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1. Inledning 

 
Låt oss ta ett kliv ut ur den juridiska världen för en kort stund. Vi människor lär 

oss redan som barn att saker och ting ska vara rättvisa. De allra flesta männi-

skor har en åsikt om vad som är rättvist i frågor som rör brott och straff. Det är 

inte sällan som man hör någon säga att ett visst utdömt fängelsestraff inte är 

rättvist eller att det är domstolens uppgift att skipa rättvisa. Det råder inte något 

tvivel om att de allra flesta människor kan enas om att ett straff bör vara rätt-

vist. Det är emellertid inte lika självklart vilka handlingar eller beteenden som 

förtjänar att bestraffas eller hur mycket lidande som gärningspersonen bör få 

genomlida för att straffet ska framstå som rättvist. Om inte det straffrättsliga 

påföljdssystemet framstår som rättvist riskerar förtroendet för rättsväsendet att 

gå förlorat. Människors föreställningar om rättvisa är således av stor samhälle-

lig betydelse för allmänhetens tilltro till rättsväsendet. Om det för människor i 

allmänhet är viktigt att utfallet av en rättegång eller en strafflagstiftning är mo-

raliskt riktig eller om en större grupp människor anser att resultatet av juridiskt 

arbete inte är etiskt försvarbart, så kan man från juridiskt håll inte helt bortse 

från dessa människors åsikter. Oavsett om man delar uppfattningen att mora-

lisk rättvisa bör ges viss plats inom juridiken, så kan man inte vara likgiltig för 

människors krav på rättvisa utan att rättssystemet riskerar att framstå som stel-

bent och känslofattig. Det är därför av stor betydelse att rättvisa diskuteras 

inom juridiken. 

Låt oss nu istället återgå till den juridiska verkligheten och till lagstif-

tarens syn på rättvisans betydelse för brott och straff. Proportionalitetsprinci-

pen ställer krav på att straff bör stå i proportion till hur allvarligt det förövade 

brottet är. Det klander som en viss straffbestämmelse ger uttryck för ska på ett 

rättvist sätt återspegla måttet av förkastlighet hos det förövade brottet. Ytterst 

bygger alltså proportionalitetsprincipen på en föreställning om att straff bör 

vara rättvisa. Proportionalitetsprincipen har aktualiserats vid flera lagförslag, 

nu senast då regeringen lade fram ett förslag om skärpt straff för mord.1 

Enligt förslaget om skärpt straff för mord ska som huvudregel gälla att 

mord bestraffas med livstids fängelse. Lagförslaget motiveras främst med att 

                                                 
1 Prop. 2013/14:194. 
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synen på allvarliga våldsbrott över tid har förändrats i samhället.2 Enligt lag-

stiftaren återspeglas den minskade acceptansen hos samhället inte i tillräckligt 

hög grad, varken i den nuvarande lagstiftningen eller domstolspraxis. Lagstifta-

ren önskar därför markera samhällets definitiva avståndstagande genom att 

möjliggöra för domstolen att döma till livstids fängelse för mord i större ut-

sträckning än vad som sker idag. Lagstiftaren menar att man härigenom tillgo-

doser proportionalitetsprincipens krav på relativ proportionalitet.3 Lagförslaget 

har emellertid stött på patrull, eftersom flera remissinstanser har kritiserat för-

slaget. Frågor om proportionalitet och rättvisa borde rimligen ha väckts vid det 

aktuella lagförslaget. Inte minst mot bakgrund av att förslaget innebär att den 

som gör sig skyldig till mord ska bli bestraffad med det strängaste straffet som 

ett demokratiskt samhälle har att erbjuda. I annat fall finns det anledning att 

ställa sig frågan om rättvisan har spelat ut sin roll vid straffbestämning. 

Tanken bakom denna uppsats, är att belysa hur principen om proport-

ionalitet och rättviseargument kommer till uttryck vid några utvalda straff-

skärpningar av mord och misshandel. Förhoppningen är att redogöra för den 

problematik som är förenad med vissa av de lagförslag som lagts fram under 

senare tid samt att bidra till en klarare bild av hur proportionalitetsprincipen 

och argument om rättvisa görs gällande. Med andra ord: På vilket sätt gör sig 

proportionalitet och rättvisa gällande vid straffskärpningar för mord och miss-

handel?  

                                                 
2 Prop. 2013/14 :194, s. 13-14. 
3 Ds. 2013:55, s. 75. 
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1.1 Syfte 
 
Denna uppsats kommer belysa frågan hur proportionalitetsprincipen och rättvi-

seargument behandlas på lagstiftningsnivå.4 Det övergripande syftet är att för-

söka ge en bild av hur argument om proportionalitet och rättvisa aktualiseras 

vid ett antal utvalda lagförslag om straffskärpningar för mord och misshandel. 

Kort sagt: På vilket sätt gör sig proportionalitet och rättvisa gällande vid 

straffskärpningar för mord och misshandel? 

Tanken är att belysa denna fråga genom att studera några utvalda för-

arbeten, för att visa hur proportionalitet och rättvisa behandlas av lagstiftaren 

när det kommer till straffskärpningar för mord och misshandel. Förhoppningen 

är, genom att begränsa materialet till några lagmotiv som innebär skärpningar 

av redan kriminaliserade handlingar, att ge en bild av vilken betydelse som 

lagstiftaren tillskriver proportionalitet och rättvisa. Vidare är syftet att kritiskt 

granska och analysera hur argument om proportionalitet och rättvisa behandlas 

både i doktrin och i strafflagstiftning när det kommer till straffskärpning för 

mord och misshandel. Alltså: Hur behandlas proportionalitet och rättvisa inom 

den svenska straffrättsliga doktrinen? 

 

1.2 Avgränsningar 
 

1.2.1 Allmänna avgränsningar 

 

Inom ramen för denna uppsats kommer två utvalda straffteorier att studeras, 

närmare bestämt proportionalitet och rättvisa. En utgångspunkt för den fort-

satta framställningen är att proportionalitet och rättvisa betraktas som två slag 

av vedergällningsteorier. Allmän- och individualpreventiva straffteorier kom-

mer inte att behandlas särskilt utförligt inom ramen för denna uppsats, utan 

huvudfokus kommer riktas mot två typer av vedergällningsteorier som tar sig 

uttryck i proportionalitet och rättvisa.5 Rättvisa är ett bredare begrepp än pro-

portionalitet, ytterst ger proportionalitetsprincipen uttryck för någon form av 

                                                 
4 För en mer utförlig redogörelse för vad som avses med begreppet lagstiftningsnivå, se avsnitt 
2.2. 
5 För en allmän redogörelse av straffteori, se avsnitt 2.3. 



 8 

rättvisa. Proportionalitetsintresset kräver att ett straff står i proportion till hur 

allvarlig den brottsliga gärningen är. Föreställningen om att straff ger uttryck 

för klander blir därför central vid beaktande av proportionalitetsprincipen. Till 

följd av att en brottslig gärning beläggs med straff sker ett fördömande av 

handlingen såsom moraliskt förkastlig. Om skuldprincipen accepteras får straf-

fet en viss symbolfunktion på så vis att den straffbelagda gärningen utgör en 

otillåten handling, som från samhällets synpunkt bedöms vara moraliskt för-

kastlig. Utifrån ett sådant perspektiv betraktas gärningspersonen som klander-

värd, vilket innebär att brottslingen ett straff som står i proportion till allvaret 

hos begångna brottet. Mot bakgrund av det ovan sagda kan alltså proportional-

itetsprincipen ses som ett uttryck för en rättviseföreställning. 

Inom svensk rätt verkar uttryckliga rättviseargument inte ges ett lika 

stort utrymme som inom andra rättsordningar. Inom t.ex. angloamerikanska 

rättsordningar är resonemang om rättvisa vanligt förekommande.6 Det verkar 

som att man inom svensk rätt ogärna talar om rättvisa.7 Däremot intar proport-

ionalitetsprincipen en central roll när det kommer till straffbestämning Alldeles 

oavsett finns det emellertid ett behov av att lyfta frågan, hur man inom svensk 

doktrin ser på proportionalitet och rättvisa samt hur principen om proport-

ionalitet och rättviseargument behandlas av lagstiftaren i fråga om straffskärp-

ning. I det avsnitt som behandlar rättvisa som straffteori kommer frågan om 

förhållandet mellan rätt och moral att diskuteras. Denna fråga har ägnats stor 

uppmärksamhet inom såväl den juridiska som den filosofiska doktrinen. Med 

hänsyn till det begränsade utrymmet är det emellertid inte möjligt att, inom 

ramen för denna uppsats, inrymma hela diskursen. Denna uppsats är alltså av-

gränsad till att enbart behandla de aspekter som har ansetts vara av störst bety-

delse för att besvara den uppställda frågeställningen. Redogörelsen är således 

inte heltäckande. 

Ytterligare en avgränsning följer av att uppsatsen enbart kommer att 

behandla vissa särskilda straffskärpningar i brottsbalken (1962:700) [cit. BrB] 

kap. 3. Inom ramen för denna uppsats kommer enbart straffskärpningar för 

mord, BrB kap. 3 § 1, och grova fall av misshandel, BrB kap. 3 § 6, att stude-

ras. Mord är en av de mest klandervärda och mest förkastliga handlingar som 

                                                 
6 Schultz 2003. 
7 Lambertz, 2011. 
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en människa kan göra sig skyldig till. Enligt BrB kap. 3 § 1 innebär ett mord 

att någon har berövat en annan människa livet. Juridiskt sett utgör detta en 

skada, en skada som omöjligen kan ersättas fullt ut. Det är därför inte helt givet 

hur strängt gärningspersonen måste straffas för att rättvisa ska skipas. Följakt-

ligen blir frågor om proportionalitet och rättvisa som mest intressanta att stu-

dera vid straffskärpningar för mord. 

Utöver straffskärpningar för mord kommer en straffskärpning för 

grova fall av misshandel behandlas. Till följd av 2010 års straffreform kom den 

tidigare straffskalan för misshandel, fängelse i lägst ett och högst tio år, att de-

las upp. Straffet för misshandel som är att anse som synnerligen grov skärptes 

till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Lagändringen innebar att för annan 

grov misshandel dömds numera till fängelse i lägst ett och högst sex år.8 2010 

års straffreform har haft ett betydande genomslag i form av höjda straffnivåer 

för allvarliga misshandelsbrott.9 I förarbetena tillskriver lagstiftaren proport-

ionalitet en väsentlig betydelse vid utformandet av den skärpta straffskalan. 

Därav är även straffskärpningen för grova fall av misshandel intressant att be-

handla inom ramen för denna uppsats. 

En annan avgränsning följer av att källmaterialet är begränsat till att 

inte inkludera rättspraxis. Anledningen till varför rättspraxis utelämnas är att 

frågan om hur proportionalitet och rättvisa kommer till uttryck vid straffskärp-

ning enbart kommer studeras på lagstiftningsnivå.10 Det huvudsakliga syftet 

med denna uppsats är att ta reda på hur lagstiftaren, inte domaren, tillämpar 

proportionalitet och rättvisa. Hur domstolen utnyttjar principen om proport-

ionalitet och rättviseargument i det enskilda fallet är inte relevant för frågan om 

hur lagstiftaren tillämpar proportionalitet och rättvisa. Det bör dock påpekas att 

det i och för sig är fullt möjligt att svensk rättspraxis har haft inflytande på hur 

proportionalitet och rättvisa kommer till uttryck vid straffskärpningar för mord 

och misshandel. I lagmotiven redogörs emellertid för den relevanta utveckling-

en inom rättspraxis. Mot bakgrund av att det huvudsakliga syftet är att studera 

proportionalitet och rättvisa på lagstiftningsnivå har det inte ansetts nödvändigt 

att inbegripa rättspraxis. 
                                                 
8 Prop. 2009/10:147, s. 1. 
9 SOU 2014:18, s. 139. 
10 För en mer utförlig redogörelse för vad som avses med begreppet lagstiftningsnivå, se avsnitt 
2.2. 
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1.2.2 Avgränsningar i förhållande till EU-straffrätten 

 
Vidare kommer proportionalitet och rättviseargument endast studeras utifrån 

svenska nationella förhållanden, utan att hänsyn tas till EU-rättsliga aspekter. 

Denna avgränsning motiveras med att det inte är möjligt att, inom ramen för 

denna uppsats, även inrymma EU-rättsliga aspekter av principen om proport-

ionalitet och rättviseargument. Utrymmet är helt enkelt begränsat. Trots att 

uppsatsen medvetet är avgränsad till att inte beröra EU-rättsliga aspekter, bör 

det dock påpekas att EU-rätten har inflytande på den svenska nationella rätten. 

Till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande har det EU-rättsliga 

samarbetet, för straffrättens del, tagit steget från mellanstatlighet till överstat-

lighet. Asp hävdar att detta i praktiken innebär att beslut som är bindande för 

medlemsstaterna nu kan fattas av rådet genom majoritetsbeslut, d.v.s. utan att 

alla medlemsstater är eniga.11 Numera har således EU legislativ kompetens på 

det straffrättsliga området, vilket innebär att EU självständigt kan avge utställa 

normer som är bindande för medlemsstaterna.12 Härigenom påverkas alltså den 

nationella straffrätten av Sveriges EU-medlemskap. EU-rätten har en positiv 

inverkan på nationell rätt, på så vis att EU ställer krav på att Sverige ska straff-

belägga eller införa sanktioner för att motverka vissa beteenden. Kraven följer 

direkt av fördragen och av EU:s allmänna rättsprinciper. Asp liknar de positiva 

förpliktelserna vid ett slags golv för den nationella straffrättens utformning. 

Sverige måste helt enkelt kriminalisera åtminstone på den nivå där golvet lig-

ger.13 EU-rätten har också en negativ inverkan på svensk nationell rätt, så till 

vida att det föreligger en generell förpliktelse för Sverige att inte ha rättsregler 

som står i strid med EU-rätten.14 Denna negativa förpliktelse följer av artikel 

4.3 i EU-förordningen [EU] och av principen om lojalt samarbete. De negativa 

förpliktelserna liknar Asp vid ett tak för hur den svenska straffrätten tillåts ut-

formas. Sverige får inte bestraffa ett visst beteende utöver vad som är tillåtet 

                                                 
11 Asp 2011, s. 125. 
12 Asp 2011, s. 127. 
13 Asp 2011, s. 139-140. För vidare läsning om EU-rättens positiva förpliktelser gentemot 
Sverige, se Asp 2011, s. 139-142. 
14 Asp 2011, s. 142. 
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enligt EU-rätten. Den svenska lagstiftningen ska alltså inte ha eller införa lagar 

som strider mot EU-rätten eller äventyrar dess genomslag.15 

Även om denna uppsats medvetet är avgränsad till att inte behandla 

EU-rättsliga aspekter, bör det dock påtalas att EU-rätten har en påverkan på 

den nationella straffrätten. Det kan i detta sammanhang vara värt att påtala att 

proportionalitetsprincipen är av stor betydelse inom EU-rättsliga sammanhang. 

Av artikel 5 EU framgår att EU vid utövandet av sina befogenheter ska styras 

av principerna om proportionalitet och subsidiaritet. Den EU-rättsliga proport-

ionalitetsprincipen innebär, enligt artikel 5.4 EU, att unionens åtgärder inte får 

gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målen i fördragen. Asp anser att 

det häri ligger ett slags påbud om att det minst ingående alternativet ska väljas. 

Enligt Asp innebär den EU-rättsliga proportionalitetsprincipen alltså att om ett 

visst mål kan nås med en viss mindre ingripande åtgärd än den som föreslås är 

kravet på proportionalitet inte uppfyllt.16  

Frågan om proportionalitetsprincipens betydelse är, även beaktat de 

EU-rättsliga aspekterna, större än vad som kommer behandlas inom ramen för 

denna uppsats. Det är dock tänkbart att utvecklingen inom EU-rättens område, 

inte minst med tanke på Lissabonfördraget, ytterligare kan komma att påverka 

hur man inom svensk straffrätt behandlar proportionalitet. 

 

1.3 Frågeställning 
 

Huvudfrågan för denna uppsats är: På vilket sätt gör sig proportionalitet och 

rättvisa gällande vid straffskärpningar för mord och misshandel? 

Fokus kommer även att riktas mot hur proportionalitet och rättvisa be-

skrivs inom doktrinen. I det syftet kommer en underfråga att söka besvaras, 

nämligen: Hur behandlas proportionalitet och rättvisa inom den svenska 

straffrättsliga doktrinen? 

 

                                                 
15 Asp 2011, s. 142-145. För vidare läsning om EU-rättens negativa förpliktelser gentemot 
Sverige, se Asp 2011, s. 142-145. 
16 Asp 2011, s. 138. För vidare läsning om proportionalitet inom EU-rätten, se Wetter 2013, 
187 ff. 
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1.4 Material 
 

En central utgångspunkt för denna uppsats utgör förarbeten. Med förarbeten 

förstås de texter, t.ex. propositioner eller utredningar, som produceras under 

lagstiftningens gång.17 Såsom rättskälla uppfattas förarbetena regelmässigt som 

ett hjälpmedel till den dominerande rättskällefaktorn, lagtexten. Traditionellt 

betraktas alltså förarbeten som en sekundär eller subsidiär rättskällefaktor.18 

Vilket inflytande förarbeten ges vid lagtolkning är dock beroende på dess ut-

formning och tillkomst; exempelvis väger ett uttalande i ett kommittébetän-

kande i regel inte lika tungt som ett entydigt tolkningsförslag från de beslu-

tande instanserna.19 Av tradition är de svenska förarbetena detaljrika. Förarbe-

tena omfattar vanligen redogörelser för de praktiska problem som lagstiftaren 

har haft att ta ställning till samt lagstiftarens motiv till de föreslagna ändringar-

na. 20 Härigenom kan förarbeten tjäna som ett hjälpmedel för den som vill 

skapa sig en bild av olika tidsepokers politiska och rättspolitiska klimat. Förar-

beten bildar även referensobjekt i förhållande till varandra, vilket i bästa fall 

kan bidra till såväl systematisk som semantisk förståelse.21 

Mot bakgrund av att temat för denna uppsats handlar om straffskärp-

ningar för mord och misshandel samt att uppsatsen är avgränsade till att enbart 

studera frågor vid lagstiftningsnivå, är det förståeligt att förarbeten utgör en 

väsentlig del av källmaterialet. De lagmotiv som kommer att behandlas är av-

gränsade till att avse lagmotiv från senare tid som rör skärpningar för mord och 

misshandel. I syfte att söka svar på frågan hur proportionalitet och rättvisa 

kommer till uttryck vid skärpning av straffet för mord kommer två förarbetena 

att närmare granskas. För det första kommer lagmotiven till den straffskärpning 

som införlivades i svensk rätt år 2009 att studeras. För det andra kommer den 

föreslagna skärpningen av livstidsstraffet, vilken föreslås träda i kraft i juli 

2014, att behandlas. Utöver dessa två förarbeten kommer även lagmotiven till 

2010 års straffreform att betraktas. I samband med 2010 års straffreform skärp-

tes nämligen straffskalan för de grövre fallen av misshandel. Avsikten med att 

                                                 
17 Lehrberg 2014, s. 149 samt Strömholm 1996, s. 358. 
18 Strömholm 1996, s. 358. 
19 Strömholm 1996, s. 370. 
20 Lehrberg 2014, s. 149. 
21 Ågren 2013, s. 28. 
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även behandla denna reform är att söka besvara frågan hur proportionalitet och 

rättvisa gör sig gällande i fråga om straffskärpning för misshandelsbrottet.22 

Anledningen till varför just dessa tre lagmotiv studeras beror på att de utgör 

sentida skärpningar av straffskalorna för mord och misshandel. Det äldsta för-

slaget införlivades i svensk rätt så sent som 2009 och det senaste förslaget före-

slås träda i kraft i juli 2014. Med andra ord rör det sig om aktuella straffskärp-

ningar för mord och misshandel. Värt att påpeka i detta sammanhang är att det 

senaste förslaget från 2014 har väckt stor politisk debatt och bemötts av kritik 

från flera håll, vilket medför att detta lagmotiv är högaktuellt att studeras.23 

Den lagstiftning som utgör föremål för denna uppsats är brott enligt 

BrB kap. 3 § 1 och 5-6 §§.24 Även svensk juridisk doktrin, främst i form av 

litteratur och artiklar, kommer att tjäna som källmaterial för denna uppsats. 

Doktrinen utgör en viktig del för att ”fylla luckor” när andra rättskällor inte ger 

en tillräcklig beskrivning av en viss företeelse. Till det hör att doktrinen bl.a. 

bidrar till systematisering och till att klargöra sammanhang.25 Med detta sagt 

kommer doktrinen användas som ett redskap för att söka svar på frågan hur 

proportionalitet och rättvisa behandlas inom svensk straffrättsdoktrin. Eftersom 

enbart svenska rättsförhållandet studeras kommer inte någon utländsk doktrin 

att behandlas. Inte heller några rättsfall kommer att förekomma inom ramen 

för denna uppsats.26 

  

                                                 
22 För en mer ingående presentation av de valda förarbetena se avsnitt 4. 
23 En mer ingående motivering till varför just brotten mord och misshandel kommer att stude-
ras följer av avsnitt 1.2. 
24 För en mer ingående motivering, se avsnitt. 1.2. 
25 Ågren 2013, s. 29. 
26 En närmare motivering av denna avgränsning följer av avsnitt 1.2. 
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1.5 Metod 
 

Den första delen av denna uppsats är av mer teoretisk karaktär. I denna del 

intar doktrinen en central roll. Doktrinen används som ett hjälpmedel för att ta 

reda på hur man inom svensk rätt ser på proportionalitet och rättvisa när det 

kommer till straffbestämning. Med hjälp av den straffrättsliga doktrinen syste-

matiseras teoretiska begrepp. Härigenom bidrar doktrinen till att skapa en kla-

rare bild hur man inom svensk rätt ser på proportionalitet och rättvisa såsom 

straffteorier. I viss mån används förarbetena som hjälpmedel för att ytterligare 

motivera det som framförs inom doktrinen. Mot bakgrund av att jag dels försö-

ker sammanställa hur man inom svensk doktrin betraktar proportionalitet och 

rättvisa och dels försöker konstruera ett rättvisebegrepp bidrar denna uppsats 

till att skapa en systematisk ordning till stöd för lagstiftning och rättstillämp-

ning.27 I viss mån kan uppsatsen därför sägas bidra till att konstruera straff-

rättssystemet.28 

I den andra delen av denna uppsats utgör förarbeten den centrala 

rättskällan.29 Här studeras och analyseras ett antal utvalda lagstiftningsarbeten 

som rör skärpningar av straffet för mord och misshandel. Syftet är att söka 

finna svar på frågan hur proportionalitet och rättvisa tillämpas av lagstiftaren.30 

För att få en bild av lagstiftarens syn på proportionalitet och rättvisa krävs tolk-

ning av förarbetena. Principerna för tolkning varierar mellan olika rättssyste-

met och mellan olika tidsperioder.31 De straffrättsliga tolkningsprinciperna har 

en speciell karaktär på grund av legalitetsprincipen.32 Straffrätten präglas näm-

ligen av ett strikt legalistiskt synsätt, där den enskildes rättssäkerhet står i cent-

rum. Enkelt uttryck innebär legalitetsprincipen att ingen får dömas till straff för 

en gärning, som inte är belagd med straff enligt lag. Ofta nämns den latinska 

satsen ”nullum crimen sine lege” – intet brott utan lag, intet straff utan lag, som 

ett uttryck för legalitetskravet. I straffrättsliga sammanhang upprätthålls princi-

pen bl.a. genom att strafflagstiftningen inte får ges en retroaktiv verkan.33 Med 

                                                 
27 Ågren 2013, s. 29. 
28 Ågren 2013, s. 29. 
29 En redogörelse av förarbetets roll som rättskällan följer av avsnitt 1.4. 
30 En mer ingående presentation av de valda förarbetena följer av avsnitt 4. 
31 Hellner 1994, s. 77. 
32 Thornstedt 1955, s. 321. 
33 Lehrberg 2014, s. 85-86. 
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hänsyn till det begränsade utrymmet låter sig inte någon utförlig redogörelse 

för legalitetsprincipens innebörd och dess betydelse göras här.34 

Traditionellt görs en distinktion mellan subjektiv och objektiv tolk-

ningsmetod. Subjektiv tolkning kännetecknas av en strävan att finna och söka 

ledning i de syften och avsikter som förelegat vid lagstiftningens tillkomst. En 

objektiv tolkning kännetecknas istället av att tolkningen tar sin utgångspunkt i 

sådana objektiva omständigheter som hänför sig till själva lagen. Vid sådan 

tolkning saknar lagstiftarens avsikter betydelse. Det råder olika meningar om 

vilka dessa objektiva omständigheter är. Objektiv tolkning utgår ifrån att, se-

dan en lagregel väl har trätt i kraft är det inte längre möjligt att utläsa lagstifta-

rens avsikter.35 Mot bakgrund av att den här uppsatsen präglas av en strävan att 

försöka finna och söka ledning i de syften och avsikter som förelegat vid lag-

stiftningens tillkomst, tillämpas en subjektiv tolkningsmetod. Det är alltså lag-

stiftarens avsikter som står i fokus, för denna uppsats. 

Vad gäller lagstiftning, kommer straffskärpning av BrB 3:1 och 3:5-6 

att studeras. Det finns inte en specifik straffrättslig lära om tolkning och till-

lämpning av straffrättsliga bestämmelser. Istället är det möjligt att som ut-

gångspunkt stödja sig på allmänna principer om tolkning och tillämpning.36 

Vid tolkning och tillämpning av bestämmelserna om straff för mord och miss-

handel i BrB kap. 3 § 1 och § 6 kommer således lagtextens ordalydelse att tjäna 

som utgångspunkt. 

 

1.6 Terminologi 
 

Inom ramen för denna uppsats används i princip uteslutande ”gärningsperson” 

som begrepp, även om termen ”gärningsman” traditionellt brukar föredras 

inom den juridiska doktrinen.37 Anledningen till varför termen ”gärningsper-

son” är att föredra är för att denna benämning, till skillnad från ”gärningsman”, 

är könsneutral. Termen inbegriper brottslingar av båda könen. Min uppfattning 

är att uttrycket ”gärningsman” är ett olyckligt begrepp, eftersom en sådan be-

                                                 
34 För vidare läsning se Thornstedt 1955, s. 322-338. 
35 Strömholm 1996, s. 453-454. 
36 Ågren 2013, s. 26. 
37 Jfr med Ågren 2013, s. 22. Jfr också med Jareborg 2001, s. 7. 
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nämning indikerar att det enbart är män som begår brottsliga handlingar. I ett 

modernt och jämställt samhälle bör termen ”gärningsperson” vara att föredra. 

I linje med ovanstående ståndpunkt är ”hen” en mer lämplig benäm-

ning än ”han” eller ”hon”. Likt begreppet ”gärningsperson” utgör ”hen” ett 

könsneutralt begrepp som inte indikerar på någon åtskillnad mellan kvinnor 

och män. Mot denna bakgrund kommer termen ”hen” att användas istället för 

”han” eller ”hon”. En sådan terminologi kan till en början te sig besvärlig för 

den som är ovan att tillämpa begreppet. I ett modernt språkbruk är emellertid 

en könsneutral benämning att föredra. 

 

1.7 Disposition 
 
Denna uppsats består av två delar, som visserligen hänger samman, men som 

berör något annorlunda perspektiv på den frågeställning som uppsatsen avser 

att besvara. 

Den första delen redogör för straffrättssystemets strukturella utform-

ning, vilket är en förutsättning för att förstå de tankar som ligger till grund för 

hur proportionalitet och rättvisa behandlas inom den straffrättsliga doktrinen. I 

denna del kommer även frågan om hur proportionalitet och rättvisa framställs 

inom doktrinen att studeras. Uppsatsens första del kan sägas utgöra den teore-

tiska bakgrunden till uppsatsens andra, mer praktiskt orienterade, del. 

Uppsatsens andra del kommer behandla några utvalda straffrättsliga 

lagstiftningsarbeten som rör skärpningar av straffet för mord och misshandel. 

Denna del ger ett mer praktiskt perspektiv på hur proportionalitet och rättvisa 

kommer till uttryck vid straffskärpningar för mord och misshandel. I detta av-

seende står lagstiftarens syn på proportionalitet och rättvisa i centrum för redo-

görelsen. Denna del kan sägas vara av störst betydelse i så motto att den be-

handlar uppsatsens kärnfråga. 
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Del I: Allmänt om straffsystemet och om straffteorier. 

Särskilt om proportionalitet och rättvisa. 

2. Bakgrund 

2.1 Inledning 
 

En viktig utgångspunkt för denna uppsats är att straffrättssystemet kan delas 

upp i tre nivåer: lagstiftningsnivå, domsnivå och verkställighetsnivå. Den fort-

satta framställningen utgår ifrån att proportionalitet och rättvisa studeras på 

lagstiftningsnivå. Anledningen till varför denna uppdelning av straffsystemet är 

av betydelse för den kommande framställningen är att straffrättsliga frågeställ-

ningar studeras utifrån olika perspektiv beroende på vart inom systemet man 

befinner sig. Proportionalitet och rättvisa utgör två av flera möjliga teorier om 

varför en brottsling bör bestraffas. Det finns dock en mängd olika straffteorier 

som tjänar till att rättfärdiga statlig repression. Generellt brukar man, inom 

doktrinen, skilja mellan prevention och vedergällning. I förestående avsnitt 

följer en redogörelse över straffrättssystemets struktur samt en kortare utlägg-

ning om vilka straffteorier som traditionellt brukar lyftas fram inom svensk 

doktrin i syfte att motivera straff. 
 

2.2 Straffsystemets struktur 
 

Traditionellt brukar straffsystemet delas in tre strukturella nivåer: (1) lagstift-

ningsnivå, (2) domsnivå samt (3) verkställighetsnivå.38 Det är även möjligt att 

skilja mellan tre typer av handlingar: (a) hot om straff, (b) utdömande av straff 

samt (c) verkställande av straff.39 Dessa handlingar vidtas av personer, vilka 

handlar i roller som antingen lagstiftare, domare eller verkställande tjänstemän. 

Om dessa personer skulle bli tillfrågade varför de utför någon av ovanstående 

handlingar, och hänsyn inte tas till de tänkbara individuella förklaringarna, 

skulle ett institutionaliserat svar framträda. Det institutionaliserade svaret är så 
                                                 
38 Jareborg 2002, s. 50, Jareborg & Zila 2012, s. 63 samt Ågren 2013, s. 78-79. Se även SOU 
1986:14, s. 67, prop. 1987/88:120, s. 35 ff. samt s. 38 f. 
39 Jareborg 1992, s. 136. 



 18 

att säga inbyggt i den roll som är knuten till straffrättssystemet. Jareborg häv-

dar att lagstiftarens svar är att straffhot används för att motverka vissa hand-

lingar (d.v.s. allmänprevention) medan domarens svar är att straff utdöms där-

för att någon har förövat ett brott (d.v.s. vedergällning). Den som verkställer 

straffet utför, enligt Jareborgs resonemang, handlingen därför att någon har 

dömts till ett visst straff.40 Således tillmäts olika ideologiska påståenden olika 

betydelse beroende på vilken nivå som omtalas.41 Den kommande framställ-

ningen utgår ifrån den nu beskrivna indelningen av straffsystemet. Vid denna 

uppsats kommer de studerade frågorna hela tiden att behandlas på lagstift-

ningsnivå. 
 

2.3 Allmänt om straffteorier 
 

I den straffrättsliga doktrinen finns ett rikt utbud av straffteorier.42 Straffteori 

handlar om verkningarna av och legitimerandet av straffandet eller utdömandet 

av straff. 43 Det är själva straffandet, dess normativa grund, samt eventuella 

brottspåverkande effekter som står i centrum för straffteorin. 44 Traditionellt 

uppställs, inom doktrinen, en distinktion mellan absoluta och relativa straff-

teorier.45  

Absolut straffteori bygger på deontologisk etik. Det är den otillåtna 

handlingen i sig som ger uttryck för ett givet etiskt krav.46 Utifrån ett sådant 

perspektiv låter sig straffet inte rättfärdigas med något praktiskt syfte, t.ex. att 

förebygga brott.47 Istället bedöms straffet vara oberoende av dess eventuella 

konsekvenser. Således fungerar inte straffet som ett medel för något mål, utan 

straffet utgör ett inneboende svar på ett begånget brott. Absolut straffteori är 

alltså bakåtblickande, det är den begångna handlingen som legitimerar straf-

fet.48 

                                                 
40 Jareborg 1992, s. 137. 
41 Ågren 2013, s. 78. 
42 Leijonhufvud & Wennberg 2009, s. 15. 
43 Zila & Jareborg föredrar termen ”straffideologier”, se Jareborg & Zila 2012, s. 63. Även 
Ågren väljer att använda termen ”straffideologier” i sin avhandling, se Ågren 2013, s. 76. 
44 Andersson & Nilsson 2009, s. 8. 
45 Leijonhufvud & Wennberg 2009, s. 15. 
46 Ågren 2013, s. 77. 
47 Leijonhufvud & Wennberg 2009, s. 15. 
48 Ågren 2013, s. 78. 
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Kännetecknande för relativ straffteori är dock att straffet motiveras ut-

ifrån den nytta som samhället har eller får av dess användande.49 Straffet be-

döms alltså tjäna det praktiska ändamålet att förebygga brott.50 Relativ straff-

teori är således framåtblickande. Huruvida straffet är rätt eller fel bedöms uti-

från dess konsekvenser för samhällsnyttan, dvs. om brott kan förebyggas eller 

ej. Även om straffet förorsakar gärningspersonen lidande, är straffet försvarbart 

om samhället kan skyddas från värre skada. Bedömningen av huruvida straffet 

är rätt eller fel bedöms alltså utifrån dess konsekvenser för samhällsnyttan, 

d.v.s. om brott kan förebyggas eller inte. Relativ straffteori bygger på utilitar-

istisk etik där åtskillnad görs mellan medel och mål.51 Utifrån ett utilitaristiskt 

perspektiv är en handling rätt om, och endast om, det inte finns något alternativ 

till den som skulle ge upphov till bättre konsekvenser.52 

Mot föreställningen att absolut straffteori skulle vara helt fristående 

från relativ straffteori kan det dock invändas att båda dessa teorier är oskiljakt-

iga så till vida att straffet alltid har, dels en moralisk rättsgrund som utgör dess 

berättigande och anger vissa gränser för dess användande, och dels har ett 

praktiskt syfte att förhindra brott.53 

Inom doktrinen brukar man vanligtvis dela in straffteorier i tre huvud-

kategorier: (1) individualprevention, (2) allmänprevention och (3) vedergäll-

ning (retribution).54 De två förstnämnda utgör exempel på relativa straffteorier, 

medan den sistnämnda är ett exempel på en absolut straffteori.55  

Individualprevention innebär att straffets främsta uppgift är att avhålla 

den enskilde brottslingen från att begå nya brott.56 Det är alltså gärningsperso-

nen som står i centrum för intresset av att förhindra framtida brott.57 Inom 

doktrinen görs i regel en distinktion mellan tre individualpreventiva åtgärder: 

(a) inkapacitering/oskadliggörande, (b) behandling och (c) avskräckning.58 

                                                 
49 Ågren 2013, s. 77. 
50 Leijonhufvud & Wennberg 2009, s. 15. 
51 Ågren 2013, s. 77. 
52 Tännsjö 2012, s. 31. För vidare läsning om utilitarism, se Tännsjö 2012, s. 30-56. 
53 För vidare läsning se, Leijonhufvud & Wennberg 2009, s. 17-18. 
54 Andersson & Nilsson 2009, s. 9. 
55 Leijonhufvud & Wennberg 2009, s. 15-16. 
56 Leijonhufvud & Wennberg 2009, s. 16 samt Ågren 2013, s. 80. Se även Prop. 1987/88:120, 
s. 32. En annan benämning är specialprevention. Jfr Jareborg & Zila 2012, s. 83. 
57 Jareborg & Zila 2012, s. 83. 
58 Andersson & Nilsson 2009, s. 9 samt Ågren 2013, s. 81. Se även Prop. 1987/88:120, s. 32 
samt SOU 1986:14, s. 26. 
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Med inkapacitering avses den eventuella brottsminskande effekt som 

följer av att gärningspersonen fysiskt, till följd av fängelsestraff, hindras från 

att begå ytterligare brott. Inom doktrinen görs ofta en åtskillnad mellan kollek-

tiv inkapacitering, dvs. den eventuella brottsminskande effekt som följer av 

fängelse generellt, och selektiv inkapacitering, dvs. den eventuella brotts-

minskande effekt som följer av att individer som anses vara mer brottsbenägna 

än andra ges längre eller tidsbegränsade straff. Både kollektiv och selektiv in-

kapacitering har dock svagt empiriskt stöd.59 En annan beteckning för inkapa-

citering, är oskadliggörande. Numera används sällan oskadliggörande, ef-

tersom ordet är nära förknippat med utrotning (dödsstraff), inlåsning för resten 

av livet, stympning och förvisning utan möjlighet att återvända.60 

Behandling kännetecknas av en föreställning om att gärningspersonen 

ska försöka botas från sitt brottsliga beteende och behandlingen kan röra allt 

från psykoanalys till arbetsterapi.61 Behandlingstankens utgår ifrån en i grun-

den optimistisk syn på människan. Om någon människa begår ett brott är det 

ett tecken på dennes felaktiga utveckling, vilken dock kan avhjälpas genom en 

rätt vald behandling.62 Den felaktiga utvecklingen hänförs ofta till omständig-

heter som individen själv inte har kunnat råda över, t.ex. besvärlig barndom, 

felaktig uppfostran etc.63 En förutsättning för behandlingstanken är emellertid 

att gärningspersonen bedöms vara påverkbar.64 Behandlingstanken spelade en 

framträdande roll i den svenska efterkrigstidens kriminalpolitik fram till 1980-

talet. 65 Idag framstår möjligheten att genom behandling förändra människor 

(utan mycket radikala ingrepp) som mycket begränsad.66 

Avskräckning som individualpreventiv metod går ut på att straffet ska 

syfta till att få personer att avstå från fortsatt brottslighet.67 Straffet ska alltså 

skapa en rädsla som förhindrar återfall i brottslighet.68 Bestraffningen är såle-

                                                 
59 Andersson & Nilsson 2009, s. 9-10. 
60 Jareborg & Zila 2012, s. 84. 
61 Andersson & Nilsson 2009, s. 10. 
62 Jareborg & Zila 2012, s. 86 samt Ågren 2013, s.81. Se även SOU 1995:91 s. 43. 
63 Jareborg & Zila 2012, s. 86. 
64 Ågren 2013, 81 samt Jareborg & Zila 2012, s. 88 ff. 
65 Zila 1998, s. 10. För en mer ingående redogörelse se vidare, Zila 1998, s. 13-18. 
66 Jareborg & Zila 2012, s. 87-88. 
67 Andersson & Nilsson 2009, s. 11. 
68 Ågren 2013, s. 81 samt Lernestedt 2003, s. 118. Se även SOU 1986:14 s. 26. 
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des tänkt för tillfällighetsförbrytare.69 Även om det synes vara självklart att 

människor kan skrämmas till att avstå från att begå brott, visar den empiriska 

forskningen (främst rörande unga lagöverträdare) svagt empiriskt stöd för detta 

påstående.70 

Allmänpreventiv straffteori grundar sig på en förmodan om att bestraf-

fandet av gärningspersonen ska avhålla människor i allmänhet från att begå 

brott.71 En allmänpreventiv straffteori förutsätter att straffet uppfattas som en 

rättvis vedergällning, d.v.s. något som gärningspersonen har gjort sig förtjänt 

av. 72 Utifrån ett allmänpreventivt synssätt bör straffsystemet grundas på en 

föreställning om moralisk skuld. Leijonhufvud och Wennberg menar att om 

man inte tar hänsyn till sådana omständigheter, som enligt de flesta människors 

moraluppfattning utesluter moraliskt ansvar, kommer allmänheten att betrakta 

straffsystemet som en brutal maktyttring, vilket i sin tur riskerar att undergräva 

den allmänpreventiva effekten. Omvänt, menar Leijonhufvud och Wennberg, 

måste man ta även ta hänsyn till allmänhetens straffinsikt och utdöma straff för 

brottslingar som uppfattas som moraliskt ansvariga för sitt handlande.73 Tradit-

ionellt brukar inom doktrinen skilja mellan allmänprevention genom (a) ome-

delbar avskräckning, (b) medelbar avskräckning och (c) genom moralbild-

ning.74 

Vad som skiljer omedelbar från medelbar avskräckning, är att den 

förstnämnda syftar till att påverka allmänheten genom själva verkställigheten 

av straffet, medan den senare syftar till påverkan genom straffhotet.75 Omedel-

bar avskräckning är med andra ord den avskräckande effekt som eventuellt nås 

genom exempelvis en offentlig avrättning.76 Moralbildning, däremot, handlar 

om att påverka normbildningen hos människor, vilket sker med hjälp av att en 

                                                 
69 Ågren 2013, s. 81 samt Jareborg & Zila 2012, s. 84. 
70 Jareborg & Zila 2012, s. 84. 
71 Jareborg & Zila 2012, s. 74 samt Ågren 2013, s. 80. Se även Andersson & Nilsson 2009, s. 
12. En annan benämning är generalprevention. Jfr Jareborg & Zila 2012, s. 74. 
72 Leijonhufvud & Wennberg 2009, s. 18. 
73 Denna argumentation kan dock kritiseras för att inte kunna undvika frågan om hur straffet 
moraliskt kan rättfärdigas med att det utgör vedergällning för ett begånget brott, se Leijon-
hufvud & Wennberg 2009, s. 18. För vidare läsning se Leijonhufvud & Wennberg 2009, s. 18-
21. 
74 Jareborg & Zila 2012, s. 74 samt Ågren 2013, s. 80. Se även Andersson & Nilsson 2009, s. 
12. 
75 Ågren 2013, s. 80 samt Jareborg & Zila 2012, s. 74. Se även SOU 1995:91 s. 43. 
76 Andersson & Nilsson 2009, s. 12 
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otillåten handling beläggs med straff.77 Genom att människor kommer att be-

trakta den straffbelagda handlingen, inte bara som förbjuden, utan även som 

moraliskt förkastlig, skapas en vanebildande effekt.78 Härigenom betonas straf-

fets norminternaliserande effekt. Moralbildning handlar om att skapa en plikt-

känsla hos människor. Det är denna pliktkänsla som får människor att avstå 

från att begå brott.79 Straffet syftar helt enkelt till att skapa en oreflekterad 

moralinstinkt gentemot den brottsliga handlingen samt åstadkomma ett allmänt 

moralbud om att lagen ska följas. Förhoppningen är att åstadkomma en vane-

mässig laglydnad hos människor.80 

Vedergällning, eller retribution, bygger på en sorts pliktetik. Det är 

själva handlingen, och inte gärningspersonen, som utgör grund för de norma-

tiva övervägandena.81 Vid vedergällning placeras föreställningar om rättvisa 

framför nyttotänkande. Straffet ses som ett uttryck för klander och utgångs-

punkten för straffets legitimerande är att straffet är förtjänt. 82 Vedergällning 

utgår ifrån en bakåtblickande logik. Straffet bestäms mot bakgrund av intent-

ionen med, ansvaret för och skulden till den brottsliga gärningen.83 Huruvida 

straffet eventuellt kommer att resultera i minskad brottslighet är irrelevant.84 I 

modern framställning har idén om vedergällning förespråkats av den tyske filo-

sofen Immanuel Kant (1724-1804). För Kant är straffet en fråga om rättvisa. 

Rättvisa blir inte skipad om inte den skyldige ges ett berättigat straff. Utifrån 

ett sådant perspektiv verkställs inte straffet för brottslingens eller samhällets 

skull, utan för den abstrakta rättvisans skull. 85 Vedergällningsteorin fick ett 

starkt uppsving under mitten av 1970-talet och utgjorde en reaktion mot fram-

förallt behandlingstanken. 86  Som straffteorier kan proportionalitetsprincipen 

och teorin om att ett rättvist straff är ett förtjänt straff, inordnas under veder-

gällning.87 
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3. Två utvalda straffteorier – proportionalitet och rättvisa 

3.1 Inledning 

 

Som rubriken till detta avsnitt antyder utgår den fortsatta framställningen från 

att proportionalitet och rättvisa utgör två möjliga teorier om hur statlig repress-

ion bör utformas. Beaktar man den vedertagna åtskillnad som görs mellan pre-

vention och vedergällning låter sig proportionalitet och rättvisa inordnas under 

den senare kategorin av straffteorier. Vid såväl resonemang om proportionalitet 

som rättvisa utgår ifrån föreställningen om att det är den brottsliga handlingen, 

och inte gärningspersonen, som motiverar straffet. Således tillämpas en bakåt-

blickande logik där den begångna gärningen blir avgörande för hur bestraff-

ningen bör utformas. Förhållandet mellan rättvisa och proportionalitet kan be-

skrivas som att rättvisa utgör ett huvudbegrepp till proportionalitet. Rättvisa är 

nämligen ett vidare begrepp. Ytterst grundar sig proportionalitetsprincipen på 

ett rättviseargument. I det följande avsnittet kommer frågan om hur proport-

ionalitet och rättvisa framställs inom doktrinen att närmare granskas. 

 

3.2 Proportionalitet 

 

3.2.1 Proportionalitet vid straffbestämning 

 

Inom svensk straffrätt spelar proportionalitet en central roll vid straffbestäm-

ning. Proportionell bestraffning utgör den väsentliga grunden för straffmät-

ningen. Utgångspunkten är att straffet i första hand ska bestämmas i proportion 

till hur allvarligt det förövade brottet är.88 Vid proportionalitetsbedömningen 

läggs härigenom avgörande vikt vid brottets straffvärde, d.v.s. hur allvarligt ett 

visst brott är.89 Tanken är att gärningstyper med ungefär samma straffvärde ska 

tilldelas samma straffskalor. Proportionalitet eftersträvas mellan den otillåtna 

gärningstypens straffvärde och dess straffsats, samtidigt som ekvivalens ska 
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föreligger mellan olika gärningstypers straffsatser.90I straffrättsliga samman-

hang används ett retrospektivt proportionalitetsbegrepp, där relationen mellan 

straffets stränghet och det begångna brottets svårhet studeras.91 Anledningen 

till varför straffrätten tillämpar en tillbakablickande logik beror på att bestraff-

ning sker därför att ett brott har förövats. Proportionell straffbestämning sker ju 

utifrån vad som har hänt vid det aktuella brottet.92 Grunden för denna retro-

spektiva proportionalitetsprincip förklarar von Hirsch med att bestraffning in-

nefattar ett mått av klander. Därmed ger straffets stränghet en anvisning om 

hur mycket brottet ogillas. Detta illustrerar von Hirsch med att om till exem-

pelvis brottet X bestraffas strängare än brottet Y, så ligger däri ett starkare ogil-

lande av brottet X än brottet Y.93 

 

3.2.2 Straff som uttryck för klander 

 

Utifrån ett proportionalitetsperspektiv är en straffrättslig sanktion att betrakta 

som ett uttryck för klander. Enligt von Hirsch är det klanderargumentet som 

ger stöd åt proportionalitetsprincipen. 94 En bedömning av huruvida straffet 

står i proportion till gärningens allvar förutsätter alltså att olika handlingars 

klandervärdhet utreds.95 Då gärningspersonen tilldelas ett lidande eller ett obe-

hag, i form av ett utdömt straff, sker nämligen ett utpekande av den otillåtna 

handlingen såsom moraliskt förkastlig. 96  Gärningspersonen betraktas såsom 

någon som har gjort någonting orätt. Detta beror på att bestraffningen sker un-

der sådana omständigheter och på ett sådant sätt att det till gärningspersonen 

förmedlas ett mer eller mindre strängt ogillande den begångna handlingen.97 

Eftersom straff förmedlar ett visst mått av klander bör straffet spegla gärning-

ens grad av klandervärdhet.98 Hur bör i så fall begreppet klandervärdhet för-

stås? Jareborg hävdar att, hur klandervärd en handling är beror dels på vilka 

värden eller intressen som kränks/hotas, och dels på huruvida gärningen inne-
                                                 
90 Asp m.fl. 2013, s. 51. 
91 von Hirsch 2007, s. 28. 
92 Jareborg & Zila 2012, s. 72. 
93 von Hirsch 2007, s. 28. 
94 von Hirsch 2007, s. 51. 
95 Borgeke 2012, s. 32. 
96 Om varför straffet bör innefatta obehag, se von Hirsch 2007, s. 41-44. 
97 von Hirsch 2007, s. 25. 
98 von Hirsch 2007, s. 51. 
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fattar en direkt kränkning/fara eller om relationen till en sådan kränkning är 

mer avlägsen. Även graden av skuld hos gärningspersonen påverkar hur klan-

dervärd den begångna handlingen anses vara. Gärningspersonens motiv spelar 

in samtidigt som alla personer har inte samma ansvarsförmåga.99 

Det finns flera skäl till stöd för varför straff bör ge uttryck för klander. 

Enligt von Hirsch är tre argument relevanta. För det första innebär klander att 

fokus riktas mot brottsoffrets utsatthet. Det räcker inte att enbart notera att en 

skada har inträffat och ge uttryck för sympati och medkänsla. Brottsoffret har 

inte bara lidit skada, denne har också blivit kränkt till följd av det brottsliga 

angreppet. Genom att gärningspersonen klandras för sitt handlande klargörs att 

denne bär ansvar för den skada som brottsoffret har vållats, samt för den 

kränkning som brottsoffret har känt. För det andra medför klander att gär-

ningspersonen blir upplyst om konsekvenserna av det brottsliga handlandet. 

Det ogillande som följer av straffet ger gärningspersonen anledning att på nytt 

reflektera över sitt agerande och eventuellt känna skam eller ånger.100 Klander 

kommunicerar ett budskap om vilket mått av ogillande som gärningen bör för-

anleda. I själva bestraffandet ligger alltså ett budskap till gärningspersonen om 

att den begångna gärningen bedöms vara förkastlig och följaktligen inte ska 

företas. 101  Detta resonemang förutsätter emellertid att gärningspersonen ses 

och behandlas såsom en moraliskt ansvarig person, en person som är kapabel 

att diskutera och bedöma sitt handlande utifrån moralisk synpunkt.102 För det 

tredje sänder klandrandet ett budskap till allmänheten. Klander utgör ett skäl 

för människor att vara laglydiga. Det klander som följer av en formell bestraff-

ning är, till skillnad från vardagslivets klander, i princip förutsebart. Då en 

straffrättslig sanktion ger uttryck för klander, kommuniceras ett budskap till 

allmänheten om att sådana handlingar bedöms vara förkastliga och därför inte 

bör företas. Budskapet implicerar helt enkelt en vädjan till människors känsla 

för rätt och orätt. Härigenom utgör alltså klandret ett ytterligare skäl till laglyd-

nad.103 
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Enligt von Hirsch inbegriper klanderargumentet tre steg. Det första 

steget innebär att statliga sanktioner gentemot otillåtna handlingar har straf-

fande karaktär. Med andra ord medför straffet ett obehag som ger uttryck för 

ett visst mått av klander. Vid det andra steget ställs krav på att sanktionen ska 

ge uttryck för hur allvarligt klandret är. Till sist, som ett tredje steg, bör straf-

fande sanktioner ordnas och utdömas i enlighet med gärningarnas klandervärd-

het.104 Att döma av von Hirsch resonemang är straffrättens gärningspreventiva 

karaktär av betydelse för frågan om klander. Lagstiftaren strävar nämligen 

medvetet efter att motverka förekomsten av vissa samhällsfarliga beteenden 

genom att belägga dem med straff. I den bemärkelsen har straffrätten en gär-

ningspreventiv riktning. Genom hot om obehag söker lagstiftaren medvetet 

motverka förekomsten av ett för samhället skadligt beteende, samtidigt som det 

klander som följer av sanktionen ger uttryck för moraliskt ogillande. Härige-

nom förses människor inte bara med moraliska skäl för laglydnad, utan det 

klargörs också att det ligger i ens eget intresse att avstå från att begå brott p.g.a. 

att sanktionen är kännbar. Straffets preventiva funktion tar sig uttryck i att obe-

hag, som medel för att ge uttryck för klander, verkar som ett försiktighetsskäl. 

På så vis förses människor med ytterligare ett skäl till att avhålla sig från 

brottslighet (utöver att gärningen till följd av den klandrande straffsanktionen 

är orätt). Det resonemang som von Hirsch förespråkar förutsätter emellertid att 

människor betraktas som moraliskt ansvariga, samt att människan är en opålit-

lig individ som kan handla moraliskt rätt, men som ofta frestas att göra något 

som är orätt.105 

Förhållandet mellan klander och hot om lidande kan beskrivas som ett 

ömsesidigt beroende. Denna åsikt förespråkas av von Hirsch som menar att 

klander och hot om lidande utgör två av varandra betingade faktorer. Enligt 

von Hirsch bör dock inte ett hot om obehag eller lidande tillåtas vara helt skiljt 

från elementet av klander. Förhållandet kan beskrivas som att en straffbestäm-

melse dikterar att ett visst handlande är straffbart.  Det föreskrivna straffet för-

anleder hot om lidande eller obehag, men ger också uttryck för ett visst mått av 

klander. Mot denna bakgrund innebär en skärpning av straffets stränghet re-
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gelmässigt också en ändring av det mått av klander som förmedlas.106 Härav 

följer att proportionalitetsprincipen inte kan motiveras helt på brottspreventiva 

grunder, utan principen hänger samman med att bestraffning innefattar klander. 

Förhållandet mellan proportionalitet och prevention kan alltså liknas vid en 

”sammanflätning” av straffets två aspekter: klander och tillfogande av obe-

hag.107 

 

3.2.3 Två sorters proportionalitet 

 

Traditionellt görs i straffrättsliga sammanhang en åtskillnad mellan absolut och 

relativ proportionalitet.108 Denna distinktion är av grundläggande betydelse för 

förståelsen av vilken ledning proportionalitetsprincipen kan ge i fråga om 

straffbestämning.109 

Absolut proportionalitet innebär att man till ett visst brott direkt kan 

knyta ett visst straff.110 Varje brott är värt något visst i absoluta termer.111 Med 

absolut proportionalitet avses att en viss brottstyp ska tilldelas en viss straff-

skala eller att ett visst begånget brott ska bestraffas på ett visst sätt.112 Tanken 

om att straff bör ske efter förtjänst är av begränsad betydelse för frågor om 

absolut proportionalitet, eftersom det är ytterst svårt att bedöma förtjänst i ab-

soluta termer. Problematiken ligger i att det är svårt att finna en given start-

punkt att utgå ifrån. Frågor om absolut proportionalitet handlar att finna en 

sådan startpunkt.113 Absolut proportionalitet kännetecknar straffsystemets yttre 

struktur och rör frågor om den allmänna repressionsnivån, straffskalornas max-

ima och minima, straffskalornas spännvidd samt vilket mått av lidande olika 

strafformer innebär. 114 I fråga om den allmänna repressionsnivån, d.v.s. på 

vilken nivå de straffrättsliga ingripandena bör ligga, är absolut proportionalitet 

av väsentlig betydelse.115 Betydelsen av absolut proportionalitet, när det kom-
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mer till utformandet av den allmänna repressionsnivån, är emellertid beroende 

av om proportionalitetsprincipen ses som en bestämmande eller en begrän-

sande princip. Denna fråga gäller huruvida proportionalitetsprincipen utgör en 

princip som bestämmer utfallet av straffmätningen eller utgör en princip som 

enbart begränsar möjligheten att straffa. 116 

Den absoluta proportionalitetsprincipen betraktas av de flesta inom 

doktrinen som begränsande. 117 Bedöms proportionalitetsprincipen utgöra en 

begränsande princip ger den inte någon preciserad anvisning om vilket straff en 

gärningsperson förtjänar. 118 Istället innebär principen att det finns vissa sam-

hälleliga värderingar som sätter gränserna för vad som anses vara acceptabelt i 

fråga om bestraffning. Absolut proportionalitet bedöms alltså vara något kultu-

rellt relativt, det finns inte något givet mått för vad som är ett rättvist straff.119 

Härmed blir konvention, vana och tradition avgörande för vad som är rättvist, 

inte rationell argumentation.120 Utifrån ett sådant perspektiv ger proportional-

itetsprincipen en indikation om att det finns vissa gränser för vad som är för-

tjänta och vad som är oförtjänta straff. 121 Det finns således vissa övre och 

nedre gränser som måste respekteras. En bestraffning inom dessa gränser fram-

står som rättvis.122 

Om absolut proportionalitet betraktas som en bestämmande princip, 

krävs att det finns ett givet mått för vad som är ett rättvist straff.123 Rent gene-

rellt råder, inom den juridiska doktrinen, en enighet om att absolut proport-

ionalitet enbart är begränsande, inte bestämmande.124 Det existerar således inte 

något givet mått för vad som är ett rättvist straff, även om samhälleliga värde-

ringar sätter gränser för vad som anses acceptabelt.125 

Relativ proportionalitet innebär istället att en jämförelse görs mellan 

olika brottstyper eller mellan gärningstyper inom en brottstyp.126 Utifrån jäm-

förelsen går det sedan att säga om ett brott förtjänar ett strängare, ett mildare 
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eller samma straff som ett annat brott.127 Av den relativa proportionaliteten 

följer att personer som döms för lika allvarliga brott bör tilldelas lika stränga 

straff. Det betyder samtidigt att personer som döms för brott av olika svårhets-

grad bör tilldelas straff som i sin stränghet speglar skillnaden i allvaret mellan 

brotten. Kravet på relativ proportionalitet överträds om personer som har begått 

ungefär lika allvarliga brott, på utilitaristiska grunder, tilldelas påtagligt olika 

stränga straff. Ett exempel lånat från von Hirsch kan i detta sammanhang vara 

till hjälp för att illustrera hur straff kan ge uttryck för klander. Om person A 

straffas strängare än person B innebär detta att person A också klandras mer, 

vilket enligt kravet på proportionalitet endast är motiverat om person A:s hand-

ling är värre än den handling som person B har begått. I annat fall uppfylls inte 

kravet på relativ proportionalitet.128 

Relativ proportionalitet är förenat med vissa krav. För det första förut-

sätter relativ proportionalitet ekvivalens, d.v.s. att gärningstyper med samma 

bestraffningsvärde tilldelas likartade straffskalor.129 Ekvivalenskravet innebär 

dock inte att alla brott ska åläggas samma straff. Inom varje brottstyp finns 

nämligen flera grader av svårhet eftersom både måttet av skadlighet/farlighet 

och måttet av skuld varierar. Av kravet på ekvivalens följer att, om skillnader-

na inte är tillräckligt påtagliga för att kunna påverka bedömning av brottets 

svårhet bör straffet bli ungefär lika ingripande. 130 Vidare förutsätter relativ 

proportionalitet att straff kan anges på en skala så att deras relativa stränghet 

återspeglar rangordningen i svårhet hos de aktuella brotten. Detta krav på 

rangordning kan illustres med följande exempel. Om brottet Y bestraffas 

strängare än brottet X ger bestraffningen uttryck för ett starkare ogillande av 

brottet Y, vilket förutsätter att Y också är mer allvarligt än brottet X.131 Ytterli-

gare en förutsättning för relativ proportionalitet är att det finns en viss sprid-

ning av straffen och den tillämpliga straffskalans spännvidd. Ett exempel lånat 

av von Hirsch illustrerar spridningskravet. Brotten X, Y och Z är korrekt rang-

ordnade i fråga om brottens svårhet. Y är dock betydligt mer allvarligt än X, 

medan Z endast är litet mer allvarligt än Y. Spridningskravet innebär i denna 
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situation att avståndet mellan straffen för X och Y är större än avståndet mellan 

straffet Y och straffet Z. I annat fall återspeglas inte i straffen, brottens svår-

het.132  

Ett straffsystem som bygger på proportionalitetsprincipen, har en inre 

struktur av relativ proportionalitet. I detta hänseende är proportionalitetsprinci-

pen en bestämmande princip.133 Utgångspunkten för en bestämmande proport-

ionalitetsprincip är att personer som har begått likartade brott, ska tilldelas lika 

stränga straff.134   

 
 

3.3 Rättvisa 
 

3.3.1 Rättvisa inom juridiska sammanhang 

 

En djupt rotad föreställning är att lagen – skriven eller oskriven – måste vara 

uttryck för en över människorna stående rättvisa. Lundstedt menade att idén 

om rättvisa har haft inflytande på rättsvetenskapen, på så vis att rättvisan har 

legat till grund för en stor del av den strafflagstiftningen i flera västerländska 

rättsordningar.135 Rättvisa beskrivs av Jareborg som en form av det rätta.136 

Hur ska i så fall begreppet ”det rätta” förstås? Ordet ”rätt” är en av 

språkets mest generella termer.137 Ordets språkliga betydelse talar om att en 

jämförelse sker med något som har normkaraktär. En norm kan, enligt Ja-

reborg, utgöra en måttstock, ett ideal eller verka som ett rättesnöre. I princip 

kan vad som helst utgöra en norm, så länge det rör sig om något som kan tjäna 

som en förebild. 138 En norm kan alltså förstås som en handlingsregel eller 

handlingsmönster som kan verka både i positiv och negativ riktning såsom en 

måttstock för något.139 
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Traditionellt görs en distinktion mellan det formellt rätta och det ma-

teriellt rätta.140 Denna distinktion, menar Jareborg, är av särskild betydelse för 

rättvisebedömningar. Distinktionens betydelse ligger i att den antyder en möj-

lighet till kritik, från moralisk synpunkt, av gällande rätt.141 Det formellt rätta 

är det som överensstämmer med en norm, en måttstock. Jareborg och Zila me-

nar att det avgörande vid formella rättvisebedömningar är frågan om givna 

normer för behandling av människor har följts. Exempelvis är det inte ovanligt 

att höra någon säga, att rättvisa har skipats när domaren tillämpar gällande reg-

ler. I ett sådant sammanhang saknar det betydelse huruvida reglerna från någon 

synpunkt är materiellt rättvisa. Med det materiellt rätta däremot avses det som 

stämmer överens med en norm, som från någon synpunkt kan motiveras på ett 

rationellt sätt. Materiella rättvisebedömningar kan ske utifrån flera syn-

punkter.142 I juridiska sammanhang är det, menar Jareborg, normalt fråga om 

moraliska argument.143 Detta för oss in på frågan om relationen mellan rätt och 

moral, vilken kommer behandlas i nedanstående avsnitt. 

 

3.3.2 Rätt och moral 

 

Frågan om rättvisans roll inom juridiken förutsätter att förhållandet mellan rätt 

och moral diskuteras. Asp anser att det bör vara fullständigt okontroversiellt att 

rätt och moral i princip är skilda, i den meningen att rätt inte nödvändigtvis 

sammanfaller med moralen.144 Jareborg menar att de flesta moralfilosofiska 

diskussioner är vilseledande i det att de jämställer moral med juridisk rätt. En-

ligt Jareborg kan moral, till skillnad från lagen, inte ses som ett system av reg-

ler eller principer. Jareborg menar att detta beror på att den juridiska rättsord-

ningen inte tål några konkurrenter, den juridiska rätten är ett maktmonopol som 

i första hand knyts till ett territorium, även om den ibland också tar jurisdiktion 

över vad som händer utanför detta. Därför är det normala att en person är un-

derkastad en juridisk normordning eller befinner sig i en juridisk ”gemenskap”, 
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t.ex. den svenska.145 Ett argument till varför rätt och moral i princip är sär-

skilda är alltså att rätten är en medan moralen är flera.146 Jareborg hävdar i 

detta sammanhang att moralisk argumentation normalt sker mot en kulturell 

bakgrund och förutsätter en gemensam begreppsbildning samt avser roller i en 

moralisk gemenskap. Därför blir en persons moraliska uppfattning ytterst 

komplicerad och individuell.147 Ett annat argument till stöd för föreställningen 

om att rätt och moral i princip bör vara särskilda från varandra har framförts av 

Asp, som menar att detta följer redan av att det för den rättsliga argumentation-

en finns fasta förutsättningar, eller utgångspunkter för argumentationen (vilka 

hittas i rättskällorna) på ett helt annat sätt än då det gäller moral.148 

Bauhn hävdar att rätt och moral hör till den normativa begreppsvärl-

den så till vida att både rätt och moral anger vad människor bör och inte bör 

göra mot varandra. Enligt Bauhn finns det en väsentlig skillnad mellan rätt och 

moral. Medan lagen är stiftad av en beslutande politisk församling, kodifierade 

i lagtext, och tillämpad av domstolar, är moralens innehåll svårare att fastställa 

och definiera. Bauhn anser dock inte att detta innebär att moralen enbart ger 

uttryck för subjektivt tyckande, men det innebär att tvister i moraliska frågor, 

där det inte också finns en juridisk komponent, inte kan få institutionaliserade 

lösningar. Enligt Bauhn kan detta uttryckas som att, det i moralens värld inte 

finns någon domstol. Å andra sidan blir i så fall inte moraliska resonemang 

bundna till ett visst samhälle eller en viss politisk eller rättslig ordning. Härmed 

menar Bauhn att moraliska argument om vad som är rätt och orätt, gott och 

ont, kan ha giltighet oberoende av vad lagen säger och oberoende av vad den 

politiska församlingen säger. Kontentan av det sagda innebär att den som vill 

föra ett moraliskt resonemang alltså inte enbart kan nöja sig med att hänvisa till 

rådande lag eller till allmänna opinionen, utan hen måste visa varför lagen 

borde vara av ett visst slag, eller varför vi människor borde anse att ett visst 

handlande är rätt eller orätt.149 Bauhn sammanfattar sin syn på relationen mel-

lan rätt och moral med att: ”Moralen går utanpå lagen, både i så måtto att man 

utifrån normativa moraliska utgångspunkter kan värdera och kritisera stiftade 

                                                 
145 Jareborg 1992, s. 40. 
146 Jareborg 1992, s. 40 samt Asp 1998, s. 32. 
147 Jareborg 1992, s. 59. 
148 Asp 1998, s. 32. 
149 Bauhn 2012, s. 319-320. 
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lagar, och i så måtto att moralen kan föreskriva plikter som varken behöver 

eller bör inkluderas i den stiftade lagen”.150 

Innebär det principiella särskiljandet mellan rätt och moral att mora-

liska argument inte har någon rättslig betydelse alls eller att det helt saknas en 

koppling mellan rätt och moral? Nej, så är inte fallet. Asp menar att rätten, när 

det gäller straffrätten, utgör institutionaliserad moral. 151 Denna föreställning 

delas av Jareborg, som menar att juridisk rätt, liksom politik, till väsentlig del 

är moral. De regler och principer som uppställs eller växer fram har nämligen 

att göra med hur människors välfärd skall ges relevans vid beslutsfattande. 

Juridiskt arbete är därför med nödvändighet både politiskt och moraliskt.152 

Jareborgs syn på moralen grundar sig i att moral, vad det än må vara, 

är någonting som har ett syfte för människor i en gemenskap. Moralens syfte 

är, enligt Jareborg, att bidra till att förbättra mänsklighetens besvärliga situat-

ion eller till att förhindra att denna situation blir värre.153 Vad Jareborg menar 

är att, eftersom alla människor har vissa behov och personliga intressen som 

man försöker tillfredsställa samtidigt som det till följd av att det finns begrän-

sade tillgångar, inte finns möjlighet för alla människor att få sina mål och in-

tressen uppfyllda. 154 Detta resulterar i en för mänskligheten besvärlig situation, 

som bör lösas därför att alla kan räkna med att komma i en från egen synpunkt 

bättre situation, om människans begränsningar minskar.155 

Mot denna bakgrund anser Jareborg att moralens syfte är att förbättra 

denna besvärliga situation. Jareborg uppställer ett antal principer eller normer 

för moraliskt handlande. Sex stycken huvudprinciper för moraliskt handlande 

betonas: (1) att avstå från att skada andra, (2) att ömsesidigt hjälpa varandra, 

(3) att visa hänsyn mot andra, (4) att ingripa i och leda irrationella medmänni-

skors handlande (psykiskt sjuka och barn vilka inte alltid kan ta tillvara på sina 

egna intressen), (5) att bidra till att system och institutioner blir eller förblir 

                                                 
150 Bauhn 2012, s. 336. 
151 Asp 1998, s. 34 (fotnot 14). 
152 Jareborg 1992, s. 59-61. 
153 Jareborg 2008, s. 302-303. 
154 De begränsade tillgångarna klassificerar Jareborg som (a) begränsade materiella resurser, 
(b) begränsningar i intelligens, kunskap, information och skicklighet, (c) begränsad rationalitet 
och (d) begränsad altriuism, (e) människors fundamentala sårbarhet (behov av hjälp, samarbete 
och skydda för att kunna överleva) samt (f) människors fundamentala jämlikhet i fråga om 
sårbarhet och oförmåga att säkerställa sin överlevnad. Se vidare, Jareborg 2008, s. 303. 
155 Jareborg 2008, s. 302-303. 
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rättvisa och effektiva samt (6) att fullgöra vad som enligt ett systems eller en 

institutions regler åligger en, under förutsättning att systemet eller institutionen 

är rättvis(t) och om man frivilligt utnyttjar systemet eller institutionen eller 

åtminstone drar fördel av att andra följer reglerna.  Utöver dessa huvudprinci-

per existerar ytterligare normer, vilka i och för sig inte är lika viktiga, men som 

ändå får anses tillräckligt relevanta för att det ska anses motiverat att deras ef-

terlevnad framtvingas med tvång; (7) att vara hövlig, (8) att visa ömsesidig 

respekt, (9) att visa sympati på grund av personlig moralisk karaktär och inte 

på grund av tillfälliga fysiska egenskaper samt (10) att göra gott, aktivt se till 

andras intressen och visa välvilja.156 

De uppräknade principerna kräver ytterligare preciseringar, men Ja-

reborg anser att de ändå ger en uppfattning om vidden av moralens innehåll. 

Dessa moralregler har karaktären av tumregler, de anger vad människan bör 

göra för att säkerställa moralens allmänna syfte. Enligt Jareborg motiveras 

moralreglerna från den moraliska synpunkten. En moralregel behöver aldrig 

åberopas för att redovisa ett moraliskt handlingsskäl. Regelns existens ger 

nämligen inte några andra skäl utöver dem som den sammanfattar.157 

Vidare görs åtskillnad mellan konstruktiv moral och konventionell 

moral. Med konstruktiv moral avses moral som motiveras från den moraliska 

synpunkten, medan konventionell moral är moral som utgör en del av den soci-

ala seden, även om konventionell moral ofta inte är enbart uppkommen genom 

vana.  Jareborg anser att det inte räcker att enbart konstatera att vissa sociala 

regler är ”moraliska”, hänsyn måste även tas till att de ska tjäna ett visst syfte. 

Därav bör sociala regler ha ett visst innehåll, vilket varierar beroende på sam-

hällsförhållandena. Jareborg anser att det inte alltid går att skilja mellan moral-

regler och rättsregler. Frågan är inte om lagstiftaren ska befatta sig med vad 

som är moraliskt relevant, utan i vilket mån det ska ske.158  

 

 
 
 

                                                 
156 Jareborg 2008, s. 304-306. 
157 Jareborg 2008, s. 306-308. 
158 Jareborg 2008, s. 302-314. 
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3.3.3 Rättviseargument 

 

Nedan följer ett försök att beskriva och konkretisera vad ett rättviseargument 

innebär. I den moderna kriminalpolitiska debatten används ofta begreppet re-

parativ rättvisa för olika typer av åtgärder som bl.a. syftar till att återupprätta 

brottsoffret och som vanligen sker utanför det ordinarie rättssystemet. Denna 

form av rättvisa kommer inte beaktas i det följande försöker att konkretisera ett 

rättviseargument. Anledningen till varför reparativ rättvisa inte behandlas här 

är för att det vanligen sker utanför det ordinarie straffrättsystemet.159 

Inledningsvis är det betydelsefullt att påpeka att argument om rättvisa 

förekommer både på lagstiftningsnivå (vid fastställandet av straffskalan), på 

domstolsnivå samt vid fastställande av konkret straff. Om vi håller oss till lags-

stiftningsnivån är den relevanta typen av rättvisekriterium, enligt Jareborg och 

Zila, förtjänst. Utifrån ett sådant ställningstagande kan det hävdas att, ett rätt-

vist straff är detsamma som ett förtjänat straff. 160 Vad ett brott förtjänar för 

straff kan bestämmas på flera sätt. Ett sätt att bestämma vad ett brott förtjänar 

är att acceptera skuldprincipen, d.v.s. att den som inte rimligen kan klandras 

för sin gärning inte ska straffas. Jareborg och Zila hävdar i detta sammanhang 

att om skuldprincipen accepteras får straffet automatiskt en viss symbolfunkt-

ion på så vis att kriminaliserade gärningar är otillåtna gärningar som från sam-

hällets synpunkt är förkastliga, och personer som begår brott därmed är klan-

dervärda.161 Straff efter förtjänst förutsätter således att förkastlighet och klan-

dervärdhet graderas. Enligt Jareborg och Zila innebär ett tilldelande av en från 

dessa synpunkter rättvis straffskala att man strävar efter proportionalitet mellan 

en otillåten gärningstyps straffvärde och dess straffsats samt även eftersträvar 

ekvivalens. Enligt Jareborg och Zilas uppfattning sker rättvis bestraffning uti-

från samma sorts överväganden. Graden av den konkreta gärningens förkast-

lighet och den konkreta gärningspersonens skuld är avgörande.162 

Bauhn intar ett aktörsrelaterat rättviseperspektiv där människor ses 

som aktörer, vilka både vet och vill vad de gör. Utifrån detta synsätt utgör 

människors handlande en följd av våra åsikter. Eftersom människor, även om 
                                                 
159 För vidare läsning om reparativ rättvisa se Sarnecki 2011, s. 455-461 samt Gröning & 
Jacobsen 2012. 
160 Jareborg & Zila 2012, s. 66 samt Jareborg 2013, s. 84. 
161 Jareborg & Zila 2012, s. 67. 
162 Jareborg & Zila 2012, s. 66-67. 
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vi kanske inte alla gånger direkt kan förutse varje konsekvens av vårt hand-

lande, vet att det är vi själva som utför handlingen och att vi vet även vet med 

oss att vårt handlande har vissa egenskaper, hävdar Bauhn att det är motiverat 

att förespråka en mer rättviseorienterad syn på straffrätten. Enligt Bauhn måste 

de rättsvårdande instanserna välja sida. Gärningspersonen och brottsoffret bör 

inte bedömas som två likaberättigade parter, vars intressen i lika hög grad ska 

beaktas. Bauhn menar att, eftersom det är brottsoffret som har fått sina rättig-

heter åsidosatta, bör de rättsvårdande instanserna ta brottsoffrets parti före gär-

ningspersonens. Ett sådant resonemang grundar sig i en föreställning om att 

gärningspersonen har tagit sig en frihet som hen inte har rätt till, samtidigt som 

offret har förlorat ett välbefinnande som hen har rätt till. Utifrån ett sådant re-

sonemang betraktas inte offret och gärningspersonen som moraliskt likvärdiga. 

Bauhn menar att straffet markerar samhällets vilja att upprätthålla en moralisk 

skiljelinje mellan offer och gärningsperson. Utifrån detta aktörsrelaterade rätt-

viseperpektiv ses gärningspersonen som ansvarig för sina handlingar till dess 

att motsatsen är bevisad. Straffet utgör därmed redskap för att balansera brottet. 

Uppgiften för de rättsvårdande instanserna blir därför att återställa den rubbade 

balansen mellan brottsoffer och gärningsperson. Genom att beröva gärnings-

personen frihet i proportion till allvaret i dennes övergrepp kan samhället ba-

lansera upp den extra frihet som gärningspersonen tagit sig själv.163 

Det aktörrelaterade rättviseperspektiv som Bauhn förespråkar grundar 

sig på en retributiv syn på straff, som fokuserar på gärningsmannens ansvar för 

sitt brott, snarare än på förväntade framtida brottspreventiva konsekvenser. 

Utifrån ett sådant perspektiv riktas fokus på den specifika rätt som gärnings-

personen har missbrukat, närmare bestämt rätten till frihet. Gärningspersonen 

bör straffas genom att hen berövas frihet i proportion till allvaret i den kränk-

ning av offrets rättigheter som den brottsliga handlingen innebär. Bauhn menar 

att även om inte straffet upphäver brottet, så utplånar det en extra kränkning 

mot såväl brottsoffret som mot det laglydiga samhället i stort, d.v.s. den kränk-

ning som består i att någon förgriper sig på en människas ”liv, lem och egen-

dom och kommer undan med det”.164 Bauhn menar att straffet markerar sam-

hällets vilja att upprätthålla en moralisk skiljelinje mellan offer och gärnings-

                                                 
163 Bauhn 2012, s. 330-331. 
164 Bauhn 2012, s. 331. 
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person. En utgångspunkt för den aktörsrelaterade rättviseteori som Bauhn före-

språkar, är att gärningspersonen är ansvarig för sina handlingar, till dess att 

motsatsen är bevisad. Det finns därför ett större utrymme för tanken att den 

gärningspersonen som lider skada i samband med det förövade brottet får 

skylla sig själv. Enligt detta perspektiv är inte gärningspersonen likaberättigad 

med sina offer och ska därför inte tillerkännas samma rättigheter.165 

Förekomsten av argument om rättvisa godtas dock inte av alla. 

Lundstedt hävdar exempelvis att omdömet, att något vore rättvist, inte kan till-

skrivas någon objektiv giltighet. Lundstedt anser att, ett påstående om att det är 

rättvist att den som begår en brottslig handling bör bestraffas utgör enbart ett 

uttalande om hur någonting bör vara. Enligt Lundstedt beskriver ett sådant 

påstående inte några faktiska förhållanden och kan därför inte sägas tillhöra 

verkligheten. Lundstedt menar att i verkligheten finns det inte plats för något, 

som inte är, utan endast bör vara. Utifrån Lundstedts resonemang utgör ett 

rättviseargument endast ett uttryck för en individuell och subjektiv känsla, ett 

s.k. värdeomdöme. Eftersom känslor, enligt Lundstedt, saknar objektiv giltig-

het, är det inte möjligt att tillskriva rättviseargument någon egentlig betydelse 

inom juridiken. Lundstedt förkastar tanken om att den som begår en brottslig 

handling straffas därför hen har ådragit sig skuld och därmed rättvisligen har 

gjort sig förtjänt av straffet. Enligt Lundstedt innefattar detta skuldomdöme att 

en person har överträtt en plikt, ett åsidosättande av ett handlingssätt, som hen 

borde ha iakttagit. Eftersom även skuldomdömet är ett exempel på ett värde-

omdöme, vilket enbart är uttryck för en subjektiv känsla, kan således rättvisan 

inte ligga till grund för straffet.166 

Enligt Lundstedt kan rättvisan således inte vara grunden till straffet. 

Om rättvisan tillåts påverka straffrättsliga bedömningar, skulle hänsyn behöva 

tas till samtliga känslor som påverkade omständigheterna i det enskilda fallet, 

vilket skulle leda till ett scenario där det ”istället för straff-rätt skulle inträda 

straff-kaos”.167 

Ett ytterligare skäl till att rättviseargument inte bör ges någon närmare 

betydelse inom juridiken är, enligt Lundstedt, att den samhälleliga och sociala 

                                                 
165 Bauhn 2012, s. 331-332. 
166 Lundstedt 1950, s. 280-281. 
167 Lundstedt 1950, s. 282-283. 
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aspekten i straffrätten går förlorad genom rättvisemetoden. Lundstedt menar att 

straffet har en social funktion genom att skapa trygghet hos medborgarna. En-

ligt Lundstedt beaktar rättvisebedömningar enbart omständigheterna i det en-

skilda fallet, vilket leder till att hänsyn inte tas till det som bäst gynnar sam-

hällsnyttan. Lundstedt uttrycker saken som att ett sådant tillvägagångssätt ”av-

skär hela horisonten för sin blick” och man ”berövar sig helt enkelt den logiska 

möjligheten att beakta de samhälleliga intressena”.168 

Skuld utgör, enligt Lundstedt, en överträdelse av en rättslig plikt. Den 

rättsliga plikten existerar oberoende av någon känsla av förpliktelse, plikten är 

i den bemärkelse objektiv. Enligt Lundstedt kräver rättviseargument att samt-

liga kända omständigheter beaktas, som påverkar människans värdeomdöme, 

om vad som är rättvist eller orättvist. Utifrån ett rättviseperspektiv blir då skuld 

någonting konstruerat, vilket Lundstedt hävdar strider mot vad skuldföreställ-

ningen egentligen innebär. Lundstedt hävdar att skuld utgör en överträdelse av 

en rättslig plikt, d.v.s. en plikt som ska kunna existera oberoende av en subjek-

tiv känsla av plikt och som därmed utgör en objektiv plikt. Lundstedt anser att 

”detta är en vederstygglig motsägelsefullhet, i det att plikten – såsom numera 

allmänt erkännes – är en känsla och sålunda subjektiv. Vad som blott är sub-

jektivt kan icke vara objektivt!”.169 Enligt Lundstedt är en rättsplikt något som 

är oberoende av hur såväl gärningspersonen betraktar sig själv, som hur andra 

uppfattar den brottsliga handlingen. Lundstedt menar att skulden har separerats 

från rättviseidéen. Rättviseföreställningar utgör, enligt Lundstedt, endast ”en 

påklistrad etikett” inom straffrätten.170 

  

                                                 
168 Lundstedt 1950, s. 285-286. 
169 Lundstedt 1950, s. 288. 
170 Lundstedt 1950, s. 286-289. 



 39 

4. Slutsatser 

 

4.1 Inledning 
 

I föregående avsnitt har det bl.a. redogjorts för hur proportionalitet och rättvisa 

beskrivs och kommer till uttryck i den svenska straffrättsdoktrinen. Det kom-

mande avsnittet utgör ett försök till att dra slutsatser kring hur proportionalitet 

och rättvisa behandlas inom doktrinen. Tanken är att dessa slutsatser ska sätta 

punkt för uppsatsens första del. 

 

4.2 Hur behandlas proportionalitet och rättvisa inom doktrinen? 
 

Inom den straffrättsliga doktrinen behandlas proportionalitet som en central 

straffrättslig princip, när det kommer till straffbestämning. Föreställningen att 

straffet ska bestämmas i proportion till den brottsliga gärningens allvar, betrak-

tas som en av de mest betydelsefulla principerna inom svensk doktrin. Ef-

tersom straff anses ge uttryck för klander, utgör en väsentlig utgångspunkt vid 

utformandet av straffbestämningen, att straffet bör stå i proportion till hur mo-

raliskt förkastligt det begångna brottet är. 

Mot bakgrund av att de flesta inom doktrinen anser att absolut pro-

portionalitet enbart utgör en begränsande princip, indikerar proportionalitets-

kravet att det finns vissa nedre gränser som lagstiftaren bör hålla sin inom, för 

att undvika oförtjänta straff. Inom svensk doktrin, anser man alltså att lagstifta-

ren måste hålla sig inom de nedre gränserna för hur sträng den allmänna re-

pressionsnivån får vara. Lagstiftaren kan helt enkelt inte besluta om hur stränga 

straff som helst, utan att överträda proportionalitetsprincipen. 

Inom doktrinen anses lagstiftaren även vara tvungen att beakta den re-

lativa proportionalitetsprincipen, när det kommer till skärpningar av straffbe-

stämmelser. Relativ proportionalitet betraktas nämligen som en bestämmande 

princip. Härigenom anser man, inom svensk doktrin, att proportionalitetsprin-

cipen är bestämmande för straffets utformande. Lagstiftaren är således tvungen 

att även beakta det relativa proportionalitetskravet. 
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Inom svensk doktrin har alltså proportionalitet en väsentlig betydelse 

för lagstiftarens möjligheter att besluta om den allmänna repressionsnivån, och 

om straffskärpningar för enskilda brott. 

Rättvisa däremot, utgör en term som sällan används explicit inom 

doktrinen. Detta innebär emellertid inte att rättvisa saknar betydelse i fråga om 

straffbestämning. Rättvisa utgör däremot ett mer svårdefinierat begrepp, jäm-

fört med proportionalitet. Vad som är rättvist kräver en subjektiv och högst 

individuell bedömning. Kanske är det därför som man, inom svensk doktrin, är 

försiktig med att uttryckligen tillämpa rättvisebegreppet. Inom doktrinen finns 

stöd för påståendet, att ett rättvist straff är detsamma som ett förtjänat straff. 

Straff efter förtjänst utgör nämligen en utgångspunkt för proportionalitetsprin-

cipen. Rättvisa kan ses som ett vidare begrepp än proportionalitet. Tanken att 

straff bör ske efter förtjänst är emellertid gemensamt för både proportionalitet 

och rättvisa, liksom föreställningen att straff ger uttryck för klander. Den 

svenska doktrinen präglas av en föreställning att graden av den konkreta gär-

ningens förkastlighet, och den konkreta gärningspersonens skuld, är avgörande 

för vilket straff gärningspersonen förtjänar. Denna ståndpunkt kännetecknar 

såväl proportionalitetsprincipen som argument om rättvisa. 

Även om rättvisa sällan uttryckligen används inom doktrinen, kommer 

ett rättviseargument till uttryck i och med den betydelse som proportionalitets-

principen har i fråga om straffbestämningen. Härigenom behandlas även rätt-

visa som en central straffteori inom doktrinen.  
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Del II: Proportionalitet och rättvisa i praktiken 

5. Bakgrund 

 

5.1 Inledning 
 

Det är betydelsefullt för den kommande framställningen att någonting sägs om 

den bakgrund som ligger till grund för de studerade straffskärpningarna. Ge-

mensamt för samtliga tre förarbeten är att de har utarbetats mot bakgrund av 

den s.k. Straffnivåutredningen, vilken har haft till uppgift att se över straffska-

lorna för allvarliga våldsbrott.171 Därför kommer inledningsvis, i nedanstående 

avsnitt, en redogörelse följer över Straffnivåutredningen och dess två betän-

kande, ”Straffskalan för mord” samt ”Straff i proportion till brottets allvar”.172 

 

5.2 Straffnivåutredningen 
 
Genom ett direktiv (dir. 2007:48) beslutade regeringen, den 29 mars 2007, att 

tillsätta en särskild utredare för att bl.a. överväga och föreslå förändringar i den 

svenska strafflagstiftningen.173 Utredningsarbetet kallades Straffnivåutredning-

en. 174 Avsikten med utredningsarbetet var att åstadkomma en straffmätning 

som markerade en skärpt syn på allvarliga våldsbrott. Av direktivet framgår att 

Straffnivåutredningens uppdrag även omfattade att överväga förändringar som 

skulle ge en större spännvidd i straffmätningen vid brott i allmänhet, i fall då 

försvårande eller förmildrande omständigheter förelåg. I detta sammanhang 

skulle utredaren också överväga betydelsen av flerfaldig brottslighet samt åter-

fall i brott. Straffnivåutredningen initierades mot bakgrund av att regeringen 

ansåg att synen på hur allvarliga grova våldsbrott är, hade förändrats till följd 

av samhällsutvecklingen. Enligt regeringen fanns det ett behov av att den 

skärpta synen på de grova våldsbrottens allvar återspeglades i strafflagstift-

ningen. Mot denna bakgrund fann regeringen det motiverat att utreda hur den 

                                                 
171 Ju 2007:04. 
172 SOU 2007:90 samt SOU 2008:85. 
173 Dir. 2007:48. 
174 Ju 2007:04. 
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svenska strafflagstiftningen kunde förändras i syfte att låta den skärpta synen få 

större genomslag i straffmätningen.175 

Den 4 oktober 2007 gavs Straffnivåutredningen, genom ett tilläggsdi-

rektiv (dir. 2007:137), i uppgift att, med förtur i ett delbetänkande, se över 

straffskalan för mord. Syftet med tilläggsdirektivet var att skapa utrymme för 

en mer nyanserad straffmätning och därigenom också en höjd straffnivå för 

mord. Behovet av ett delbetänkande motiverades med att den dåvarande regle-

ringen enbart gav domstolen två alternativ då den skulle döma ut fängelsestraff 

för mord: antingen ett tidsbestämt straff på tio år eller ett livstidsstraff. Mot 

bakgrund av att livstidsstraffet i princip hade kommit att tidsbestämmas från 18 

år och uppåt, ansågs skillnaden i verkställighetstid för den som döms för mord 

till fängelse på livstid, och den som döms till fängelse i tio år bli allt för stor. 

Regeringen menade därför att det fanns ett behov av en mer nyanserad straff-

mätning. Samtidigt bedömde regeringen att det var nödvändigt att utredning 

skulle bedrivas så snabbt som möjligt, vilket var anledningen till att Straffnivå-

utredning gavs i uppgift att redovisa sina överväganden i ett delbetänkande.176 

Av direktiven till Straffnivåutredningen framgår att principerna om 

proportionalitet och ekvivalens låg till grund för utredningen. Utgångspunkten 

för Straffnivåutredningens arbete var således att svårare brott skulle bestraffas 

strängare än lindrigare brott, samt att lika svåra brott skulle bestraffas lika 

strängt. En annan förutsättning för utredningsarbetet var att olika gärningar 

inom en och samma brottstyp borde bedömas olika strängt om det förelegat 

försvårande eller förmildrande omständigheter.177 

Straffnivåutredningen lämnade två betänkanden, dels delbetänkandet 

”Straffskalan för mord” i december 2007, och dels ”Straff i proportion till 

brottets allvar” i september 2008.178 

  

                                                 
175 Dir. 2007:48. 
176 Dir. 2007:137. 
177 Dir. 2007:48 samt Dir. 2007:137. 
178 SOU 2007:90 samt SOU 2008:85. 



 43 

5.3 Delbetänkandet Straffskalan för mord 
 
Straffnivåutredningens delbetänkande avsåg de frågor som omfattades av till-

äggsdirektiv (dir. 2007:137).179 Genom tilläggsdirektivet fick Straffnivåutred-

ningen i uppgift att, med förtur i ett delbetänkande, se över straffskalan för 

mord. Det huvudsakliga syftet var skapa utrymme för en mer nyanserad 

straffmätning samt en höjd straffnivå för mordbrottet.180 

I delbetänkandet kom Straffnivåutredningen fram till att acceptansen 

för våld i samhället hade minskat. Det ansågs därmed finnas ett större behov än 

tidigare, av att kunna beakta försvårande omständigheter vid straffmätningen 

för mord. Därför ansågs det vara motiverat att straffskalan för mord ändrades, 

så att den på ett bättre sätt återspeglade brottets straffvärde.181 Straffnivåutred-

ningen ansåg att det var möjligt att skapa utrymme för en mer nyanserad 

straffmätning samt en höjd straffnivå för mord genom att underlätta för dom-

stolen att döma till längre tidsbestämt straff.182 Mot denna bakgrund förslogs 

att straffskalan för mord skulle utvidgas från fängelse i tio år eller på livstid, till 

fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid.183 

Såsom en allmän straffteoretisk princip utgjorde proportionalitet en 

utgångspunkt för Straffnivåutredningens överväganden. I delbetänkandet beto-

nades bl.a. att proportionalitetsprincipen baseras på tanken om att straff ger 

uttryck för klander och att straffet därför bör utdömas efter kriterier baserade 

på ett förtjänsttänkande. Eftersom ett strängare straff ansågs ge uttryck för 

starkare klander borde därför ett brott med högre straffvärde tilldelas ett 

strängare straff än ett brott med lägre straffvärde. Detta argument ansåg Straff-

nivåutredningen vara baserat på en föreställning om förtjänst och rättvisa.  Av 

delbetänkandet framgår att utredaren ansåg att proportionalitetsprincipen tog 

sin utgångspunkt i kritiken av preventionsteoriernas betydelse vid påföljdsbe-

stämning, särskilt den s.k. behandlingstanken, vilken hade en avgörande bety-

delse vid brottsbalkens tillkomst. Enligt Straffnivåutredningen grundade sig 

kritiken av behandlingstanken i dels ett argument om förtjänst och rättvisa samt 

                                                 
179 SOU 2007:90, s. 38. 
180 Dir. 2007:137. 
181 SOU 2007:90, s. 131-137. 
182 SOU 2007:90, s. 137-146. 
183 SOU 2007:90, s. 21 samt s. 146-151. 
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dels i det faktum att undersökningar visade att preventionstänkandet var mer 

eller mindre otjänligt som grund för påföljdsbestämningen. Eftersom det, enligt 

utredaren, inte gick att dra göra några säkra prognoser på individnivå ansågs 

det saknas grund för att låta vissa personer bli föremål för ett strängare ingri-

pande än andra enbart pga. ett prognostiskt tänkande. Straffnivåutredningen 

ansåg att straff istället borde mätas ut i proportion till brottets allvar, d.v.s. i 

förhållande till hur förkastlig den begångna gärningen var. Härmed betonade 

utredaren att utgångspunkten för delbetänkandet var att straff skulle utdömas 

efter förtjänst, inte efter behov. Straffnivåutredningen framhöll att proportion-

alitetsprincipen lämnade utrymme för att i lagstiftningen genomföra straff-

skärpningar, så länge dessa kunde motiveras utifrån brottslighetens förkastlig-

het samt ske enligt ett synsätt som var gemensamt för samtliga brottstyper så 

att proportionalitet i systemet upprätthölls. Såsom utgångspunkt för Straffnivå-

utredningens delbetänkande gällde därför att en förändrad straffnivå ansågs 

kunna motiveras utifrån något konstaterbart förhållande som var relevant för 

straffnivån enligt proportionalitetsprincipen.184  

 
 

5.4 Slutbetänkandet Straff i proportion till brottets allvar 

 

I sitt slutbetänkande föreslog Straffnivåutredningen att straffen för allvarliga 

våldsbrott borde skärpas genom att det vid straffmätningen särskilt skulle beak-

tas om ett brott hade inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv, hälsa eller 

trygghet till person. I fråga om straffet för grova fall av misshandel ansåg 

Straffnivåutredningen att straffskalan var i behov av en lagändring. Enligt slut-

betänkandet skulle större hänsyn tas till om det förelegat försvårande eller 

förmildrande omständigheter samtligt som återfall i brott skulle leda till sträng-

are straff på ett mer konsekvent sätt än tidigare.185 

Som skäl till behovet av en höjd straffnivå för allvarliga våldsbrott be-

tonade Straffnivåutredningen betydelsen av principen om proportionalitet och 

ekvivalens. Behovet av skärpta straff för allvarliga våldsbrott övervägdes näm-

ligen från utgångspunkten att straffet borde stå i proportion till brottets allvar, 

                                                 
184 SOU 2007:90, s. 127-131. 
185 SOU 2008:85, s. 15. 
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så att svårare brott skulle bestraffas strängare än mildare brott, samt att lika 

allvarliga brott borde bestraffas lika strängt. I slutbetänkandet angavs att syftet 

med arbetet primärt hade varit att den som gjort sig skyldig till ett våldsbrott 

skulle dömas till ett straff som stod i proportion till hur allvarligt samhället såg 

på brottet. Denna ståndpunkt gällde generellt men ansågs vara särskilt uttalad i 

fråga om grov misshandel. 

Enligt Straffnivåutredningen var det främst två samhällsförändringar 

som talade för att straffskalorna för allvarliga våldsbrott borde skärpas. För det 

första hade acceptansen för våld i samhällets succesivt minskat. För det andra 

hade den ökade välfärden medfört att våldsbrott numera utgjorde ett relativt 

sett större hot mot den enskildes trygghet, sett i förhållande till annan brottslig-

het. Mot bakgrund av att allvarliga våldsbrott ansågs kunna leda till mycket 

allvarliga psykiska besvär hos de drabbade och deras anhörig, samtidigt som 

rädslan för att bli drabbad ofta utnyttjades av kriminella grupper i syfte att 

gynna organiserad brottlighet, ansåg utredaren att synen på hur allvarliga dessa 

brott är hade förändrats. Trots att det inte funnits underlag för att dra slutsatsen 

till att det allvarliga våldet hade ökat i Sverige hävdade Straffnivåutredningen 

att det var motiverat att straffet för allvarliga våldsbrott skulle skärpas.186 

Vidare fann Straffnivåutredningen, i sitt slutbetänkande, att straffska-

lorna för våldsbrott var vida och gav utrymme för att döma ut straff som var 

förhållandevis stränga. Enligt utredaren hade utvecklingen inom rättspraxis 

medfört att de påföljder som dömdes ut för allvarliga våldsbrott i stor utsträck-

ning kommit att ligga mycket nära minimum i straffskalan. Denna utveckling 

ansågs olycklig eftersom den kan tolkas som att domstolen såg milt på gär-

ningen, trots att brottet i själva verkat hade bedömts som ett normalfall. Utre-

daren menade att det dessutom blev svårt att göra åtskillnad mellan normalfal-

len och de fall där det hade förelegat förmildrande omständigheter. Med en 

sådan reglering befarades det finnas en risk att det för ett väsentligt allvarligare 

brott kunde dömas ut en påföljd som enbart var marginellt strängare än den 

som dömts ut för ett mindre allvarligt brott. Mot denna bakgrund kom Straffni-

våutredningen, i sitt slutbetänkande, fram till att straffet på ett bättre sätt borde 
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spridas ut över den tillämpliga straffskalan. Straffnivåutredningen förslog där-

för att straffnivån för de allvarliga våldsbrotten borde skärpas. 187 

Beträffande straffskalan för grov misshandel föreslog Straffnivåutred-

ningen att straffskalan skulle delas upp, så att det föreskrevs en särskild straff-

skala för de allvarligaste fallen av misshandel. I slutbetänkandet föreslogs att 

det för grov misshandel skulle dömas till fängelse i lägst ett och högst sex år, 

samt fängelse i lägst fyra och högst tio år, för sådana fall som var att betrakta 

som synnerligen grova.188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
187 SOU 2008:85, s. 15-18. 
188 SOU 2008:85, s. 20. 
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6. Proportionalitet och rättvisa vid de studerade straff-

skärpningarna 

 

6.1 Inledning 
 
 
Inom svensk juridisk doktrin anses proportionalitet och rättvisa vara av stor 

betydelse för hur straffbestämningen bör utformas.189 Den efterföljande fram-

ställningen syftar till att granska frågan; på vilket gör sig proportionalitet och 

rättvisa gällande vid straffskärpningar för mord och misshandel? Sammanta-

get kommer tre straffreformer att studeras, vilka behandlas var och en för 

sig.190 Den nedanstående presentationen av förarbetena följer en kronologisk 

ordning, sorterade efter det datum då respektive lagförslag föreslogs eller an-

togs. Syftet med denna kronologiska disposition är att söka skapa en förståelse 

för hur lagstiftarens syn på proportionalitet och rättvisa har utvecklats med 

tiden. 

 

6.2 Straffskärpningen för mord år 2009 
 

6.2.1 Kort presentation av lagförslaget 

 
Den 1 juli 2009 trädde en lagändring i kraft, vilken innebar en skärpning av det 

tidsbestämda straffet för mord. Straffskalan för mord ändrades från fängelse i 

tio år eller på livstid, till fängelse i lägst tio år och högst 18 år eller på livs-

tid.191 Det huvudsakliga syftet med lagändringen var att åstadkomma en mer 

nyanserad straffmätning och en förhöjd straffnivå för det tidsbestämda straffet. 

Förslaget innebar också att den som hade begått ett mord före 21 års ålder 

skulle dömas till fängelse i upp till 14 år, istället för högst tio år enligt den tidi-

gare regleringen.192 I ikraftträdandet av straffskärpningen för det tidsbestämda 

                                                 
189 För en redogörelse om betydelse av proportionalitet och rättvisa inom doktrinen se avsnitt 
3.2 samt 3.3. En analys av om hur principen om proportionalitet och rättviseargument behand-
las inom juridisk doktrin går att läsa i avsnitt 3.4.  
190 En presentation av de utvalda lagförslagen framgår av avsnitt 4. För en närmare motivering 
av varför just dessa tre lagmotiv utgör föremål för denna uppsats, se avsnitt 1.2. 
191 Prop. 2008/09:118, s. 1 samt s. 5. 
192 Prop. 2008/09:118, s. 1. 



 48 

straffet för mord överensstämde med Straffnivåutredningens förslag. Härige-

nom innebar 2009 års straffskärpning att Straffnivåutredningens delbetänkande 

”Straffskalan för mord” implementerades i svensk rätt.193 

 

6.2.2 Hur proportionalitet och rättvisa kom till uttryck i förarbetet 

 

I propositionen kom proportionalitet till uttryck såsom en grundläggande prin-

cip till förslagets utformande. Proportionalitetsprincipens betydelse visade sig 

exempelvis i redogörelsen över påföljdssystemets grundprinciper, som gjordes 

i propositionen. Regeringen betonade att principen om proportionalitet och 

ekvivalens ansågs utgöra väsentliga principer för hur straffbestämningen borde 

utformas. I propositionen hänvisade regeringen bl.a. till att proportionalitet och 

ekvivalens hade utgjort betydelsefullt underlag för den stora reformeringen av 

BrB:s regler som ägde rum år 1989.194 

Härutöver användes proportionalitet också som ett skäl till att moti-

vera behovet av en mer nyanserad straffmätning vid mord. Av propositionen 

framgår att regeringen ansåg att den tidigare regleringen medförde att, om 

domstolen fann att försvårande omständigheter förelegat i det enskilda fallet, 

men brottet ändå inte kunde hänföra sig till de allvarligaste fallen av mord, 

hade domstolen inte något annat alternativ än att döma till tio års fängelse. På 

motsvarande sätt hade domstolen begränsade möjligheter att även ta hänsyn till 

förmildrande omständigheter. Proportionalitetsintresset, d.v.s. intresset av att 

svårare brott ska bestraffas strängare än lindrigare brott, ansågs inte kunna få 

ett tillräckligt genomslag i straffmätningen. I detta sammanhang tog regeringen 

stöd av Straffnivåutredningens betänkande. Regeringen ansåg det förelåg ett 

behov av att skapa ett utrymme för en mer nyanserad straffmätning för mord 

och därmed också en höjd straffnivå för det tidsbestämda straffet.195 Proposit-

ionen till 2009 år straffskärpning grundade sig således på Straffnivåutredning-

ens delbetänkande. I direktiven till betonades dessutom att proportionalitets-

principen skulle ligga till grund för utredningens överväganden.196 Mot denna 

                                                 
193 Prop. 2008/09:118, s. 24. Jfr. SOU 2007:90, s. 146 ff. 
194 Prop. 2008/09:118, s. 18. Jfr Prop. 1987/88:120. 
195 Prop. 2008/09:118, s. 25-26. 
196 SOU 2007:90, s. 127, Dir. 2007:48 samt Dir. 2007:137. 
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bakgrund utgjorde spelade proportionalitet en väsentlig roll för hur den före-

slagna straffskärpningen för mord utformades. 

Straffskärpningen motiverades av samma skäl som Straffnivåutred-

ningen framförde i sitt delbetänkande. Av propositionen lagförslaget framhöll 

regeringen att acceptansen för våld i samhället hade minskat och att det därför 

fanns ett större behov än tidigare av att kunna markera en stängare syn på 

våldsbrott. Till stöd för uppfattningen talade utvecklingen inom rättspraxis, där 

en allt större andel av dem som dömdes för mord hade dömts till livstids fäng-

else. Mot denna bakgrund ansåg regeringen att proportionalitetsprincipen inte 

gavs ett tillräckligt genomslag vid straffmätningen för mord, vilket motiverade 

behovet av skärpningen av det tidsbestämda straffet.197  

Vidare kom proportionalitet även till uttryck såsom ett skäl till att mo-

tivera att maximistraffet för det tidsbestämda fängelsestraffet bestämdes till 18 

år. Regeringen ansåg att ett straffmaximum om 18 år gav domstolen tillräckligt 

stort utrymme för att kunna åstadkomma en mer nyanserad straffmätning. Med 

en sådan reglering bedömdes domstolen även ha en möjlighet att döma ut straff 

ända upp till den nivå, till vilket ett livstidsstraff kunde omvandlas. Detta till-

vägagångssätt sågs som det mest lämpliga för att främja proportionalitetsintres-

set, samtidigt som lagstiftaren undvek att åstadkomma en tröskel mellan det 

högst tidsbestämda straffet och livstidsstraffet.198 

Slutligen tjänade proportionalitetsprincipen också som ett skäl till att 

motivera höjningen av straffmaximum för enstaka brott vid straffmätning av 

unga lagöverträdare, vilket tidigare var fängelse i tio år. Den straffskärpning 

som föreslogs i propositionen innebar att straffmaximum för enstaka brott höj-

des, från fängelse i tio år till fängelse i 14 år. I propositionen betonade lagstif-

taren att proportionalitetsintresset också skulle gälla unga lagöverträdare, även 

om dessa i och för sig skulle särbehandlas vid påföljdsbestämningen i olika 

avseenden. Lagstiftaren ansåg att proportionalitetsintresset inte gavs ett till-

räckligt genomslag vid straffmätningen för ungdomar, när det rörde sig om 

mord.199 Regeringen ställde sig, även i denna del, bakom Straffnivåutredning-

                                                 
197 Prop. 2008/09:118, s. 25-26. 
198 Prop. 2008/09:118, s. 27. 
199 Prop. 2008/09:118, s. 32-35. 



 50 

ens förslag.200 

I propositionen till 2009 års straffskärpning användes inte rättvisa 

såsom ett uttryckligt begrepp. Propositionen grundade sig emellertid i stor ut-

sträckning på Straffnivåutredningens slutbetänkande. Lagförslaget innebar 

nämligen en implementering av Straffnivåutredningens betänkande. Eftersom 

Straffnivåutredningen framhöll att straff ger uttryck för klander samt att straff 

bör utdömas efter kriterier baserade på ett förtjänsttänkande, och regeringen 

accepterade Straffnivåutredningens förslag, hade även rättvisa betydelse för 

regeringens proposition. Föreställningen om straff efter förtjänst innefattar 

nämligen ett rättviseargument.201 

 

6.2.3 Tankar och reflektioner 

 

Proportionalitetsprincipen betraktades, både av regeringen och av Straffnivåut-

redningen, som en central princip för hur straffbestämning borde utformas. I 

propositionen användes proportionalitet som ett argument för att motivera be-

hovet av en mer nyanserad straffmätning och en höjd straffnivå för det tidsbe-

stämda straffet för mord. 

Rättvisa förekom inte uttryckligen i propositionen, vilket dock inte 

behöver innebära att argument om rättvisa saknade betydelse vid 2009 års 

straffskärpning. Mot bakgrund av att propositionen i stort sett utgjorde en im-

plementering av Straffnivåutredningens delbetänkande, präglades regeringens 

föreslag av de utgångspunkter som legat till grund för Straffnivåutredningen. 

Eftersom Straffnivåutredningens delbetänkande i sin tur baserades på föreställ-

ningen att straff bör ske efter förtjänst och efter rättvisa, är det rimligt att anta 

att denna föreställning också präglade regeringens resonemang vid 2009 års 

straffskärpning. Till följd av att Regeringen ansåg att förtjänst, snarare än be-

hov, borde motivera bestraffning, utgjorde rättvisa en central utgångspunkt vid 

straffskärpningen av det tidsbestämda straffet för mord. Genom att Regeringen 

hänvisade till Straffnivåutredningens slutsats att acceptansen för våld i sam-

hället generellt hade minskat, verkar man mena att mord hade kommit att be-

traktas som en mer moraliskt förkastlig handling. Härigenom ansåg Regeringen 
                                                 
200 Jfr. SOU 2007:90, s. 165-166. 
201 Se avsnitt 4.3 samt SOU 2007:90, s. 82. 
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att den som begår en sådan handling också förtjänar ett strängare straff än vad 

den dåvarande straffskalan gav uttryck för. Således användes både proport-

ionalitet och rättvisa som argument för att rättfärdiga den skärpta straffskala för 

mord. 

 

6.3 2010 års straffmätningsreform 
 

6.3.1 Kort presentation av lagförslaget 

 
Den 11 mars 2010 utarbetades en proposition, innehållande ett förslag om en 

ny straffreform.202  Förslaget antogs, och trädde i kraft den 1 juli 2010.203 Det 

huvudsakliga syftet med 2010 års straffreform var att höja straffnivån generellt 

för de allvarliga våldsbrotten.204 Den straffmätningsreform som trädde i kraft 

år 1 juli 2010 innebar bl.a. att straffskalan för misshandel, vilken tidigare ut-

gjorde fängelse i lägst ett och högst tio år, delades upp. Förslaget fick till följd 

att det för synnerligen grova fall av misshandel skulle dömas till fängelse i 

lägst fyra år och högst tio år. Vid bedömningen av huruvida brottet är att be-

trakta som synnerligen grovt, skulle domstolen beakta om gärningspersonen 

hade tillfogat en bestående kroppsskada, eller om handlingen hade orsakat syn-

nerligt lidande, eller om gärningspersonen hade påvisat en synnerlig hänsyns-

löshet. För annan grov misshandel skulle domstolen döma till fängelse i lägst 

ett och högst sex år.205 Syftet med denna uppdelning var att åstadkomma en 

mer differentierad straffmätning samt en högre straffnivå för de allvarliga 

våldsbrotten.206 2010 års straffreform utgjorde en implementering av Straffni-

våutredningens slutbetänkande, ”Straff i proportion till brottets allvar”.207 

 

 

 

 

                                                 
202 Prop. 2009/10:147. 
203 Bet. 2009/10:JuU32. 
204 Prop. 2009/10:147, s. 1. 
205 Prop. 2009/10:147, s. 4 samt s. 16. 
206 Prop. 2009/10:147, s. 1. 
207 SOU 2008:85. 
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6.3.2 Hur proportionalitet och rättvisa kom till uttryck i förarbetet 

 

I förarbetet till 2010 års straffmätningsreform kom proportionalitet till uttryck 

såsom som ett argument för att motivera behovet av en höjd straffnivå för grov 

misshandel. Regeringen betraktade proportionalitetsprincipen som den grund-

läggande utgångspunkten för påföljdsbestämningen. Som grundval för lagför-

slaget gällde därför att straffet borde återspegla hur allvarligt, klandervärt, det 

begångna brottet är.208 Regeringen menade att synen på allvarliga våldsbrott 

hade förändrats till följd av samhällsutvecklingen. Härigenom ansåg regeringen 

att det var motiverat att höja straffnivån för allvarliga fall av misshandel. Som 

exempel på sådana faktorer som ansågs ha bidragit till denna samhällsutveckl-

ing, nämndes att individens rättigheter hade stärkts samt att den allmänt ökade 

välfärden, den tekniska utvecklingen och utvecklingen inom andra områden 

hade inneburit att brottsoffer inte bara drabbades rent fysiskt, utan också psy-

kiskt, till följd av grova våldsbrott. I detta sammanhang betonades också att 

anhöriga till brottsoffer ofta påverkas negativt till följd av den rädsla och oro 

som ett grovt våldsbrott medför. Ytterligare en bidragande orsak till utveckl-

ingen ansågs vara att kriminella personer, som ingår i gäng, använde grovt våld 

för att utnyttja rädslan för utsatthet för att främja organiserad brottslighet.209 

Mot denna bakgrund ansåg regeringen att allvarliga våldsbrott, såsom 

grova fall av misshandel, hade kommit att betraktas som ett större hot mot en-

skilda än tidigare. Eftersom denna utveckling hade pågått under en längre tid, 

drog regeringen slutsatsen att de allvarliga våldsbrotten numera hade kommit 

att betraktas som betydligt mer allvarliga och klandervärda jämfört med andra 

brottstyper. Det ansågs därför vara motiverat att denna strängare syn skulle 

återspeglas i en straffnivå som stod i bättre proportion till brottets allvar.210 

Samtidigt hade en utveckling inom praxis ägt rum, vilken innebar att straffvär-

det för grova fall av misshandel, inte annat än undantagsvis, översteg tre till 

fyra års fängelse. Jämfört med straffet för grov våldtäkt eller grovt rån, där 

straffet motsvarade fyra års fängelse, menade regeringens att straffen för de 

allvarligaste fallen av misshandel borde ligga högre och närmare eller över 

                                                 
208 Prop. 2009/10:147, s. 9. 
209 Prop. 2009/10:147, s. 27-28. 
210 Prop. 2009/10:147, s. 9-11. 
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straffen för dråp.211 Vidare ansågs det inte vara förenligt med proportionalitets-

intresset att försvårande omständigheter många gånger inte fick något eller 

endast ett litet genomslag vid straffmätningen. Eftersom omständigheterna i det 

enskilda fallet ofta kunde skilja sig åt ansåg regeringen att det förelåg ett behov 

av att kunna mäta ut straff på ett mer nyanserad sätt, med beaktande av samt-

liga omständigheter i det enskilda fallet.212 

Av propositionen framgår att termen ”särskilt”, vilken tidigare var 

placerad framför uppräkningen av de försvårande omständigheterna, slopades 

för att betona proportionalitetsintresset. 213 Proportionalitet kom även till ut-

tryck i propositionen då några remissinstanser, som ett argument mot förslaget 

att återfall i brott skulle skärpas.214 Kritiken grundade sig i en uppfattning om 

att skärpningen av straffet vid återfall inte ansågs vara förenligt med kravet på 

proportionalitet. Remissinstanserna menade att det vore mer lämpligt att istället 

överväga en reformering av återfallets betydelse vid påföljdsvalet. Som svar på 

kritiken hävdade regeringen att det, för påföljdssystemets trovärdighet, var av 

stor samhällelig betydelse att samhället, genom en skärpt reaktion på återfall i 

brottslighet, tydligt markerade att upprepad brottslighet var att betrakta som 

allvarligare än enstaka brott.215 

 
 

6.3.3 Tankar och reflektioner 

 

Vid 2010 års straffmätningsreform behandlades proportionalitet och rättvisa 

som argument till stöd för att motivera den föreslagna skärpningen av straff-

skalan för grov misshandel. Eftersom även detta lagförslag grundade sig på 

Straffnivåutredningens betänkande, utgjorde proportionalitet en utgångspunkt 

för övervägandena i propositionen. Liksom vid 2009 års straffskärpning för 

mord, utgjorde tanken om att straff bör ske efter förtjänst en central roll vid 

straffets utformande. Eftersom 2010 års straffreform föreslogs mot bakgrund 

                                                 
211 Prop. 2009/10:147, s. 17-18. 
212 Prop. 2009/10:147, s. 27-28. 
213 Prop. 2009/10:147, s. 13. 
214 De remissinstanser som i detta avseende riktade kritik mot förslaget med hänvisning till 
proportionalitetsprincipen var Göteborgs tingsrätt, Luleå tingsrätt, Juridiska fakultetsstyrelsen 
vid Lunds universitet, Sveriges advokatsamfund och Sveriges Domareförbund, se Prop. 
2009/10:147, s. 31. 
215 Prop. 2009/10:147, s. 31-33. 
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av att det ansågs föreligga ett ökat behov av en skärpt straffskala för grov 

misshandel, som på ett bättre sätt motsvarade ett straff som gärningspersonen 

förtjänar, spelade kom även rättvisa till uttryck i förarbetet. 

Regeringen använde således proportionalitet och rättvisa som ett skäl 

till att motivera behovet av en höjd straffnivå för de allvarligaste fallen av 

misshandel. Eftersom en jämförelse gjordes mellan grova fall av misshandel 

och grovt rån samt grov våldtäkt var det relativ proportionalitet som diskutera-

des. I detta sammanhang kom alltså proportionalitetsprincipen till uttryck i 

2010 års straffmätningsreform såsom ett argument för att utrymmet att beakta 

försvårande och mildrande omständigheter vid straffmätning skulle vidgas. 

Mot bakgrund av att proportionalitet ytterst bygger på rättvisa spelade även 

rättvisa en central roll för hur straffet för grov misshandel kom att skärpas. 

 
 

6.4 Förslaget om ytterligare skärpning av straffet för mord 2014 

 

6.4.1 Kort presentation av lagförslaget 

 
Den 1 juli 2014 föreslås straffet för mord skärpas ytterligare. Regeringen över-

lämnade, den 13 mars 2014, en proposition till riksdagen med förslag om att 

mord ska komma att bestraffas med livstids fängelse, om omständigheterna är 

försvårande. Det huvudsakliga syftet med lagförslaget var att livstidsstraffet 

skulle börja utdömas i betydligt större utsträckning. Tanken bakom den före-

slagna lagändringen var alltså att livstidsstraffet borde utgöra ett normalstraff 

för mord. 216  Lagförslaget föregicks av departementspromemorian ”Skärpt 

straff för mord”.217 

 
 
 
 
 
  

                                                 
216 Prop. 2013/14:194, s. 1. 
217 Ds. 2013:55 samt Prop. 2013/14:194, s. 5. 
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6.4.2 Hur proportionalitet och rättvisa kom till uttryck i förarbetet 

 

I förarbetet kom proportionalitet och rättvisa till uttryck, på så vis att regering-

en använde proportionalitetsprincipen som ett argument till att motivera beho-

vet en skärpt straffnivå för mord. Av propositionen framgår att regeringen an-

såg att synen på allvarliga våldsbrott över tid hade förändrats.218 I detta sam-

manhang hänvisades till Straffnivåutredningens delbetänkande.219 Trots att det 

under senare år har genomförts flera reformer som återspeglar den skärpta sy-

nen, ansåg regeringen att det ändå var motiverat att skärpa straffet för mord, i 

syfte att livstidsfängelse skulle komma att dömas ut i större utsträckning. Det 

framhölls i propositionen att straffskärpningen var tänkt att markera samhällets 

definitiva avståndstagande från sådana allvarliga våldsbrott som mord. I propo-

sitionen påtalas även att kriminalstatistiken visserligen pekade på att antalet 

fall av dödligt våld hade minskat i Sverige. Inte heller en jämförelse med de 

övriga nordiska länderna gav stöd för att straffet för mord borde skärpas ytter-

ligare. Det som dock, enligt regeringen, motiverade straffskärpningen för 

mord, var att livstidsstraffet hade kommit att användas i en mycket begränsad 

utsträckning. Regeringen ansåg att detta stämde mindre väl överens med den 

strängare synen på allvarliga våldsbrott. Eftersom mord anses utgöra den mest 

klandervärda handling en människa kan göra sig skyldig till hävdade regering-

en att livstidsstraffet fyllde en viktig symbolfunktion, såsom det yttersta för-

dömandet av sådana handlingar.220 

Proportionalitet kom även till uttryck i förarbetet då flera remissin-

stanser menade att proportionalitetsprincipen talade för att straffet inte i större 

utsträckning borde leda till fängelse på livstid. Exempelvis hävdade några re-

missinstanser att möjligheten till en mer nyanserad straffmätning, vilket var 

syftet med 2009 års straffreform, riskerade att gå förlorad eller i vart fall be-

gränsas i fall då det förelåg försvårande omständigheter.221 Som kritik mot för-

slaget anfördes även att reformen kunde uppfattas som orättvist när tröskeln 

sätts lägre för när livstidsstraffet ska dömas ut och det inte blir någon skillnad i 

                                                 
218 Prop. 2013/14:194, s. 13. 
219 SOU 2007:90, s. 135. 
220 Prop. 2013/14:194, s. 13-15. 
221 Denna uppfattning förespråkades av Hovrätten för Västra Sverige och Göteborgs tingsrätt. 
Se Prop. 2013/14:194, s. 15-16. 
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påföljd mellan ett mord med försvårande omständigheter och t.ex. seriemord 

eller terrordåd.222 

Till bemötande av remissinstansernas kritik svarade regeringen, i pro-

positionen, att den föreslagna straffskärpningen tog sikte på de fall av mord 

som har ett mycket högt straffvärde, men som ändå inte resulterade i ett livs-

tidsstraff. Mot denna bakgrund, ansåg regeringen att ändå fanns anledning att 

tydligare markera samhällets avståndstagande genom att möjliggöra för en 

ökad användning av livstidsstraffet. Enligt regeringen utgör mord ett särskilt 

allvarligt brott, ett brott som ansågs ligga på en högre straffnivå än andra 

brottstyper. Eftersom straffet ska återspegla hur allvarligt eller klandervärt det 

begångna brottet är menade regeringen att den skärpta synen på hur allvarligt 

brottet är motiverade att livstidsstraffet borde användas i större utsträckning än 

tidigare. Då mord är det grövsta av de allvarligaste brotten borde det, i större 

utsträckning än tidigare, leda till lagens strängaste straff. Mot bakgrund av att 

acceptansen för allvarliga våldsbrott hade minskat, ansåg regeringen att det 

förelåg ett behov av anpassade straffnivåer, som på ett bättre sätt gav uttryck 

för allmänhetens förändrade värderingar. Detta ansågs utgöra ett tillräckligt 

skäl till att motivera ett ökat utdömande av livstidsstraffet. Enligt regeringen 

kunde proportionalitetshänsyn inte betraktas som ett avgörande skäl mot en 

förändring, även om man menade att möjligheten till en differentiering i viss 

mån begränsas när fler fall ska rymmas inom livstidsstraffet. Regeringen beto-

nade att den relativa proportionaliteten, i förhållande till andra brottstyper, väl 

tillgodosågs i och med förslaget.223 

  

                                                 
222 Denna ståndpunkt anfördes av Brottsförebyggande rådet och Sveriges Advokatsamfund. Se 
Prop. 2013/14:194, s. 16. 
223 Prop. 2013/14:194, s. 16-17. 
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6.4.3 Tankar och reflektioner 
 

Den föreslagna straffskärpningen för mord grundade sig, likt de övriga stude-

rade förslagen, på Straffnivåutredningens betänkande. Trots den tidigare straff-

skärpningen för mord, som infördes år 2009, och trots att förslaget saknade 

stöd av den statistiska brottsutvecklingen, ansåg regeringen ändå att straffet för 

mord borde skärpas. Det som i princip ensamt verkar ha motiverat straffskärp-

ningen är att synen på hur förkastligt mord är ansågs ha förändrats. Med en 

sådan utgångspunkt hävdade regeringen att det var olyckligt att livstidsstraffet 

endast dömdes ut i en mycket liten utsträckning. 

Tanken att straff ger uttryck för klander var central även vid detta lag-

förslag. Regeringens förslag motiverades till stor del med att den allmänna 

uppfattningen om hur förkastligt mord är, hade förändrats. Detta ansågs, utifrån 

ett proportionalitetsperspektiv, ställa krav på att straffskalan skärps till en nivå 

som står i proportion till hur moraliskt förkastligt brottet är. Straffet motivera-

des alltså till stor del av att den som har gjort sig skyldig till ett sådant förkast-

ligt brott ansågs förtjäna ett strängare straff än vad svensk lag gav uttryck för. 

Således byggde regeringen sitt försvar till det skärpta straffet på en argumentat-

ion om proportionalitet och rättvisa. 
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7. Slutsatser 

 

7.1 Inledning 

 

Uppsatsens andra del har försökt ge svar på frågan hur proportionalitet och 

rättvisa kommer till uttryck vid de studerade straffskärpningarna. De granskade 

förarbetena har hittills behandlats var och en för sig. Den avslutande delen av 

denna uppsats handlar om att försöka finna gemensamma drag i den tidigare 

framställningen och att dra intressanta slutsatser. Syftet med detta slutförande 

är helt enkelt att besvara huvudfrågan för denna uppsats: Hur kommer proport-

ionalitet och rättvisa till uttryck vid straffskärpningar för mord och miss-

handel? Slutligen kommer några avslutande ord att följa. 

 

7.2 Hur kommer proportionalitet och rättvisa till uttryck vid straff-

skärpningar för mord och misshandel? 

 

Vid lagstiftningsnivå verkar proportionalitet och rättvisa, när det kommer till 

straffskärpningar för mord, utgöra argument till stöd för höjda straffnivåer. Av 

uppsatsens första del framgår att proportionalitet, enligt svensk doktrin, ytterst 

bygger på en rättviseföreställning. Rättvisan utgör, tillsammans med proport-

ionalitet, grunden för den strängare syn på allvarliga våldsbrott som har ut-

vecklats under senare tid.  

Vid de studerade straffskärpningarna används proportionalitet flitigt, 

av lagstiftaren, för att motivera en strängare repressionsnivå. Straffnivåutred-

ningens utgångspunkt, att straff bör stå i proportion till gärningens allvar, har 

präglat samtliga tre lagförslag. Det råder inte något tvivel om att proport-

ionalitet utgör en väsentlig grundprincip då man, på lagstiftningsnivå, ska be-

sluta om straffskärpningar för mord och misshandel. Lagstiftaren verkar vara 

mån om att hålla sig inom ramen för de gränser som den absoluta proportional-

itetsprincipen indikerar. Om dessa gränser överträds, innebär det att lagstiftaren 

riskerar att stifta oförtjänta straff. Detta är något som lagstiftaren, enligt vad 

som framgår av förarbetena, tydligt vill försöka undvika genom att, i proposit-
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ionerna, tydliggör för proportionalitetsprincipens avgörande betydelse vid 

straffbestämning. 

Inom doktrinen anses relativ proportionalitet utgöra en bestämmande 

princip. Således måste lagstiftaren hålla sin inom de ramar som den relativa 

proportionalitetsprincipen uppställer. Betydelsen av relativ proportionalitet vid 

de studerade straffskärpningarna, visar sig när lagstiftaren betonar att de före-

slagna lagändringarna avser brott som är att anse som mer moraliskt förkast-

liga, jämfört med andra brott. På så vis får lagstiftaren stöd till att motivera 

straffskärpningarna, eftersom proportionalitetsintresset kräver att lika allvarliga 

brott ska straffas lika strängt samt att kravet överträds om lika allvarliga brott 

tilldelas olika straff. Som exempel kan nämnas att lagstiftaren, vid 2010 års 

straffmätningsreform, gör en jämförelse i allvar mellan misshandel och dråp, 

och hävdar att straffet för de grövsta fallen av mord bör ligga närmare straff-

skala för dråp. 

Rättvisa är en term inte tillämpas explicit vid de studerade förarbe-

tena. Innebär detta att rättvisa saknar betydelse i straffrättsliga sammanhang? 

Nej, så verkar inte vara fallet. Rättvisan har inte lämnat juridiken. Tvärtom, 

utgör rättvisa tillsammans med proportionalitet, grunden för den strängare sy-

nen på allvarliga våldsbrott som framförs i samband med de föreslagna straff-

skärpningarna. Vid samtliga tre lagförslag, kommer proportionalitet och rätt-

visa till uttryck såsom argument, till stöd för att rättfärdiga strängare straff för 

mord och misshandel. Straffskärpningarna motiveras främst av att den all-

männa uppfattningen om hur moraliskt förkastliga allvarliga våldsbrott är har 

förändrats. Denna ståndpunkt grundar sig på en föreställning om att straff bör 

ske efter förtjänst, inte efter behov. Eftersom mord och misshandel numera 

betraktas som mer moraliskt förkastliga, jämfört med tidigare, betraktar lagstif-

taren den som gör sig skyldig till ett sådant brott som så pass klandervärd att 

hen förtjänar ett strängare straff än vad lagen ger uttryck för. Det är mot bak-

grunden av proportionalitet och rättvisa som lagstiftaren motiverar de före-

slagna straffskärpningarna för mord och misshandel. 
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7.3 Avslutande ord 
 

Trots att de allra flesta kan enas om att rättvisa är något som bör eftersträvas, 

verkar det finnas en ovilja att, från juridiskt håll, uttryckligen använda begrep-

pet rättvisa. Med tanke på att en av de mesta centrala straffrättsliga principerna, 

proportionalitet, ytterst grundar sig på en föreställning om att ett rättvist straff 

är ett förtjänt straff, vore det önskvärt om vi jurister började använda rättvisa 

mer explicit. Det skulle inte skada allmänhetens förtroende för rättsväsendet 

om vi skulle bli tydligare med att rättvisa, tillsammans med proportionalitet, 

faktiskt spelar en väsentlig roll vid straffbestämning. Rättvisan har på intet sätt 

lämnat juridiken, det är snarare juristen som inte gillar själva begreppet. 
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SOU 1986:14 Påföljd för brott. Om straffskalor, påföljdsval, 

straffmätning och villkorlig frigivning m.m. 2. Mo-

tiv. 

SOU 1995:91 Ett reformerat påföljdssystem 

SOU 2007:90 Straffskalan för mord 

SOU 2008:85 Straff i proportion till brottets allvar 

SOU 2014:18 Straffskalan för allvarliga våldsbrott 

 

Departementsserien 

 

Ds. 2013:55  Skärpt straff för mord. 

 

Utskottsbetänkande 

 

Bet. 2009/10 JuU32 Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. 

 

 

Övrigt offentligt tryck 
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Dir. 2007:48  Skärpt syn på allvarliga våldsbrott m.m. 

Dir. 2007:137  Tilläggsdirektiv till Straffnivåutredningen (Ju 

2007:04) 


	Förkortningar
	1. Inledning
	1.1 Syfte
	1.2 Avgränsningar
	1.2.1 Allmänna avgränsningar
	1.2.2 Avgränsningar i förhållande till EU-straffrätten

	1.3 Frågeställning
	1.4 Material
	1.5 Metod
	1.6 Terminologi
	1.7 Disposition

	Del I: Allmänt om straffsystemet och om straffteorier. Särskilt om proportionalitet och rättvisa.
	2. Bakgrund
	2.1 Inledning
	2.2 Straffsystemets struktur
	2.3 Allmänt om straffteorier

	3. Två utvalda straffteorier – proportionalitet och rättvisa
	3.1 Inledning
	3.2 Proportionalitet
	3.2.1 Proportionalitet vid straffbestämning
	3.2.2 Straff som uttryck för klander
	3.2.3 Två sorters proportionalitet

	3.3 Rättvisa
	3.3.1 Rättvisa inom juridiska sammanhang
	3.3.2 Rätt och moral
	3.3.3 Rättviseargument


	4. Slutsatser
	4.1 Inledning
	4.2 Hur behandlas proportionalitet och rättvisa inom doktrinen?

	Del II: Proportionalitet och rättvisa i praktiken
	5. Bakgrund
	5.1 Inledning
	5.2 Straffnivåutredningen
	5.3 Delbetänkandet Straffskalan för mord
	5.4 Slutbetänkandet Straff i proportion till brottets allvar

	6. Proportionalitet och rättvisa vid de studerade straffskärpningarna
	6.1 Inledning
	6.2 Straffskärpningen för mord år 2009
	6.2.1 Kort presentation av lagförslaget
	6.2.2 Hur proportionalitet och rättvisa kom till uttryck i förarbetet
	6.2.3 Tankar och reflektioner

	6.3 2010 års straffmätningsreform
	6.3.1 Kort presentation av lagförslaget
	6.3.2 Hur proportionalitet och rättvisa kom till uttryck i förarbetet
	6.3.3 Tankar och reflektioner

	6.4 Förslaget om ytterligare skärpning av straffet för mord 2014
	6.4.1 Kort presentation av lagförslaget
	6.4.2 Hur proportionalitet och rättvisa kom till uttryck i förarbetet
	6.4.3 Tankar och reflektioner


	7. Slutsatser
	7.1 Inledning
	7.2 Hur kommer proportionalitet och rättvisa till uttryck vid straffskärpningar för mord och misshandel?
	7.3 Avslutande ord

	8. Källförteckning
	Litteratur
	Offentligt tryck


