilda skäl för dessa påföljder. Trots att straffvärdet, brottslighetens art 

eller  den  tilltalades  tidigare  brottslighet  talar  för  ett  fängelsestraff  kan  en  icke 

frihetsberövande påföljd komma att dömas ut.72 Samtidigt som rätten ska bedöma vilken 

styrka de skäl har som talar för fängelse, ska rätten också beakta hur starka skälen mot  

fängelse är. 

Sammanfattningsvis  kan  recidiv  påverka  valet  mellan  fängelse  och  villkorlig 

dom/skyddstillsyn  (eller  överlämnande  till  särskild  vård),  villkorlig  dom  eller 

skyddstillsyn, skyddstillsyn med eller utan böter samt valet mellan skyddstillsyn med 

böter  och skyddstillsyn med fängelse.  I  regel  sker skärpningen av påföljden stegvis. 

Förstagångsförbrytaren som begår brott som inte är alltför allvarliga, ej artbrott, döms i 

princip alltid till villkorlig dom oberoende av om det anses föreligga en stor risk för att 

senare  återfalla  i  ny  brottslighet.  När  brottslingen  sedan  återfaller  blir  påföljden  i 

allmänhet  skyddstillsyn.  Detta  återfall  anses  ofta  vara  en indikation  på att  det  även 

föreligger ett övervakningsbehov av den tilltalade. Vid ytterligare återfall döms i regel 

brottslingen till påföljden fängelse.73 

3.5.2 Omständigheter som talar för skärpt påföljdsval 
Enligt propositionen är det av betydelse i vilken mån brottsligheten varit likartad eller i 

68 Borgeke (2008), s. 235
69 Prop. 1987/88:120 s. 100
70 Borgeke (2008), s. 235
71 Ibidem, s. 266
72 SOU 2012:34 Del II s. 94
73 Victor (1999), s. 141.
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båda fallen allvarlig och tiden mellan brotten.74 Med tidigare brottslighet menas sådan 

brottslighet som den tilltalade tidigare lagförts för. Som lagföring räknas förutom dom, 

även strafföreläggande och åtalsunderlåtelse. Detta i sin tur innebär att om någon åtalas 

för viss brottslighet, begår nytt brott innan han eller hon hinner lagföras, ska man inte 

bedöma det som återfall i brott. På motsvarande sätt kan återfall inte diskuteras i de fall 

där en person grips för ett  brott och det i samband med detta visar sig att  personen 

tidigare begått brott som av någon anledning inte uppdagats eller av annan anledning 

inte blivit föremål för ett rättsligt förfarande.75

Tidsfaktorn

Tidsförhållandena  kan  många  gånger  vara  avgörande  för  vilken  verkan  tidigare 

brottslighet bör ges. Vilket även nämnts tidigare gäller i regel att tidigare brottslighet 

som ligger fyra år eller mer tillbaka i tiden inte ska tillmätas någon betydelse. Regeln 

kan emellertid inte sägas gälla generellt då det kan finnas andra faktorer av betydelse. 

Tiden som förflutit efter den senaste lagföringen är också av betydelse, detta kan ses i  

systemet  med prövotider  eller  villkorlig  dom och skyddstillsyn och om den tidigare 

lagföringen är ett fängelsestraff ska tidpunkten för frigivningen beaktas. Tidsfaktorn bör 

ges betydelse på så sätt att ju längre tillbaka den tidigare brottsligheten, domen eller 

frigivningen  ligger  från  det  nya  brottet  desto  mindre  betydelse  får  den  tidigare 

brottsligheten vid påföljdsvalet och vice versa. Om den tilltalades tidigare brottslighet 

består av flera lagföringar och någon av dessa ligger i nära tid, så ökar detta betydelsen 

av den tidigare brottsligheten. Omvänt gäller att om det rör sig om tidigare domar med 

relativt stort tidsmässigt avstånd tillmäts den tidigare brottsligheten mindre betydelse 76

Förhållandet mellan brotten och dess allvar

En annan betydelse för om och i så fall i vilken grad ett skärpt påföljdsval bör tillämpas 

vid återfall är förhållandet mellan brotten. Om det rör sig om likartad brottslighet står 

skälen för ett skärpt påföljdsval starkare än om så inte är fallet. Kraven på brottslikhet 

bör inte ställas särskilt högt. Olika typer av våldsbrott får anses som likartad brottslighet, 

narkotikabrott,  dopningsbrott  och  narkotikasmuggling  likaså.  Huruvida  den  nya 

brottsligheten är lindrigare eller allvarligare än den tidigare är av betydelse då det kan 

finnas anledning att se mildare på den som återfaller i brott med ett lägre straffvärde än 

74 Prop. 1987/88:120, s. 101
75 Borgeke (2008), s. 266
76 Ibidem, s. 267
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vad den tidigare brottsligheten hade som lagföringen eller lagföringarna avsåg.77 Hur 

allvarlig  brottslighet  det  rör  sig  om  är  således  något  som  också  ska  vägas  in.  Ju 

allvarligare brottslighet desto starkare skäl för att låta den tidigare brottsligheten påverka 

påföljdsvalet i skärpt riktning. 

3.6 Förhöjt straffmaximum vid särskilt allvarlig brottslighet 
Det finns i 26 kap. 3 § BrB ytterligare en straffskärpningsregel som blir tillämplig vid 

återfall i särskilt allvarlig brottslighet. I paragrafen ges en möjlighet att överstiga det 

gällande brottets straffvärde med max fyra år, förutsatt att den tilltalade tidigare dömts 

till fängelse i lägst två år och sedan domen vunnit laga kraft återfaller i brott som är 

belagt med fängelse i mer än sex år. Bestämmelsen återinfördes och fick sin nuvarande 

lydelse  år  1981 i  samband med avskaffandet  av  interneringspåföljden.78 Beträffande 

tillämpningen  av  bestämmelsen  uttalade  departementschefen  att  regeln  främst 

tillkommit  för  att  avskaffandet  av  påföljden  internering  inte  ska  leda  till  en  allmän 

lindring i samhällets reaktioner mot särskild allvarlig brottslighet men dock heller inte 

åstadkomma en generell höjning av straffnivån.79 

I  paragrafen  anges  de  yttre  ramarna  för  längden  av  fängelsestraff  vid  återfall.  De 

förutsättningar som föreligger för att gå utöver straffskalan för brottet eller den samlade 

brottsligheten anges i bestämmelsen. För att bestämmelsen enligt första stycket ska bli 

tillämplig förutsätts att gärningsmannen tidigare dömts till fängelse i lägst två år, det 

återfallsgrundande  brottet  behöver  dock  inte  vara  ett  brottsbalksbrott.  Ytterligare  en 

förutsättning är att återfallet avser brott av mycket allvarlig karaktär, dvs. brott som är 

belagt med mer än sex års fängelse. Regeln innebär därmed att återfall som avser brott 

såsom  grovt  rån,  dråp,  grov  misshandel  och  grov  våldtäkt  kvalificerar  sig  för 

straffskärpning. Om de angivna förutsättningarna föreligger kan domstolen gå över den 

annars gällande straffskalan med fyra år. Bestämmelsen reglerar som angetts ramarna 

för längden av fängelsestraff vid återfall. Betydelsen av straffmätning och påföljdsval i 

det enskilda fallet avgörs dock framförallt av bestämmelserna i 29 kap. 4 § BrB och 30 

kap. 4 § BrB.80

77 Ibidem, s. 268
78 Med internering menas ett tidsobestämt frihetsberövande 
79 Borgeke (2008), s. 73
80 Zeteo: Brottsbalkskommentar 26:3 BrB
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3.7 Förverkande av villkorlig medgiven frihet vid återfall
Enligt  26  kap.  6  §  1  st.  BrB friges  den som avtjänar  ett  fängelsestraff  på  viss  tid 

villkorligt  när  två  tredjedelar  av  strafftiden  avtjänats,  dock  minst  en  månad.  Enligt 

paragrafens andra stycke gäller detta inte för fängelse som utgör förvandlingsstraff för 

böter eller som utgör led i en skyddstillsyn. Den dömde kan även enligt 26 kap. 6 § 3 st.  

BrB begära att den villkorliga frigivningen ska skjutas upp till ett senare tillfälle. Den 

dömde  kan till  exempel  föredra  att  vid  ett  kortare  fängelsestraff  hellre  avtjäna  hela 

strafftiden än att underkasta sig prövotid.  Enligt 26 kap. 7 § BrB får den villkorliga 

frigivningen även skjutas  upp om den dömde missköter  sig  under  verkställigheten  i 

anstalt. 

Prövotiden är den tid som efter den villkorliga frigivningen återstår av fängelsestraffet. 

Denna brukar motsvara en tredjedel av strafftiden, dock minst ett år, 26 kap. 10 § BrB. 

Om den dömde efter den villkorliga frigivningen återfaller i brott under prövotiden ska 

den villkorliga medgivna frigivningen helt eller delvis förverkas såvida särskilda skäl 

inte föreligger. Detta i sin tur innebär att den dömde vid sidan av straffet för den nya 

brottsligheten får avtjäna en del av eller hela den strafftid, det reststraff, som återstod vid 

den villkorliga frigivningen. Har endast ett delförverkande skett är det möjligt att under 

en senare dom för ytterligare brottslighet under prövotiden förverka återstoden av den 

villkorligt medgivna friheten eller delar av denna.81 De särskilda skäl som domstolen ska 

beakta vid bedömningen av att inte förverka eller förverka endast del av den villkorligt 

medgivna friheten anges i 34 kap. 4 § 2st. BrB: om den nya brottsligheten i förhållande 

till den tidigare är av lindrigare beskaffenhet, om lång tid förflutit mellan brotten, eller 

om ett förverkande annars skulle framstå som oskäligt. Rätten får även enligt 3 stycket, i 

motsatt riktning förlänga prövotiden med högst ett år. 

Genom ett förverkande av villkorlig medgiven frihet vid återfall kan domstolen undgå 

att ta hänsyn till återfallet via de straffskärpande regler82 som annars kan aktualiseras vid 

tidigare brottslighet. NJA 2012 s.79 avsåg grovt vållande till annans död under påverkan 

av alkohol. Den tilltalade hade tidigare gjort sig skyldig till brott som visserligen var 

långt ifrån obetydliga men ändå inte omfattande. Vissa av de tidigare lagföringarna låg 

nära i tid och viss likhet mellan brotten ansågs även föreligga. Det nya brottet begicks 

81 Prop. 1997/98:96 s. 133 ff. 
82 Dessa straffskärpande regler förklaras närmare i ovanstående del av detta kapitel. 
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även under en prövotid från ett tidigare fängelsestraff. HD bestämde dock påföljden till 

3 års fängelse med den villkorligt medgivna friheten helt förverkad, detta utan någon 

straffskärpning med hänvisning till den tidigare brottsligheten enligt 29 kap. 4 § 2 st. 

BrB.  Genom detta  förverkade ansågs  den dömdes tidigare  brottslighet  ha  beaktats  i 

tillräcklig utsträckning. 

4. Återfall i brott

4.1 Inledning 
I följande kapitel kommer först och främst begreppet återfall att förklaras närmare för att 

läsaren  ska ges  en  förståelse  för  vad  begreppet  egentligen  innebär.  Statistiken  inom 

återfall kommer att förklaras närmare efter att en redogörelse för det registrerade och 

dolda återfallet presenterats. Kapitlet avslutas med ett praxis avsnitt. 

4.2 Begreppet återfall 
Till  att  börja med ska skillnaden mellan återfall  och flerfaldig brottslighet klargöras. 

Flerfaldig brottslighet föreligger då den tilltalade begått flera brott som domstolen ska 

bestämma en påföljd för. Tvärt emot de regler om straffskärpning för återfallsförbrytare 

blir straffet vid flerfaldig brottslighet mildare jämfört med det straff som varje brott i sig 

är värt.83 

”För den som återfaller 'kostar' således det andra brottet mer än det första, medan det  

omvända gäller för den flerfaldige brottslingen: det andra brottet 'kostar' mindre än det  

första”.84

Det handlar således inte om återfall när en person begått flera brott utan mellanliggande 

lagföring,  detta  betecknas  som  flerfaldig  brottslighet  eller  brottskonkurrens.  I  den 

svenska lagstiftningen saknar begreppet ”återfall i brott” en enhetlig juridisk definition. 

I både 29:4 BrB och 30:4 BrB stadgas det faktum att den tilltalade  tidigare gjort sig 

skyldig  till  brott. Här  beaktas  åtalsunderlåtelse,  strafföreläggande  och  fällande  dom, 

medan det i 26:3 BrB föreskrivs att gärningsmannen tidigare ska ha dömts till fängelse i  

lägst två år. Skillnaden i uttrycken resulterar även i det faktum att det inte enbart är en 

fällande dom som hör till de återfallsgrundade faktorerna.85 Huruvida återfall ska räknas 

på endast lagakraftvunna domar eller på lagföringar är i litteraturen tämligen omstritt. 

83 Sitte Durling (2005), s. 227 ff.
84 Citat från Jareborg (1999), s. 264 
85  Prop. 1987/88:120 s. 88  
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Vilka faktorer som är avgörande för hur avgränsningarna inom området ska göras råder 

det delade meningar om, generellt kan dock återfall i brott förklaras som brottslighet 

vilken är begången efter tidigare upptäckt brottslighet (dom). Förutsättningen för att ett 

återfall ska föreligga är alltså att en person på grund av tidigare brottslighet upptäckts 

och ställts inför någon form av straffrättslig åtgärd.86 Det finns emellertid inte någon 

enhetlig juridisk definition av begreppet återfall i den svenska lagstiftningen. Vad som 

avses med återfall skiljer sig åt i olika bestämmelser.

Att återfall i brott kan få betydelse på flera olika plan i rättsprocessen är viktigt att känna 

till.  Redan  under  polisarbetet  med  spaning  och  förundersökning  beaktas  personers 

tidigare brottslighet. Även vid åklagarens beslut om bland annat åtal och tvångsmedel 

och  i  domstolarnas  straffmätningsprocess  tas  viss  hänsyn  till  om brottslingen  är  en 

återfallsförbrytare  eller  inte.87 Med andra  ord  spelar  återfallet  en  betydande roll  vid 

påföljdsbedömningen då påföljdsvalet kan komma att skärpas från exempelvis böter till 

fängelse och då en villkorad medgiven frihet kan förverkas. Även i verkställighetsstadiet 

kan den tidigare brottsligheten få betydelse, bland annat vid Kriminalvårdens beslut om 

bland annat placering i öppen eller sluten anstalt. I samtliga skeden av rättsprocessen 

kan återfall  åberopas som grund för en strängare behandling och framförallt  som en 

strängare  påföljd  vid  domstolsförhandlingar.  Detta  beror  dels  på  att  det  finns  lag-

bestämmelser  som  stadgar  möjligheten  för  att  domstolen  ska/får  beakta  denna 

omständighet, dels den praxis som utvecklats om att tidigare brottslighet får och kan 

beaktas i bedömningen av huruvida en i lagen upptagen omständighet föreligger eller 

inte.88 

4.3 Registrerade och dolda återfall  
Den kriminalstatistik som finns på området över återfall i brott visar endast på personer 

som återfaller  i  brott  efter  lagföring  (registrerat  återfall89)  och  inte  till  den  faktiska 

andelen återfall, det finns alltså ett stort mörkertal90 inom området.91 Det är därför viktigt 

86 Jämför med definitionen som ges av Kriminalvården, Hårdare straff för återfall, s. 6 ff. 
87 Träskman, (1987), s. 248
88 Sitte Durling (2005), s. 115
89 Lagen om belastningsregistret (1998:620) innehåller bland annat bestämmelser om vilken information 
som ska finnas i det belastningsregister som handläggs av Rikspolisstyrelsen. Vad belastningsregistret ska 
innehålla för uppgifter framgår av lagens 3 §.
90 Mörkertal definieras som skillnaden mellan det faktiska antalet brott och antalet anmälda brott. 
Källa: BRÅ, Mörkertal och dold brottslighet 
91  BRÅ-rapport 2012:11, s. 277 f.
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att ha i åtanke att den statistik som redovisas enligt BRÅ och SCB inte ger en rättvis bild 

av  det  återfall  i  brott  som  faktiskt  sker  i  samhället.92 Brott  som  inte  kommer  till 

myndigheternas vetskap kan heller inte registreras och vi kan därför aldrig veta hur stort 

mörkertalet  i  verkligheten är,  det  är  endast  en liten  del  av  alla  begångna brott  som 

uppdagas och mörkertalets exakta siffror är något vi bara kan gissa oss till. 

Jareborg & Zila konstaterar att det registrerade återfallet ligger långt ifrån det verkliga 

återfallet då brottslingen som registrerats för det begångna brottet begår brott igen. Det 

registrerade  återfallet  är  från  detta  undantaget  då  de  flesta  som registreras  för  brott 

registreras  en  gång  i  livet  medan  de  som registreras  för  återfall  ofta  registreras  för 

flertalet återfall.93 Träskman hävdar även att återfall i brott är en undantagsföreteelse då 

det  vi  med  säkerhet  vet  om  återfall  bygger  på  de  uppgifter  om  ”det  registrerade 

återfallet” och att den kriminologiska registerforskning som bedrivs visar på att de som 

registreras för brott endast registreras för ett enda brott under sin livstid.94 Hur ett brott 

kommer till polisens kännedom och därmed hamnar i brottsstatistiken är beroende av 

möjligheten  att  upptäcka  brottet  eller  viljan  att  anmäla  brottet,  den  så  kallade 

anmälningsbenägenheten. Man brukar i statistiken dela upp brotten i tre kategorier för 

enkelhetens  skull:  spanings-  och  ingripandebrott som  är  ett  resultat  av  polisens, 

åklagarens,  tullens  eller  någon  annan myndighets  arbete.  Offerbrott  med interaktion  

(misshandel,  sexualbrott  m.m.)  och  offerbrott  utan  interaktion  kommer  till  polisens 

kännedom genom en polisanmälan.95

Sannolikheten för att upptäckas för ett brott varierar beroende på vilken typ av brott det 

är frågan om och av naturliga skäl ökar upptäcktsrisken för en person desto fler brott 

som  denne  begår.  Återfallsandelen  är  endast  ett  konstaterande  och  att  återfalls-

uppgifterna  speglar  resultatet  av  olika  insatser  ska  inte  tas  för  givet.96 Alltså  är 

mörkertalet ingenting konstant, den dolda brottsligheten varierar för olika typer av brott 

och det kan minska eller öka över tid. Faktorer som även har en inverkan på mörkertalet 

är  förändrade  attityder  i  samhället,  ändrade  försäkringsregler  eller  prioriteringar  hos 

rättsväsendet  och  andra  myndigheter.97 Tilläggas  bör  att  de  i  statistiken  registrerade 

92  BRÅ-rapport 2012:11, s. 277 f.
93  Jareborg & Zila (2010), s. 127
94  Trsäkman (1999), s. 202
95  BRÅ, Mörkertal och dold brottslighet 
96  BRÅ, Mörkertal och dold brottslighet
97  BRÅ, Mörkertal och dold brottslighet 
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återfallen beskriver andelen lagförda personer som inom en treårig period återfallit i ny 

lagförd brottslighet. 

4.4 Återfallsstatistik
Återfallsstatistiken  syftar  till  att  ge  en  övergripande  bild  av  nivån,  strukturen  och 

utvecklingen av registrerade återfall i Sverige. BRÅ publicerar från och med 2012 en ny 

statistik  inom området  för  återfall  i  brott,  detta  på  uppdrag av regeringen.  Gällande 

tillförlitlighet,  kvalitet  och aktualitet  ska i  denna statistik  ha förbättrats  jämfört  med 

tidigare visad sådan. Statistiken har även indelats i en preliminär och en slutlig statistik 

över återfall i brott där skillnaden ligger i uppföljningstiden samt i tiden för insamling 

av lagföringar som omfattar återfallsbrott, sk. buffertperiod. I den preliminära statistiken 

är perioden ett år medan perioden i den slutliga statistiken utökats till tre år  98 Denna 

statistik finns dock inte tillgänglig vid skrivandets stund varför man i detta skede får 

göra en presentation av den statistik som hittills publicerats. Utvecklingen av andelen 

personer som återfaller i brott har generellt sett uppvisat små variationer under tid. 

Statistiken beskriver bland annat de personer som återfaller  i  brott  mot bakgrund av 

ålder, kön, tidigare belastningar och återfallsmönster efter olika typer av påföljder och 

brott.  Den senaste  rapporterade  statistiken  över  återfall  i  brott  visar  att  av  samtliga 

lagförda personer med en ingångshändelse99 2005 (74 000 personer) återföll 41 % (30 

200 personer) inom en tidsperiod om tre år. Gör man en uppdelning mellan kvinnor och 

män återföll 29 % av kvinnorna och 44 % av männen i brott. Statistiken visar även att 

risken för att återfalla ökar med antalet tidigare lagföringar. Personer med fler än nio 

tidigare belastningar fem år före ingångshändelsen 2005 återföll hela 94 % jämfört med 

22 % i återfall bland debutanterna.100  

De relativt stora skillnaderna i statistiken är andelen återfall sett till det grövsta brottet i 

ingångshändelsen.  Med grövsta brott  avses det brottet  som har den strängaste straff-

skalan av ingångshändelserna för aktuellt år, i detta fall 2005. Som redan konstaterats 

har olika brottstyper olika upptäcktsrisker och är mer eller mindre enkla att lagföra. De 

brottstyper där man kan påvisa en relativt hög återfallsstatistik är bland annat brott mot 

98  BRÅ-rapport 2012:11, s. 277 f. 
99 Ingångshändelser definieras som frigivningar från anstalt, utskrivningar från sluten ungdomsvård, 
avslutad intensivövervakning med elektronisk kontroll samt lagföringar för andra påföljder genom laga 
kraftvunnen dom eller beslut från åklagare. 
100 BRÅ-rapport 2012:11, s. 277
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narkotikastrafflagen där 63 % återföll inom tre år och brott mot staten (brott mot allmän 

ordning, våld eller hot mot tjänsteman eller våldsamt upplopp inräknat) där nära hälften 

återfallit  inom  samma  period.101 Statistiken  som  BRÅ  redovisar  bekräftar  de  flesta 

mönster: män har betydligt lättare att återfalla i brott jämfört med kvinnor, risken med 

att återfalla ökar med antalet tidigare belastningar där personer med fler än fyra tidigare 

belastningar har mer än tio gånger högre risk att återfalla i brott jämfört med personer 

som saknar lagföring. 

4.5 Praxis från HD
Nedan följer några rättsfall  från Högsta Domstolen (HD) och från hovrätterna (RH). 

Rättsfallen på området är få, detta betyder dock inte att det sällan berörs. Varje rättegång 

avslutas  med  att  rätten  läser  upp  den  tilltalades  belastningsregister,  om  ett  sådant 

existerar. Detta är dock ingenting som antecknas eller förklaras närmare i rättsfallen. 

Urvalet av de rättsfall som nedan presenteras har gjorts genom att de tydligt tar ställning 

till  återfallets  betydelse  i  påföljdsbedömningen.  Syftet  med  de  två  rättsfall  som 

presenteras från hovrätterna är för visa hur tidsaspekten kan variera, trots att dessa rätts-

fall inte har någon inverkan på rättsläget som sådant. 

I NJA 1991 s. 359 dömdes en man för rattonykterhet och rattfylleri enligt lagens tidigare 

terminologi.  Mannen  hade  tidigare  dömts  till  fängelse  för  bland  annat  trafik-

nykterhetsbrott  år  1987.  I  förarbetena  till  lagstiftningen  rörande  trafikbrott  sägs  att 

återfall i grovt rattfylleri normalt anses utesluta någon annan påföljd än fängelse, (prop. 

1989/90:2,  s.  40). Rätten  kom dock att  beakta  det  faktum att den  tilltalade  på  eget 

initiativ  hade genomgått  en rehabilitering till  följd av sitt  missbruk,  detta med goda 

resultat.  Att  bestämma påföljden till  fängelse skulle därmed äventyra den utveckling 

som mannen påvisat. Mannen dömdes därmed till skyddstillsyn enligt BrB 30 kap 9 § 2 

st p.1, trots att han återfallit i grov trafikbrottslighet. Att återfallet skedde i april 1989 

och alltså var långt efter den tidigare brottsligheten kan ha varit en bidragande faktor till 

att HD hade skäl att inte beakta den tidigare domen inför påföljdsvalet. 

I NJA 1995 s. 35 hade domstolen att ta ställning till två av de tre kriterierna som nämns i 

lagtexten  till  29  kap.  4  §  BrB:  tiden  samt  likheten  mellan  tidigare  och  aktuell 

brottslighet. Fallet rörde en man som tidigare begått flera fall av urkundsförfalskning 

101 BRÅ-rapport 2012:11, s. 285 f. 
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och bedrägeri och som nu hade gjort sig skyldig till ytterligare ett fall av bedrägeri. Den 

senaste  domen  mot  honom rörde  cykelstöld  och misshandel  och  låg  mer  än  sex  år 

tillbaka i tiden. Den senaste domen rörande bedrägeri, som det även nu var frågan om, 

låg  mer  än  12 år  tillbaka  i  tiden. HD konstaterar  att  cykelstölden visserligen  är  att 

betrakta som vinningsbrott i likhet med bedrägeribrotten men att cykelstölden mer avsåg 

en  impulshandling  till  skillnad  från  de  planerade  bedrägerierna  och  den  tidigare 

brottsligheten varför det inte var tillräckligt för att länka de bedrägerier som det nu var 

fråga  om till  den  tidigare  brottsligheten.  Den  senaste  lagföringen  skulle  därför  inte 

påverka påföljdsbedömningen för den nu aktuella brottsligheten. I RH 1998:68 var det 

fråga om sexuellt utnyttjande av underårig. Det i fallet aktuella brottet hade skett sju år 

efter den senaste domen mot den tilltalade som även den gällde sexuellt utnyttjande av 

samma underåriga person. Hovrätten ansåg att det här var frågan om likartad brottslighet 

riktad mot samma person, vilket påverkade påföljden kraftigt i skärpt riktning trots tiden 

som förflutit mellan brotten. 

I NJA 1991 s. 379 var det fråga om återfall i två fall av allvarlig trafiknykterhetsbrott. 

Personen hade fyra år tidigare dömts till fängelse för rattfylleri. HD ansåg i fallet att den 

tidigare  brottsligheten  inte  skulle  påverka  påföljdsvalet  i  det  nu  gällande  brottet  på 

grund av den tid som förflutit mellan brotten. I RH 1992:94 påverkade dock återfallet 

valet av påföljd vid återfall i grovt rattfylleri ett år och åtta månader efter frigivningen 

från det tidigare fängelsestraffet.

Den tilltalade hade dömts av samma tingsrätt i två på varandra tätt följande domar i NJA 

1998 s. 713. I den första domen dömdes den tilltalade till  fängelse i fyra månader. I 

domen förklarades den villkorligt medgivna friheten om två månader och tio dagar från 

ett tidigare fängelsestraff till fullo förverkad. I den andra domen, knappt två månader 

senare, dömdes den tilltalade återigen till fängelse i fyra månader. Hovrätten fann här 

den samlade brottslighetens straffvärde motsvarande fängelse i sex månader. Beroende 

på omfattande tidigare brottslighet kunde inte någon annan påföljd än fängelse komma i 

fråga.  Omfattningen  av  tidigare  brottslighet  ansågs  även  vara  ett  skäl  nog  till  att 

upphäva  förordnandet  avseende  förverkandet  av  den  villkorligt  medgivna  friheten  i 

tidigare  dom.  Fängelsestraffets  längd  bestämdes  till  åtta  månader  då  hovrätten 

konstaterade  att  det  varken  genom  påföljdsvalet  eller   förverkandet  kunde  anses 

tillräckligt  beaktat  att  den tilltalade tidigare gjort  sig skyldig till  brott  ett  stort  antal 
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gånger. Den tilltalade överklagade hovrättens dom och anförde att 29 kap. 4 § BrB inte 

skulle  tillämpas.  RÅ bestred ändring.  HD fann inga skäl  att  ändra hovrättens  straff-

värdebedömning. På grund av den tilltalades tidigare brottslighet fann HD i likhet med 

underinstanserna att annan påföljd än fängelse var uteslutet. Under målets handläggning 

i HD  framkom att prövotiden för ytterligare en villkorligt medgiven frihet om en månad 

och fyra dagar löpte.  Sammantaget förklarades en villkorligt  medgiven frihet om tre 

månader  och  14  dagar  förverkad  och  HD  slog  härefter  fast  att  något  ytterligare 

beaktande av den tilltalades tidigare brottslighet inte borde ske vid straffmätningen. 

5. Argument för återfallsskärpning

5.1 Inledning
Hittills har vi konstaterat att den tilltalades tidigare brottslighet kan få betydelse genom 

skärpt påföljdsval (30 kap. 4 §BrB), straffmätning (29 kap. 4 § BrB), förverkandet av 

villkorlig medgiven frihet (34 kap. 4 § BrB) och straffskärpning utöver den tillämpbara 

straffskalan (26 kap. 3 § BrB). Vad motiverar egentligen denna speciella reglering för 

återfall? I det följande ska lagstiftarens motiv till återfallsskärpning vid påföljdsval och 

straffmätning  presenteras. Oftast går motiven i förarbetena att härleda till viljan av att 

tillfredsställa  en  bred  opinion,  mer  bekant  som  benämningen  det  allmänna  rätts-

medvetandet, varför detta är vad som kommer att framställas i detta kapitel. 

5.2 Det allmänna rättsmedvetandet
I  den  proposition  som  ligger  till  grund  för  dagens  gällande  påföljdssystem  anger 

departementschefen  sin  bestämda uppfattning:  det  måste  finnas  en möjlighet  att  vid 

påföljdsbestämningen ta hänsyn till  om gärningsmannen tidigare gjort sig skyldig till 

brott. En ordning av följande slag torde av en bred allmänhet uppfattas som naturlig och 

rimlig.  Det  påpekas  även att  det  knappast  kan  sättas  i  fråga  att  det  är  av  väsentlig 

betydelse  för  tilltron  till  påföljdssystemet  att  återfall  kan  beaktas  vid  påföljds-

bestämningen.  Samhället  bör genom skärpta  reaktioner  mot återfallsförbrytare kunna 

markera att man ser allvarligare på upprepad brottslighet än enstaka brott.102

Rättsmedvetandet – medvetandet om det rätta, är relaterat till en viss normativ ordning: 

ett behandlingsorienterat påföljdssystem lämnar exempelvis rättsmedvetande frågor åt 

102 Prop. 1987/88:120 s. 52
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sidan, eftersom  det är behovet hos gärningsmannen som ska vara avgörande.103  Termen 

rättsmedvetande kan hänföra sig till antingen en enskild person eller också till en given 

kollektiv  enhet  som man brukar  benämna det allmänna rättsmedvetandet,  och det är 

också denna form som är aktuell i den följande framställningen. Begreppet kan uppfattas 

på  två  principiellt  skilda  sätt.  Enligt  det  reduktionistiska  synsättet  där  det  allmänna 

rättsmedvetandet  innebär  att  ett  stort  antal  enskilda  individer  inom ett  valt  område, 

exempelvis medborgare i  ett  visst  land,  har  likartade uppfattningar  i  rättsliga frågor. 

Dessa attityder fastställs empiriskt genom enkät- och intervjustudier. Det andra synsättet 

brukar benämnas holistiskt. Det centrala är här att den kollektiva enheten är någonting 

annat  och mer  än summan av de enskilda enheterna.  Det  går  därför  inte  att  dra  en 

slutsats om det allmänna genom att undersöka det enskilda. Synsättet har sin grund i den 

historiska skolan som uppstod i  Tyskland under  1800- talet.  Rättsmedvetandet fanns 

istället enligt denna syn att finna i studier av juridiska verksamhetens historia.104 

5.2.1 Det allmänna rättsmedvetandet och återfall
Under  1975  utförde  Sociologiska  institutionen  i  Lund  ett  fältarbete  avseende  det 

allmänna rättsmedvetandet bland invånarna i Malmö. Vid en fråga om straff (villkorlig 

dom alternativt skyddstillsyn) för två personer som begått samma brott men den ene har 

ordnade  sociala  förhållanden  medan  den  andre  periodvis  saknat  bostad  och  arbete, 

svarar en klar majoritet, 71 %, att personen med mindre fast boende och jobb kommer 

dömas till skyddstillsyn på frågan om hur de tror att domaren kommer döma. Detta på 

grund av att den personen har större risk att återfalla, att behovet av övervakning är 

större samt att rättspraxis är sådan. Allmänheten hade således en relativt god uppfattning 

om hur en domare skulle döma i dylikt fall, men när frågan omformulerades till hur 

respondenterna105 själva hade dömt svarade 68 % att båda skulle få samma påföljd, på 

grund av att samma brott skulle leda till samma straff och att det ska råda likhet inför 

lagen.  Det  finns  med  andra  ord  en  avsevärd  diskrepans  i  prognostänkandet  mellan 

domstolspraxis och det allmänna rättsmedvetandet. Allmänheten flaggar för en likhets-

princip medan domstolen tar hänsyn till individualprevention.106

Då domstolen praktiserar en straffskärpning för dem som tidigare begått brott, finns det 

103 Victor (1981), s. 151
104 Victor (1981), s. 151 ff.
105 Med respondenter menas de individer som intervjuas 
106 Bondeson (1976), s. 103 f. 
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härför historiska skäl som idag närmast kan rubriceras som dels allmänpreventiva, dels 

individualpreventiva -  i  första hand behandling,  i  andra hand avskräckning.  Respon-

denterna  fick  även  en  fråga  hur  de  tror  att  domstolen  skulle  döma i  fallet  där  två 

personer begått samma brott men med skillnaden att den ena av personerna tidigare varit 

straffad. 87 % svarade att personen som tidigare varit straffad skulle få det strängare 

straffet beroende av den tidigare domen samt på grund av vetskapen om att rättspraxis är 

sådan. Det vanligaste svaret på frågan hur de själva skulle döma var att båda personerna 

skulle  få  samma straff,  lika straff  för  lika brott  och likhet  inför  lagen uppgavs som 

motivering. Med andra ord kan vi konstatera att en klar majoritet bland allmänheten 

känner  till  det  faktum att  det  sker en straffskärpning vid återfall  men att  mindre än 

hälften härav själva skulle förordna en sådan straffmätning. 

Den vanligaste  upp-fattningen är  att  samma brott  ska leda till  samma straff,  oavsett 

tidigare  bakgrund.  73  %  anser  att  det  är  brottets  art  som ska  ligga  till  grund  för 

påföljdsvalet och bara 5 % anser att hänsyn bör tas till tidigare brottslighet.107 Bondeson 

gjorde även en undersökning av det allmänna rättsmedvetandet år 1975 som omfattade 

ett  slumpmässigt  urval  bestående  av  totalt  236  personer.  Bondeson  drog  av  denna 

undersökning slutsatsen att det inte förelåg sådan enhetlighet i svarsfördelningen att det 

var motiverat att  tala om något allmänt rättsmedvetande och att  den av domstolarna 

praktiserade  straffskärpningen  vid  återfall  inte  verkade  vara  accepterad  av 

allmänheten.108

I en annan undersökning av det allmänna rättsmedvetandet, gjord av BRÅ 1994-1996, 

poängterades att domarna till en något större del än allmänheten omfattar påståendet om 

att återfallsbrottslingar bör bestraffas hårdare och att de med stor säkerhet utgår från att 

allmänheten har samma uppfattning. Skillnaderna var dock väldigt små och det tycktes 

ändå  vara  en  genomgående  konsistent  uppfattning  att  tidigare  brottsbelastning  ska 

straffa  sig.109 Detta  framkommer  till  en  början  även  i  undersökningen  i  rapporten 

”Svenskarnas syn på straff” skriven av Jerre och Tham. Här påpekas det att svenskarna 

vill  ha hårdare straff och mindre tolerans mot brott  och att  tre fjärdedelar tyckte att 

våldsbrotten skulle straffas strängare än som gjordes vid tillfället för undersökningen. 

Dock såg resultatet annorlunda ut efter att personerna som svarat i undersökningen fått 

107 Bondeson (1976), s. 103 ff. 
108 Sitte Durling (2005), s. 107
109 Ibidem, s. 108 f. 
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ta del av olika rättsfall, där de själva fick fylla i vilken påföljd de såg som lämplig för ett  

visst händelseförlopp. Detta resulterade i att de svarande låg under skalorna för straffen 

som utdömts enligt praxis. Jerre och Tham skriver: ”De politiska kraven på skärpta straff  

tycks inte ha stöd i allmänhetens informerade och konkreta rättsuppfattning. Ett minimi-

resultat  av  denna  undersökning  är  att  frågan  om  det  allmänna  rättsmedvetandet  och  

människors uppfattning om vad som är en lämplig straffnivå bör problematiseras”. 110 

Det man vill uppnå med straffskärpningar är som sagt att minska eller förhindra brott. 

Tanken bakom straffet är att dels avskräcka andra från att begå brott, allmänpreventiv 

verkan,  samt dels  fungera individualpreventivt.  Vid fängelsestraff  har det  individual-

preventiva  verkan  genom  inkapacitering  som  förhindrar  fortsatt  brottslighet  under 

inlåsningstiden, härmed ska de intagna reformeras till laglydiga medborgare.111 Straff-

rätten är i många fall symbolisk då den framställs agera brottspreventivt. Den ser till att  

lugna  allmänheten  genom  att  påvisa  att  man  faktiskt  agerar  mot  dessa  typer  av 

handlingar  samt  påvisa  att  statsmakten  är  handlingskraftig.112 Enligt  forskning  har 

tidigare strafflindringar lett till sänkt lagföringsstatistik medan straffskärpningar istället 

har lett till en ökning av lagföringarna. Detta går med andra ord emot den avskräckande 

effekten som man vill nå med hjälp av skärpningar av straff.113 Man måste i all praktisk 

politik utgå från att kriminalitetsnivån inte kan påverkas genom straffskärpningar. Om 

människan  ses  som  en  rationell  individ  spelar  hoten  om  straff  en  mindre  roll  vid 

irrationella handlingar.114 

6. Diskussion 

6.1 Inledning
Då återfall i brott beaktas som en försvårande omständighet vid både val av påföljd och 

straffmätning,  kan man dra  slutsatsen  att  tidigare  brottslighet  kan  ha  stor  betydelse. 

Syftet  med detta arbete var främst att  ta reda på hur och varför tidigare brottslighet 

påverkar påföljdsbedömningen. Problematiken som sätts i fokus är hur regeln ne bis in 

idem, dvs. dubbelbestraffningsförbudet, kan gå hand i hand med att domstolen enligt 29 

kap. och 30 kap. BrB faktiskt kan beakta den tilltalades tidigare brottslighet och lägga 

110 Jerre & Tham (2010), s. 1, 3, 67
111 Molander (2005), s. 126
112 Jareborg (1995), s. 32
113 Von Hofer (2011), s. 54
114 Jareborg (1995), s. 31
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denna till grund för ett strängare straff eller en annan typ av påföljd, som utan personens 

tidigare lagföringar inte hade blivit aktuell. 

Frågeställningarna som legat till grund för arbetet är 

1. Hur förhåller sig den tidigare brottslighet till den nuvarande påföljdsregleringen? 

2. Vad motiverar straff i skärpt riktning på grund av återfall?

3.  Går  återfallsbestämmelserna  att  förena  med  principerna  om  proportionalitet  och 

humanitet?

Under arbetets gång har även andra viktiga frågeställningar dykt upp. Med hänsyn tagen 

till  begränsat  skrivutrymme på  grund av  uppsatsens  omfattning  har  vissa  urval  och 

begränsningar gjorts. Vad som kommer att behandlas i denna avslutande del är främst att 

genom en djupare analys besvara frågeställningarna. Straffteorierna och principerna som 

redogjordes för i kapitel 2 kommer i denna avslutande del även att sättas i kontrast till 

de straffskärpningsregler som motiveras av återfall.

6.2 Straffteori och straffskärpning 
Det  allmänpreventiva  påföljdssystemet  bygger  på  tanken  att  straffen  påverkar  den 

allmänna laglydnaden, bestraffningen sker i syfte att påverka medborgarnas beteenden 

och framtida handlingar. En straffskärpning vid återfall skulle därför kunna motiveras av 

att den fungerar som en varning för de personer som redan begått ett brott och således 

även stått till svars för detta, men som ännu inte lagförts för ny brottslighet. Man kan 

även se det som att återfall är en indikator på brist i respekt för lagen och samhällets 

normer vilket kräver en straffskärpning i syfte att få andra att avstå från detta. 

Att politiker och lagstiftaren väljer att återfallsskärpa grundar sig dels i att strängare 

straff ses som lösningen på kriminalitet och antagandet om att ett sådant system är ett av 

allmänhetens önskemål. För det allmänna rättsmedvetandet är det ett rimligt krav av 

samhället att ett begånget brott ska klaras upp och att brottslingen ska få ett straff, likaså 

ligger  rimliga  krav  i  att  en  återfallsförbrytare  ska  få  strängare  straff  för  varje  nytt 

återfall.  Den politiska argumentationen om straffskärpning vid  återfall  är  visserligen 

förståelig, mer tveksamt blir det i argumenten om denna lösning verkligen är den bästa 

och mest effektiva för att lösa ”problemet” med kriminaliteten i samhället.  De stora 

bristerna  ligger  i  samhällets  ansvar  att  verka  för  att  en  person  som  efter  avtjänat 
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fängelsestraff kommer ut till  en stabil tillvaro med bostad och arbete.  Samhället  har 

resurser för att bekämpa återfallsbrottsligheten men fokus ligger på fel håll. Ett stort 

hinder är samhällets moraliserande över brott där fokus ligger på att straffa vilket i sig 

står  i  vägen  för  samhällsnyttan.  Preventiva  överväganden  är  av  vikt  för 

kriminaliseringen och verkställigheten, dock saknas det betydelse för dessa vid påföljds-

bedömningen i det enskilda fallet. 

Reformarbetet  på  området115 har  inneburit  att  mindre  vikt  lagts  vid  allmän-  och 

individualpreventiva synsätt: fokus vid påföljdsbestämningen ska ligga på gärningen i 

sig och inte på gärningsmannen. Rätten ska i huvudsak fästa avsikt vid tillbakablickande 

omständigheter och inte beakta de framåtblickande osäkra prognoserna om huruvida 

personen  i  framtiden  kommer  begå  återfall  eller  inte.  Istället  för  prevention  är  det 

proportionalitetsprincipen som ska stå i centrum. Detta kommer att innebära att svårare 

brott bestraffas strängare och att lika brott bestraffas lika hårt (ekvivalens). 

De  avskräckande  intentionerna  sätts  åt  sidan  då  lagstiftaren  betonar  en  relativ 

proportionalitet. Utgångspunkten för straffskalan är brottets svårighet i förhållande till 

andra brott  och utgångspunken för straffvärdet är  brottets svårighet i förhållande till 

gärningsmannens skuld och faran som brottet inneburit. Enligt det individualpreventiva 

resonemanget bör återfallet beaktas noga vid straffbestämningen. Återfallet kan då ses 

som en indikation på att det tidigare straffet inte var avskräckande nog och därför måste 

skärpas. 

Eftersom ett fängelsestraff i det närmaste verkar fungera som en återfallsindikator samt 

en nedbrytande faktor  på individen är det  problematiskt  att  motivera straffskärpning 

genom  individualprevention  och  humana  anledningar.  Allmänpreventionen  och 

individualpreventionen är  inga renodlade inriktningar  då allmänpreventiva  ideologier 

innehåller spår av individualprevention och vice versa. Påföljdsbestämningen har i det 

stora  hela  genomsyrats  av  en  blandning  av  dessa  båda  ideologier.  Syftet  med  både 

allmänprevention  och  individualprevention  är  att  förhindra  brottsligheten.  Om ingen 

brottspreventiv effekt kan påvisas saknas således skäl för att åberopa straffteorierna som 

motiv och argument för återfallsskärpning. Ideologierna har kritiserats för att leda till 

orättfärdiga  straff  samt  det  faktum  att  allmänpreventiva  och  individualpreventiva 

115 Dir. 2009:60/SOU 2012:34
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effekter är svåra att säkerställa vilket kan äventyra straffrättens viktiga aspekter såsom 

förutsebarhet  och  likabehandling.  Detta  i  sin  tur  kommer  på  lång  sikt  bidra  till  att 

förtroendet för hela rättssystemet faller. Den forskning som ovan kort presenterats under 

avsnitt 5.2.1, visar dock på att strängare straff oftast leder till högre återfallssiffror vilket 

indikerar att den avsedda verkan med individuell avskräckning saknar empiriska belägg. 

Forskningen  tyder  på  att  förändringarna  i  straffsystemet  och  den  allmänna 

repressionsnivån spelar en marginell roll för samhällets laglydnad. 

Återfallsskärpningen är ett sätt för samhället att skapa en illusion om förändring och 

visa  på  agerande.  Stödet  för  återfallsskärpning  går  inte  att  hänföra  till  vetenskaplig 

empiri  varför rationaliteten i återfallsbestämmelserna kan ifrågasättas.  Om vi litar på 

forskningen  har  straffskärpningar  ingen  brottspreventiv  funktion  eller  verkan  över 

huvud taget. Vill man se förändringar av kriminaliteten i minskande riktning räcker inte 

inkapaciteringsmetoden till, detta resulterar endast i att vi frihetsberövar de brottslingar 

som redan finns. Resurserna bör ligga i att bryta de mönster som skapar kriminalitet. 

Det är de långsiktiga investeringarna som gör skillnad. Statens absoluta kärnuppgift är 

att  skapa  ett  fungerande  rättsväsende.  I  detta  ligger  bland  annat  ökad  trygghet  och 

minskad brottslighet, faktorer som bidrar till en träffsäker socialpolitik. Det som man 

måste ha i åtanke är att brottsligheten ofta drabbar redan utsatta människor och det är 

därför viktigt att bestämmelserna om återfall begränsas för att den tilltalades person och 

beteende inte ska tas för mycket i beaktande. Allmän- och individualpreventiva hänsyn 

kan i påföljdsbestämningen då inte tillgodoses vid sidan om proportionalitetsprincipens 

upprätthållande. 

6.3 Proportionalitet och straffskärpning 
Vid  utformningen  av  påföljdsbestämningen  har  lag  och  förarbeten  givit 

proportionalitetsprincipen en central roll. Då brottets svårighet ska stå i proportion till 

straffets stränghet ska straffet vara ett mått på hur klandervärt det begångna brottet är 

och  ska således  avspegla gärningens skada  och gärningsmannens skuld i  gärningen. 

Med tanke på att en brottslig handling inte blir svårare, i betydelsen av att kränkningen 

eller  skadan inte  blir  större  eller  allvarligare  på  grund av  gärningsmannens  tidigare 

brottslighet, är det svårt att se hur proportionalitetsprincipen ska kunna stå som motiv 

till  återfallsskärpning.  Ett  sätt  att  motivera  en  återfallsskärpning  i  enlighet  med 

proportionalitetsprincipen är  att  använda sig av argumentet  om att  skulden är  större 
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alternativt att likgiltigheten är mer påtaglig i det nya brottet. Problematiken som uppstår 

vid  att  använda  sig  av  skuldargumentering  är  att  skulden  enligt  proportionalitets-

principen är bunden till den enskilda gärningen. Det är brottet som ska klandras, inte 

gärningsmannens tidigare brottslighet och lagföringar. 

En person som inte har rättat sig efter samhällets krav trots ett tidigare straff uppbär en 

större skuld. Det är här bland annat enligt Jareborg möjligt att fastslå att det nya brottet 

visar att gärningsmannens straffvärdighet är större än vid det första brottet, men inte att 

det nya brottets straffvärde är större. Skulden är inte direkt manifesterad i det nya brottet 

utan den är beroende av en helhetsbedömning. Att anse straffet för det första brottet som 

något lindrigare än normalt, på grund av att samhället i viss mån ursäktar det, är en 

förklaring som bygger på toleransteorin. Lösningen grundar sig på uppfattningen om att 

samhället har ett visst mått av tolerans och viss förståelse i mänskligt felande så att den 

som förövat en förkastlig gärning får en eller flera chanser att visa förbättring innan 

straffet  förverkligas med full  styrka, första brottet  kan med andra ord förlåtas. Detta 

förutsätter egentligen att återfall inte bör nämnas som en straffskärpningsgrund utan att 

det i lagen tvärtom borde finnas en bestämmelse som anger den omständighet att då den 

tilltalade tidigare är ostraffad kan leda till  ett  lindrigare straff.  Uppfattningen om att 

förstagångsbrottet regelmässigt bör ses som lindrigare än normalt anses dock ännu inte 

utgöra  en  allmänt  accepterad  sådan.  Trots  detta  kan  vi  i  direktiven  till  påföljds-

utredningen läsa att  det är  toleransteorin som bör ligga till  grund för regleringen av 

betydelsen av återfall i brott. Ju snabbare den dömde återfaller i brott, ju mer likartad 

den nya brottsligheten är den tidigare och ju allvarligare den nya brottsligheten är, desto 

tydligare visar den dömde att det första brottet inte var en engångsföreteelse.116

6.4 Humanitet och straffskärpning
På  lagstiftningsnivå  är  humanitetsmotiveringar  viktiga  för  att  bland  annat  begränsa 

påföljder som kan anses medföra ett  allt  för stort lidande.  Humanitet  ska vägas mot 

bland  annat  krav  på  proportionalitet,  prevention,  likabehandling  och  rättssäkerhet.117 

Problematiken som uppställs i sammanhanget är att det inte är brottets svårighet som 

enligt 30 kap. 4 § BrB styr valet mellan en frihetsberövande påföljd och ett fängelse-

straff. Den tidigare brottsligheten har i fallet en betydelse och utgör därför ett undantag 

116 SOU 2012:34 band II, s. 257  
117 Ågren (2007), s. 8
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från  principen  om  att  det  är  straffvärdet,  brottslighetens  svårighet,  som  ska  styra 

påföljdsvalet.  Man skulle  kunna fråga sig om tolerans är  ett  uttryck för humanitets-

principen då lagstiftaren, som ovan nämnts, visar ett visst mått av tolerans genom att 

förstagångsförbrytarna eller personer som de första gångerna gör sig skyldiga till brott 

tolereras  i  högre  grad  på  grund  av  förståelsen  för  mänsklig  svaghet.  Synsättet  är 

sympatiskt  och  frågan  som  då  blir  aktuell  är  varför  förstagångsförbrytarna  ska 

särbehandlas? I Sveriges proportionalitetsorienterade påföljdssystem där straffvärdet ska 

vara  påföljdsbestämningens  utgångspunkt,  är  det  svårt  att  ge  tolerans  och förståelse 

någon plats. Det är ingen straffrättslig angelägenhet varför man heller inte kan se att 

tolerans skulle vara ett uttryck för humanitetsprincipen. 

6.5 Återfallsskärpningens förenlighet med 
dubbelbestraffningsförbudet
Principen  ne  bis  in  idem (inte  två  gånger  för  samma  sak)  har  en  stor  betydelse  i 

straffrätten då omständigheter som talar till den tilltalades nackdel inte får åberopas mer 

än  en  gång.  Enligt  Sitte  Durling  bör  dubbelbestraffningsförbudet  uppfattas  som en 

begränsande  princip  då  den  anger  hur  aktörer  inom brottmålet  bör  förhålla  sig  till 

försvårande omständigheter. Hon anser att  det bör föreligga stor försiktighet med att 

åberopa en och samma omständighet mer än en gång till den tilltalades nackdel.118 Det 

görs undantag i stor utsträckning från dubbelbestraffningsförbudet i fråga om tidigare 

brottslighet utan att det finns någon godtagbar motivering till avstegen. Resultatet blir 

att tidigare brottslighet som en försvårande omständighet för den enskilde, får ett stort 

inflytande i påföljdsbestämningen. 

Ett  dubbelt  beaktande av tidigare brottslighet i  påföljdsbestämningen utgör  redan ett 

avsteg  från  dubbelbestraffningsförbudet.  29  kap.  4  §  BrB  uppställer  hinder  för  att 

minska den tidigare brottslighetens inverkan på påföljdsbestämningen då bestämmelsen 

föreskriver  att  tidigare  brottslighet  skall  beaktas  vid  straffmätningen  om  tidigare 

brottslighet  inte  tillräckligt  kan  beaktas  vid  påföljdsval  och  förverkande.  Det  finns 

härmed anledning att ifrågasätta om denna bestämmelsen är tillräckligt tydlig för att 

förhindra att tidigare brottslighet inte beaktas mer än en gång till den tilltalades nackdel. 

Enligt det rättsfall som nämnts i avsnitt 4.6, NJA 1998 s. 713, beaktade HD den tidigare 

brottsligheten  både  vid  påföljdsvalet  och  förverkandet  av  den  villkorligt  medgivna 

118 Sitte Durling (2005), s. 238
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friheten. Enligt förarbetena till bestämmelsen saknas vanligtvis skäl att både förverka 

villkorligt medgiven frihet och skärpa straffet vid straffmätningen trots att det således 

lämnas utrymme för ett dubbelt beaktande och som rättsfallet visar så sker detta i praxis. 

6.6 Ett motiverat syfte för straffskärpning 
Lagstiftaren och utredarna motiverar återfallsskärpning på olika grunder. Lagstiftaren 

förenar återfallsskärpning med det allmänna rättsmedvetandet då man kan säga att lag-

stiftaren tror på att en rationell kriminalpolitik torde ha sin utgångspunkt i en tro på att 

straffsystemet  fyller  en  viktig  funktion  och att  olika  påföljder  har  olika  verkan och 

betydelse. Valet av påföljd och fastställandet av påföljdens stränghet bör därför i det 

enskilda  fallet  ske  på  ett  så  optimalt  sätt  som möjligt  med  tanke  på  vad  som kan 

åstadkommas  genom  straffet.  Här  anses  det  att  det  vid  straffmätningen  och  vid 

påföljdsvalet finns skäl att också beakta återfall. Systemet måste uppfattas som rimligt, 

rättvist och legitimt av medborgarna. Per Ole Träskman skriver att ”det allmänna rätts-

medvetandet förutsätter att brott i återfall är allvarligare än det första brottet, och det 

skulle vara oklokt att ignorera allmänhetens intuitiva tro på och starka övertygelse om 

att straffet vid återfall skall skärpas”. Han fortsätter dock med att i vilken mån man ska 

respektera att återfallsbrott förutsätter en strängare reaktion beror på hur förnuftig och 

välmotiverad straffskärpningen i det enskilda fallet är.119 

Om återfallsreglerna ska vara mer förenliga med påföljdssystemet i stort måste dessa 

ändras. Den bästa lösningen torde då vara att utforma regleringen efter den nyklassiska 

toleransprincipen. Vi står alltså mellan två faktum: på ena sidan har vi ”det allmänna 

rättsmedvetandet” som tror  på och efterfrågar  ett  högre straff  för  återfallsförbrytare. 

Politikerna  vill  så  långt  det  är  möjligt  tillmötesgå  denna  allmänna  tro  då  det  är 

politikernas uppgift att vara medborgarna till lags. På den andra sidan har vi en human 

och proportionerlig påföljdsbedömning där varje nytt brott ska dömas efter den enskilda 

gärningens straffvärde, utan någon hänsyn till brottslingen tidigare belastningar. 

Att det allmänna rättsmedvetandet bör ligga till grund för lagstiftarens motivering av 

straffskärpning  står  inte  i  proportion  till  den  vetenskapliga  bevisning  om att  straff-

skärpningar som gjorts lett till ökade lagföringar. Straffet ska inte ska fungera som ett 

mål i sig utan som ett medel i brottsreduceringen. Det som händer är att det allmänna 

119 Träskman (1999) s. 208
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rättsmedvetandet styr över den humana och proportionerliga påföljdsbestämningen och 

frågan som i sammanhanget aktualiseras är i vilket skede straffvärdena uppfyller det 

allmänna rättsmedvetandet och hur långt man ska fortsätta straffskärpa för att vara det 

allmänna rättsmedvetandet till lags. 

Samtidigt finns inga klara svar på hur många som faktiskt avstår ifrån att begå brott på 

grund av straffskärpningar varför det kan ifrågasättas om den vetenskap som gjorts inom 

området oavsiktligt vinklats. Argument som även skulle kunna sättas emot forskningen 

är att fängelsestraffets effekter är svåra att mäta. Det är svårt att veta vilka resultat som 

är hänförliga till det faktum att brottslingen avtjänat ett fängelsestraff och vad som är 

straffets avskräckande effekt. Det kan även förespråkas om att det inte går att mäta det 

allmänna rättsmedvetandet och att många argument därmed faller. 

6.7 Avslutande kommentar 
I ett straffsystem som bygger på principerna om proportionalitet och ekvivalens och som 

samtidigt gör anspråk på en rättvis syn kan man inte tillämpa olika långa fängelsestraff 

för lika allvarliga och förkastliga gärningar. Inte heller genom allmän- eller individual-

preventiva grunder kan man rationellt  förespråka en hög repressionsnivå,  varken vid 

återfall i brott eller övrigt. Visserligen kommer brottsligheten att minska vid det fall att 

man dömer ut fler och längre fängelsestraff men faktum kvarstår: brottslingarna kommer 

inte  sluta  begå  brott  efter  avtjänat  straff.  De effekterna  som man eventuellt  kan  nå 

genom en ökad grad av inkapacitering kan sannolikt nås både billigare och betydligt mer 

humanare genom andra brottspreventiva åtgärder. 

Enligt  Påföljdsutredningens  betänkande  ”Nya  påföljder”  (SOU 2012:34)  föreslår  ut-

redningen bland annat att de särskilda påföljderna skyddstillsyn och villkorlig dom ska 

avskaffas. Vid återfall i brott ska alltså ett villkorligt fängelsestraff med en strängare 

tilläggssanktion alternativt ett ovillkorligt fängelsestraff utdömas. Domstolen ska också 

kunna besluta om att ett villkorligt fängelsestraff som tidigare tilldömts den tilltalade ska 

verkställas i  anstalt.  Om den tilltalade inte frivilligt  fullgör den tilläggssanktion som 

ådöms i samband med det villkorliga fängelsestraffet får domstolen även här besluta om 

att det villkorliga fängelsestraffet ska verkställas i anstalt. Utredningen konstaterar att 

dagens  nuvarande  system  måste  reformeras  då  påföljdssystem  som  det  är  idag  är 

komplext och oförutsägbart.  Rättsläget i Sverige är på väsentliga punkter oklart även 
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vad gäller tidigare brottslighets betydelse för påföljdsbedömningen. Det torde knappast 

finnas något rättssystem där inte tidigare lagföringar kan påverka påföljden för den nya 

brottsligheten. Detta kan dock som ovan anförts göras på en rad olika sätt och hur den 

faktiska betydelsen som den tidigare brottsligheten tillmäts växlar kraftigt mellan olika 

rättssystem.120 

Även om återfall är en faktor som inte kommer att kunna undvikas, visar både den nya 

påföljdsutredningen och den forskning som bedrivits på området att dagens regleringar 

behöver ett ordentligt lyft. Det föreligger inga tvivel om att majoriteten av befolkningen 

efterfrågar högre och mer skärpta straff för brott i allmänhet, men lagstiftaren känner 

inte  det  allmänna  rättsmedvetandet  och  det  allmänna  rättsmedvetandet  bygger  sina 

föreställningar på svaga grunder. Det allmänna rättsmedvetandet vill egentligen ha en 

minskad  kriminalitet.  Detta  uppnås  dock  inte  i  första  hand  av  strängare  straff  och 

återfallsskärpningar.  Det  är  emellertid  svårt  att  skaffa  sig  fullständig  kunskap  om 

rättsmedvetandets  innehåll  varför  detta  som  lagstiftningsgrund  inte  är  helt 

oproblematiskt.  Proportionalitetsprincipen  kolliderar  med  toleransteorin,  som medför 

problem  i  förhållande  till  ekvivalens  och  enhetlighet.  Lagstiftningen  bör  därmed 

säkerställa och fokusera på en straffmätning utifrån den individuella gärningen.

120 Aspelin, Lundqvist (1987), s. 127
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