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Förkortningar	  
BrB Brottsbalken (1962:700) 

 

BRÅ Brottsförebyggande rådet 

 

EBM Ekobrottsmyndigheten 

 

HD Högsta domstolen 

 

JT Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet 

 

NJA Nytt juridiskt arkiv 

 

Prop. Proposition 

 

RF Regeringsformen (1974:152) 

 

RH Rättsfall från hovrätterna 

 

SOU Statens offentliga utredningar 

 

SvJT Svensk juristtidning 
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1 Inledning	  
Att vissa brottstyper behandlas mer allvarligt än andra är något som för de flesta 

inte framstår som särskilt överraskande. Det faktum att ett visst brott föranleder 

ett fängelsestraff p.g.a. något som kan beskrivas som intuitiv känsla från domsto-

larnas håll får däremot ses som ohållbart ur ett rättsstatligt perspektiv. Fängelse-

straffet, vilket är den mest ingripande påföljden i dagens påföljdssystem, kan idag 

utdömas vid huvuddelen av de brott som finns i brottsbalken (1962:700) (BrB). 

Den utveckling som gjort detta möjligt och som även brutit många av de humani-

tetstankar och straffrättsliga principer under de senaste 25 åren är den s.k. art-

brottskonstruktionen.  

Denna uppsats kommer att behandla artbrottskonstruktionen och då särskilt 

fokusera på dess ”vara eller icke vara”. År 2009 tillsatte regeringen en utredning 

med uppdrag att se över det svenska påföljdssystemet och ge förslag på hur det 

kan förbättras. I maj 2012 lade den s.k. Påföljdsutredningen fram sitt betänkande 

Nya påföljder – SOU 2012:34, vari de mest genomgripande förändringarna sedan 

år 1989 av det svenska påföljdssystemet föreslås. En av utredningens slutsatser är 

att artbrottskonstruktionen borde avskaffas, vilket bidrar till ämnets aktualitet.  

1.1 Problembeskrivning	  

Det brukar uttryckas som att det vid påföljdsbestämningen råder en presumtion 

mot att välja fängelse som påföljd, vilket innebär att denna påföljd så långt som 

möjligt ska undvikas. Vad som kan få denna presumtion att brytas framgår av 30 

kap. 4 § 2 st. BrB. Däri anges att som skäl för fängelse talar brottslighetens straff-

värde och art samt att den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott. Ett brott 

anses höra till kategorin artbrott om allmänpreventiva skäl kan anses motivera 

fängelse trots att straffvärdet i sig inte talar för denna påföljd. Det ges ingen defi-

nition i BrB om vad brottslighetens art faktiskt innebär och begreppet i sig ger 

inte någon vägledning i vilka brott som åsyftas. När begreppet infördes i samband 

med 1989 års påföljdsreform var tanken att det endast skulle användas i undan-

tagsfall, i dagsläget är så inte fallet. Idag kan istället en särbehandling ske vid en 

prövning av huvuddelen av brotten i BrB och också inom specialstraffrätten. 

Detta har lett till en stor användning av korta fängelsestraff och en överanvänd-
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ning av frivårdspåföljder vid brott med låga straffvärden. Ur påföljdspraxis kan 

således urskiljas en viss vilja från domstolarnas håll att utdöma fängelsestraff. De 

icke frihetsberövande påföljderna uppfattas troligen inte som tillräckligt ingri-

pande. Att artbrotten ökar är en utveckling som därför kan sägas tala för att pre-

sumtionen mot fängelse skulle vara felaktig. Domstolarna vill uppenbarligen ut-

döma korta fängelsestraff och diskuteras kan därför om presumtionen övergått till 

en presumtion för fängelse, som dock med stora möjligheter kan brytas. 

Då det saknas en definition av artbrott och någon tydlig avgränsning av 

vilka omständigheter som kan läggas till grund för bedömningen av ett s.k. art-

värde kan regleringen sägas brista i förutsägbarhet, legalitet och rättssäkerhet. Det 

har mot denna bakgrund hävdats att domstolarna särbehandlar brott mer på känsla 

än på faktiska grunder och det finns därför skäl att anta att fängelse döms ut god-

tyckligt. Artbrottskonstruktionen har p.g.a. detta fått motstå massiv kritik. Kritiker 

vill utmönstra konstruktionen ur påföljdssystemet, eller i vart fall begränsa dess 

betydelse.  

Något för läsaren att bära med sig genom denna uppsats är att artbrotts-

konstruktionen inte har uppstått ur intet. Många torde känna till den problematik 

som är förenad med att särbehandla brottslighet p.g.a. dess art och att kritiken mot 

konstruktionen idag är ett faktum. Trots detta är det viktigt att påminnas om att 

konstruktionen från början uppstod som ett resultat av lagstiftarens vilja. Att rätts-

tillämpningen ser ut som det gör idag – dvs. att antalet artbrott är många – kan 

antas vara ett uttryck för ett behov av en sådan särbehandling. Ulväng uttrycker 

att det gällande viss brottslighet ”finns behov av en expressiv allmänprevention 

som enligt en politisk rationalitet är något oeftergivligt”.1 I dessa fall får det anses 

viktigt att påverka allmänheten genom att göra markeringar och understryka brot-

tets allvar och betydelse. Det vore därför enögt att se på konstruktionen endast 

som ett olycksfall bland påföljdsreglerna. 

Sett till straffens brottspreventiva effekter har en utmönstring av artbrotten 

starkt ifrågasatts av vissa instanser under remissbehandlingen av Påföljdsutred-

ningen. Ekobrottsmyndigheten (EBM) menar bl.a. att brott som utgör ett hot mot 

rättssystemets grundläggande funktioner, t.ex. mened, ovillkorligen bör medföra 

                                                
1 Ulväng, Magnus, Brottslighetens art – ett tankefoster, Anderberg, Andreas (red), Festskrift till 
Josef Zila, 1 u., Författarna och Iustus Förlag AB, Uppsala, 2013, s. 214. Fortsättningsvis Ulväng 
(2013). 
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ett fängelsestraff. De anser att det annars finns en risk för att brottsligheten i fråga 

skulle öka, vilken i sin tur leder till ett ökat antal åtal som inte kan styrkas. Även 

de allvarliga integritetskränkande brotten, så som grov kvinnofridskränkning, har 

av EBM ansetts böra medföra fängelsestraff. Konsekvensen av en utmönstring av 

artbrottskonstruktionen rörande denna brottslighet skulle enligt EBM vara att det 

blir svårare att utreda brotten då kollusions-och recidivfara så gott som alltid före-

ligger vid våld i nära relationer.2 Även Skatteverket har uttryckt sitt missnöje mot 

en total utmönstring av konstruktionen. De menar att en fortsatt särbehandling 

gällande ekonomisk brottslighet krävs, bl.a. då brottsligheten begås av gemene 

man som är väl mottaglig för fängelsestraffets preventiva effekter, men även då 

bekämpandet av brottstyperna väsentligt skulle försvagas.3 

1.2 Syfte	  och	  frågeställningar	  

Min förhoppning med arbetet är att åstadkomma en fördjupad förståelse i varför 

vi har en artbrottskonstruktion i påföljdssystemet och vilka dess bakomliggande 

motiv är. Jag vill sammanfatta den kritik som har rests mot den nuvarande ord-

ningen och genom den knyta an till konsekvenserna ett eventuellt borttagande av 

konstruktionen. Syftet med denna uppsats är vidare att klargöra hur vårt påföljds-

system kan komma att förändras om utredningen antas, då med särskilt fokus på 

borttagandet av artbrottskonstruktionen. För att exemplifiera detta ges ett praktiskt 

exempel på hur förändringen kan komma till uttryck. Jag kommer därför under-

söka hur ett visst artbrott bedöms idag i påföljdsbestämningen, närmare bestämt 

grov kvinnofridskränkning, och sedan försöka analysera hur samma brott kan 

komma att bedömas om utredningen antas. Brottet grov kvinnofridskränkning har 

valts då det idag anses ha ett mycket högt artvärde, vilket främst torde bero på den 

utsatta position offret befinner sig i, särskilt då brottet ofta begås i den drabbades 

egen hemmiljö. En analys av utredningens förslag kommer göras och de skäl som 

talar för och emot artbrottskonstruktionen avses identifieras. De alternativ till en 

total utmönstring av artbrottskonstruktionen som utredningen framför kommer 

                                                
2 Ekobrottsmyndigheten remissvar, Yttrande över Påföljdsutredningens betänkande Nya påföljder 
(SOU 2012:34), s. 6. 
3 Skatteverkets remissvar, Yttrande över betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34) s. 1 f. Med 
kollusionsfara menas att en misstänkt kan undanhålla bevis och med recidivfara menas att det 
finns en risk för att gärningsmannen fortsätter utföra brottsliga gärningar. 
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även i korthet diskuteras. Syftet med uppsatsen är inte att utförligt redogöra för 

gällande rätt. I den mån det görs är framställningen i de delarna översiktlig i syfte 

att ge en bakgrund till artbrottskonstruktionen enligt gällande rätt och till På-

följdsutredningens förslag. 

 

Mitt primära syfte kan brytas ned i följande frågeställningar: 

1. Vilka argument talar för respektive emot en artbrottskonstruktion? 

2. Vilken verkan skulle ett avskaffande av artbrottskonstruktionen ha för på-

följdssystemet i allmänhet? 

3. Vilka följder skulle den modell som presenteras av Påföljdsutredningen ha 

när det gäller påföljdsbestämningen särskilt vad avser brottet grov kvinno-

fridskränkning?  

1.3 Avgränsningar	  

Som ovan framgått är den röda tråden i uppsatsen artbrottskonstruktionen och fo-

kus ligger på dess framväxt, existens och eventuella utmönstring. Då det krävs en 

bakomliggande kunskap om påföljdssystemet i sig för att förstå sig på ovanstå-

ende kommer påföljdssystemet behandlas i huvuddrag. Det krävs också en sam-

manfattning av utredningens förslag, men fokus kommer även i denna del att ligga 

på artbrotten. Påföljdsbestämmelserna för unga och psykiskt störda lagöverträdare 

kommer inte redogöras för, fokus ligger istället på på vuxna lagöverträdare. 

1.4 Metod	  och	  material	  

I de deskriptiva delarna där en undersökning av dagens artbrottskonstruktion står i 

fokus används en rättsdogmatisk metod. Den rättsdogmatiska metoden utmärks av 

att man studerar de olika rättskällorna utifrån det faktum att lagstiftningen och 

prejudikaten har en given auktoritet vartill man adderar uttalanden i förarbeten 

och den juridiska litteraturen. Det handlar om att utreda gällande rätt.4 Förmågan 

att analysera hur en viss lag eller lagbestämmelse ska tillämpas förutsätter goda 

                                                
4 Gällande rätt beskrivs av Strömholm som summan av de regler av olika slag och på olika plan 
som i stort sett styr kompetent juridisk yrkesutövning inom det juridiska systemet. Se Strömholm, 
Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning: En lärobok i allmän rättslära, 5 u., Norstedts Juridik 
AB, Stockholm, 1996, s. 30 f. 
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kunskaper om lagen och dess karaktär men också om allmänna principer som 

endast blir tydliggjorda genom studier av lagmotiv, rättspraxis och litteratur.5 La-

gen kan vidare studeras på två olika sätt, dels kan man göra en studie de lege lata 

och dels en studie de lege ferenda. Förstnämnd term syftar på vad lagen är och en 

studie av denna sort kräver ett användande av rättskällorna. Sistnämnd term syftar 

istället på hur lagen borde vara genom att föreslå lösningar på problem som fram-

står som olösta och här spelar även annat empiriskt material en stor roll.6 I denna 

uppsats kommer båda dessa metoder användas då gällande rätt ska undersökas 

samtidigt som utredningens material ska granskas. Då utredningens förslag ännu 

inte utgör gällande rätt ser jag det som empiriskt material och utgår från villkors-

satsen ”om utredningens förslag antas, vad kommer då utgöra gällande rätt?”. Nå-

gon praxis till ledning för tolkningen av utredningens förslag finns av naturliga 

skäl inte, och förslaget har knappt behandlats inom doktrinen, vilket kan tyckas 

skapa förutsättningar för en något enahanda undersökning. När en ny lag introdu-

ceras har vi dock alltid en förförståelse för vad den kan och bör anses innebära.7 

Enligt Ulväng introduceras en ny lag på ytnivån till det övriga rättssystemet.8 Den 

introduceras med andra ord inte i ett tomrum utan i ett redan existerande rättsligt 

sammanhang med tidigare fastställda principer och ideologier. Somliga delar av 

uppsatsen kan anses utgå från en s.k. kritisk rättsdogmatisk metod. Utifrån de 

slutsatser jag ansett mig kunnat dra om innehållet i gällande rätt går jag ett steg 

längre och försöker att med fristående argument påvisa huruvida rättsläget är otill-

fredsställande och om det på ett eller annat sätt bör ändras.9 I en avslutande analys 

kommer uppsatsen till stor del vara utvärderande och kan ses som rättspolitisk. 

Lagstiftningen på området, BrB, har som högsta auktoritet en betydande 

roll som rättskälla i denna uppsats. Gällande förarbetena kan generellt sett sägas 

att de underlättar förståelsen av lagens avsedda syfte och funktion och är, efter 

lagen, den mest betydelsefulla rättskällan.10 Det är därför av stor vikt att förarbe-

tena till BrB:s bestämmelser om påföljdssystemet granskas. Den proposition som 

                                                
5 Korling, Fredrik och Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, 1 u., Studentlitteratur AB, Lund, 
2013, s. 23. Fortsättningsvis Korling och Zamboni.  
6 Korling och Zamboni, s. 36. 
7 Jfr Ulväng, Magnus, “Om straffrätt och principer”, Katedralen – tre texter om straffrätt, 1 u., 
Iustus Förlag AB, 2009, s. 184. Fortsättningsvis Ulväng (2009). 
8 Ulväng (2009), s. 180 ff. 
9 Korling och Zamboni, s. 39. 
10 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 6 u., Institutet för bank- och affärsjuridik (IBA), Uppsa-
la, 2010, s. 121. 
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främst kommer vara till nytta är prop. 1987/88:120 som låg till grund för påföljds-

reformen år 1989. Påföljdsutredningen betänkande, Nya påföljder – SOU 

2012:34, spelar en betydande roll då förslaget granskas. I denna granskning utgår 

jag från utredningen i sig, som ur ett de lege ferenda-perspektiv kan sägas utgöra 

en form av förarbete, även om det inte utgör en rättskälla i faktisk bemärkelse. 

Betänkandet har varit till hjälp även i andra delar av arbetet då det på ett förtjänst-

fullt sätt redogjort för artbrottskonstruktionens plats i påföljdssystemet.  

Doktrinen såsom rättskälla har vissa egenskaper som övriga källor saknar, 

nämligen en överblick och ett påvisande av relationer mellan olika avgöranden.11 

Litteraturen som kommer att ta plats i denna uppsats har till stor del en kritisk syn 

på artbrottskonstruktionen då det är svårt att inom akademin hitta en riktig an-

hängare av artbrottskonstruktionen. Som framgått ovan har vissa remissinstanser 

emellertid uttryckt att en fortsatt särbehandling p.g.a. brottslighetens art från vissa 

håll önskas. Litteratur av intresse är bland annat Holmqvist, Leijonhufvud m.fl. 

Brottsbalken – en kommentar, Borgekes, Att bestämma påföljd för brott och Ja-

reborg och Zilas, Straffrättens påföljdslära. Det finns även ett flertal artiklar på 

området. En stor del av dessa är hämtade från den rättsvetenskapliga tidskriften 

Svensk Juristtidning som publicerat en mängd artiklar som kretsar kring artbrotts-

konstruktionen. I den nyutkomna boken Festskrift till Josef Zila har Magnus Ul-

väng bidragit med en uppsats, Brottslighetens art – ett tankefoster, vari han pre-

senterar en lösning på artbrottsproblematiken.  

Domstolspraxis är av omedelbart intresse för att se till hur artbrotten 

kommit att tillämpas i praktiken. Framförallt hänvisas till avgöranden från HD, 

men underrättspraxis omnämns likaså. Praxis före 1989-års reform ges inte något 

utrymme. 

1.5 Disposition	  

Kapitel två inleds med en kortare introduktion av det nuvarande påföljdssystemet. 

Därefter följer en genomgång av påföljdssystemets historia, dess ideologier och 

tillhörande straffrättsliga principer. Det tredje kapitlet innehåller en redogörelse 

för artbrottskonstruktionen och vilka brott som faktiskt faller under benämningen 

artbrott. Vidare behandlas de olika omständigheter som i praxis och förarbeten har 
                                                
11 Korling och Zamboni, s. 34. 
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pekats ut för att tala för ett brotts artvärde. Kapitlet avslutas med att den kritik 

som riktats mot konstruktionen och dess ohållbara grund sammanfattas. Kapitel 

fyra tas upp av Påföljdsutredningen betänkande, Nya påföljder – SOU 2012:34. 

Fokus ligger däri på utredningens förslag gällande en utmönstring av artbrotts-

konstruktionen. De av utredningen föreslagna alternativ till en total utmönstring 

samt Ulvängs bidrag med en alternativ lösning för det fall att utredningen inte an-

tas avslutar kapitlet. 

Avslutningsvis förs i det femte och sista kapitlet en analys över de frågeställ-

ningar som ovan presenterats. Artbrottskonstruktionens berättigande kommer så-

ledes diskuteras, följt av den effekt ett avskaffande av konstruktionen skulle ha på 

påföljdssystemet i allmänhet. Slutligen förs en diskussion om huruvida effekten 

av artbrottskonstruktionens avskaffande kan tänkas bli särskilt vad avser brottet 

grov kvinnofridskränkning. 
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2 Påföljdssystemet	  

2.1 Inledning	  

I detta kapitel redogörs för hur vårt nuvarande påföljdssystem är uppbyggt och 

bör förstås. Kapitlet inleds med en allmän del där dagens påföljdssystem diskute-

ras i huvuddrag som sträcker sig vidare till en genomgång av vad som kan be-

tecknas som påföljdssystemets tre grundpelarna; straffvärde, straffmätning och 

påföljdsval. Därefter följer en historisk tillbakablick som slutligen leder fram till 

en redogörelse för de s.k. bestraffningsideologier och straffrättsprinciper som lig-

ger till grund för påföljdssystemets utformning. 

2.2 Allmänt	  om	  påföljdssystemet	  

De påföljder som idag kan följa på brott är fängelse, böter, villkorlig dom och 

skyddstillsyn. Därutöver kan domstolen i vissa fall besluta om att den dömde ska 

överlämnas till särskild vård. Enligt 1 kap. 3 § BrB betecknas endast fängelse och 

böter som straff i lagens mening. De resterande påföljderna, villkorlig dom, 

skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård, kan därför ses som alternativa 

påföljder i förhållande till fängelse- och bötestraffen.  

De centrala delarna för påföljdsbestämningen finns i 29 och 30 kap. BrB. 

Att reglerna är åtskilda i två kapitel beror på att det är påtagligt olika beslutskrite-

rier som styr den s.k. straffmätningen i 29 kap. BrB respektive påföljdsvalet i 30 

kap. BrB. Dock hindrar inte detta att reglerna i de båda kapitlen ska förstås till-

sammans. Utfallet av påföljdsvalet i 30 kap. BrB är i hög grad beroende av det 

resultat man nått genom användandet av reglerna i 29 kap. BrB.12 Nedan följer en 

kortare beskrivning av vad dessa moment består av. 

                                                
12 Borgeke, Martin, Att bestämma påföljd för brott, 2 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 
117. Fortsättningsvis Borgeke (2012). 
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2.2.1 Straffvärde	  

Brottets eller brottslighetens straffvärde utgör utgångspunkten för både straffmät-

ningen och påföljdsbestämningen. Termen återfinns i 29 kap. 1 § BrB som lyder 

enligt följande: 

 
”Straff ska, med beaktande av intresset av en enhetlig rättstillämpning, bestämmas 
inom ramen för den tillämpliga straffskalan eller den samlade brottslighetens straff-
värde. 
 Vid bedömningen av straffvärdet ska beaktas den skada, kränkning eller fara 
som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt 
de avsikter eller motiv som han eller hon haft. Det ska särskilt beaktas om gärningen 
inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person.” 

 

Med straffvärde menas brottets svårhet i förhållande till andra brott, eller m.a.o. 

hur allvarligt brottet anses vara.13 Ju svårare brottet är, desto högre är straffvärdet 

och desto strängare bör i princip påföljden vara.14 Den legala definition av hur 

denna svårighetsbedömning ska gå till ges i 29 kap. 1 § 2 st. BrB. Av detta stycke 

framgår att straffvärdet främst ska ge uttryck för brottets grad av förkastlighet. 

Den sista meningen i 29 kap. 1 § 2 st. BrB infördes den 1 juli år 2010 och syftet 

från lagstiftarens sida var att markera att det finns anledning att tillmäta allvarliga 

våldsbrott ett högre straffvärde.15 

Vid bestämmandet av ett visst brotts straffvärde är utgångspunkten den 

specifika gärningen och den för brottet – eller för den aktuella svårhetsgraden av 

brottet – föreskrivna straffskalan. Man talar om det abstrakta straffvärdet vilket är 

det straffvärde som framgår av brottets straffskala och om det konkreta straffvär-

det vilket är ett mått på svårheten av en viss begången gärning.16 Brottets ab-

strakta straffvärde återspeglar således lagstiftarens syn på hur en brottstyp står sig 

i förhållande till andra brottstyper i svårhetshänseende. Relationen mellan de en-

skilda brotten återspeglas i dess olika brottsbeskrivningar och den därtill knutna 

straffskalan. Brottets konkreta straffvärde uttrycker däremot hur allvarlig en viss 

gärning är efter det att relevanta omständigheter vägts in i bedömningen. 

                                                
13 SOU 1986:14 s. 131. 
14 Att straffvärdet inte alltid reflekterar brottets svårhet är dock ett problem artbrottskonstruktionen 
bidragit med. Se mer under kap. 3. 
15 Se prop. 2009/10:147. 
16Jareborg, Nils, Josef, Zila, Straffrättens påföljdslära, 3 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 
2012, s. 103. Fortsättningsvis Jareborg och Zila. 
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Regeln i 29 kap. 1 § BrB om grunderna för straffvärdebedömningen kompletteras 

med regler i 29 kap. 2 och 3 §§ BrB som innehåller försvårande respektive 

förmildrande omständigheter. Åtskilliga omständigheter som nämns i dessa para-

grafer kan således ha betydelse för ett brotts straffvärde, en förutsättning är dock 

att omständigheten inte beaktats redan vid placeringen av en viss svårhetsgrad.17  

Det första steget i ett påföljdsval är att komma fram till ett rimligt straff-

värde med hjälp av reglerna i 29 kap. 1-3 §§ BrB. Straffvärdet utgör sedan en 

grund för efterföljande faser, nämligen straffmätning och påföljdsval. 

2.2.2 Fortsatt	  straffmätning	  

Med undantag från de ovan angivna reglerna i 29 kap. kring straffvärde innehåller 

kapitlet bestämmelser om straffmätning. Dessa regler ska tillämpas i fall då på-

följden ska bestämmas till ett straff, dvs. till fängelse eller böter. I 29 kap. 4 § re-

gleras betydelsen av gärningsmannens tidigare brottslighet, vilken kan utgöra en 

grund för en strängare straffmätning.18 Omständigheter som utöver brottets straff-

värde ska beaktas vid straffmätningen anges i 5 § och går under benämningen bil-

lighetsskäl. Förekomsten av billighetsskäl innebär att domstolen i lindrande rikt-

ning avviker från det först fastställda straffvärdet. I 6 § finns bestämmelser om 

påföljdseftergift och slutligen ges i 7 § särskilda regler om straffreducering för det 

fall att någon har begått ett brott innan denne fyllt 21 år. 

Något man ska skilja från straffvärdet är det så kallade straffmätningsvär-

det. Med straffmätningsvärde bör förstås det resultat som rätten kommit fram till 

sedan den, med utgångspunkt i brottets straffskala och först fastställda straffvärde, 

har beaktat 29 kap. 4, 5 och 7 §§ BrB.19 Slutresultatet utgör ett straff eller en an-

nan påföljd som inte behöver motsvara det i början fastställda straffvärdet. Det är 

straffmätningsvärdet som bör vara det avgörande för påföljdsbestämningen.20 

En straffmätning enligt 29 kap. resulterar i ett konkret straff. Samtidigt har 

bestämmelserna i kapitlet en grundläggande betydelse för påföljdsreglerna i 30 

                                                
17 Jareborg och Zila, s. 111. 
18 Betydelsen av tidigare brottslighet enligt 30 kap. 4 § bör prövas först och behovet av en återfall-
skärpning först sedan rätten vid påföljdsvalet har kommit fram till att påföljden bör vara fängelse. 
Se prop. 1987/88:120 s. 88. 
19 Borgeke (2012), s. 226. 
20 Se ex. NJA 2000 s. 314. 
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kap. BrB.21 Då domstolen kommer fram till att ett brott ligger på fängelsenivå, 

dvs. då böter inte anses vara tillräckligt ingripande, ska alltid en fortsatt prövning 

enligt 30 kap. BrB äga rum.22 En slutlig straffmätning sker först sedan ett påföljd-

sval gjorts enligt 30 kap. BrB. 

2.2.3 Påföljdsval	  

Huvudregeln gällande påföljdsvalet ges i 30 kap. 4 § BrB och lyder enligt föl-

jande: 

 

”Vid val av påföljd ska rätten fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för 
en lindrigare påföljd än fängelse. Därvid ska rätten beakta sådana omständigheter 
som anges i 29 kap. 5 §.  

Som skäl för fängelse får rätten, utöver brottslighetens straffvärde och art, 
beakta att den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott.”  

 

I paragrafens första stycke markeras att fängelse är den mest ingripande påföljden 

och att den ska väljas i sista hand. Domstolen ska därför alltid innan fängelse ut-

döms pröva om alternativa påföljder är tillräckligt ingripande. Den här stadgade 

presumtionen mot fängelse är ett uttryck för en grundprincip inom påföljdssyste-

met, nämligen humanitetsprincipen.23 Vidare anges i första stycket att domstolen 

ska beakta de omständigheter som anges i 29 kap. 5 § BrB, dvs. billighetsskälen. 

Genom hänvisningen till nämnda lagrum framträder vad som har kallats det dia-

lektiska förhållandet mellan 29 och 30 kap. BrB. Vid påföljdsbestämningen måste 

man således gå fram och tillbaka mellan de olika kapitlen för att nå en på rätt sätt 

utdömd påföljd.  

I 30 kap. 4 § 2 st. BrB anges vilka omständigheter som får beaktas som 

skäl för fängelse och som således kan bryta presumtionen mot fängelse. Det rör 

sig om brottslighetens straffvärde och art och den tilltalades tidigare brottslighet. 

I motiven har som ett riktmärke angetts att ett straffvärde som motsvarar fängelse 

i ett år eller därutöver talar för att presumtionen bryts.24 Av detta förstås att fäng-

else i dessa fall bör väljas som påföljd, oberoende av att varken brottslighetens art 

                                                
21 Se hänvisning i 30 kap. 4 § 1 st. BrB till 29 kap. 5 § BrB. 
22 Om böter är en tillräcklig påföljd eller inte avgör domstolen genom att tillämpa reglerna i 29 
kap. BrB. 
23 Se en mer utförlig beskrivning av humanitetsprincipen under avsnitt 2.5.1. 
24 Prop. 1987/88:120 s.100. 
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eller tidigare brottslighet talar för fängelse. Straffvärdet intar därmed i förhållande 

till de övriga två skälen en sorts särställning. Påpekas bör även här att det normalt 

är straffmätningsvärdet och inte straffvärdet som ska mätas enligt 30 kap. 4 § 2 st. 

BrB.  

Regeln om brottslighetens art anknyter till tidigare praxis enligt vilken 

vissa brott ansetts motivera fängelse trots att straffvärdet i sig inte är särskilt högt. 

Det rör sig främst om brott som av allmänpreventiva skäl anses medföra ett fäng-

elsestraff.25 Frågan om när brottslighetens art kan anses utgöra skäl för fängelse är 

mycket svårhanterlig och kommer att behandlas mer utförligt i nästa kapitel. 

Ett ytterligare skäl för fängelse för rätten att beakta är den tilltalades tidi-

gare brottslighet. Som ovan nämnts kan den tilltalades tidigare brottslighet få be-

tydelse på andra sätt, främst genom straffmätning och förverkande, men i första 

hand ska den påverka påföljdsvalet.26 Med tidigare brottslighet avses sådan brotts-

lighet som den tilltalade tidigare har lagförts för. Vilken betydelse den tidigare 

brottsligheten ska tillmätas beror på tidsförhållandena mellan brottstillfällena, om 

brotten anses likartade och om det rör sig om särskilt allvarlig brottslighet.27 Slut-

ligen ska en sammanvägning av de olika skälen för fängelse göras.28 

2.3 Påföljdssystemets	  historia	  

Reaktionsmedel mot den som inte följer de normer som präglar ett samhälle har 

funnits under en lång tid. Troligen går denna företeelse så långt tillbaka som när 

vi människor för första gången levde i någon slags konstellation av samlevnad. 

Straffsystemet är ett resultat av politiska stridigheter och präglas därför av kom-

promisser, lösningar med avvikande logik och andra mindre klara regler. Sedan 

BrB trädde i kraft år 1965 har dess regler om påföljder ändras vid flertalet gånger, 

en del förändringar har varit genomgripande och andra mindre viktiga. Härav be-

lyses det politiska intresset för straffets berättigande och således även systemets 

ständiga förändringar. I det följande ges en historisk överblick av det svenska 

sanktionssystemet som en bakgrund till artbrottskonstruktionen. Konstruktionens 

                                                
25 Prop. 1987/88:120 s. 101. 
26 Berg, Ulf, Berggren Nils-Olof, Bäcklund, Agneta, Munch Johan, Wersäll Fredrik och Dag 
Victor, Brottsbalken – en kommentar, kap. 25-38, Norstedts juridik AB, Göteborg, 2006, s. 30:14 
ff. Fortsättningsvis Berg m.fl., en kommentar. 
27 Prop. 1987/88:120 s. 101. 
28 Prop. 1987/88:120 s. 100. 



 14 

allmänpreventiva grund29 anses ha sitt ursprung i den så kallade klassiska straff-

rättsskolan, varför en kortare överblick med urval ur historien är på sin plats. 

2.3.1 Från	  1700	  till	  det	  sena	  1900-‐talet	  

Under 1700-talet ställde sig upplysningsfilosofierna negativa till de tidigare 

brotts- och skamstraffen som pågått i Europa och förespråkade istället frihetsstraff 

och böter.30 Successivt växte den klassiska straffrättsläran fram som betonade att 

straffen skulle vara lagligt grundade och att de skulle stå i proportion med brottet. 

I Sverige tillsattes en lagkommitté som år 1832 lade fram ett förslag till en krimi-

nallag. Förslaget präglades av preventionstanken och kom att ligga till grund för 

införlivandet av 1864-års strafflag. Straffet skulle verka som en form av av-

skräckning gentemot andra att begå brott, s.k. allmänprevention, och samtidigt 

påverka den enskilde lagöverträdaren att avhålla sig från fortsatt brottslighet, s.k. 

individualprevention. En strafflag med proportionalitetstankar och krav på förut-

sebarhet trädde i kraft då bl.a. straffskalor för alla brott infördes.31 

Under 1800-talets senare del fick den sociologiska straffrättsskolan32 allt 

större fäste i Europa. Grundtanken bakom denna idériktning var att gärningsman-

nens individuella förhållanden kulle vara avgörande för vilken påföljd som skulle 

följa på brottet.33 Den sociologiska straffrättsskolan fick många anhängare i Sve-

rige och som ett resultat av dess införlivning infördes en lag om villkorlig straff-

dom år 1906. De första stegen mot ett mer behandlingsinriktat påföljdssystem 

hade därmed tagits. 

År 1934 presenterades ett reformprogram som var starkt influerat av den 

sociologiska straffrättsskolans tankar. Reformprogrammet bestod i att avskilja la-

göverträdare från verkställighet i fängelse och istället öka vård i frihet. Där fäng-

else inte gick att undkomma, skulle fokus istället ligga på behandling under verk-

ställighetstiden. Den s.k. Strafflagsberedningen tillsattes och i huvudbetänkandet, 

                                                
29 Se en mer utförlig beskrivning om allmän-och individualprevention under avsnitt 2.4. 
30 Anners, Erik, Wallen, Per-Edwin Svensk straffrättshistoria – några huvudlinjer (del 1), 2 u., 
Almqvist & Wiksell Förlag AB, Stockholm, 1977, s. 33-36. Fortsättningsvis Anners och Wallen. 
31 Anners och Wallen, s. 46-48. 
32 Den sociologiska straffrättsskolan går även under benämningen den moderna straffrättsskolan. 
33 SOU 1986:14 band 2 s. 26. 
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Skyddslag – SOU 1956:55, fanns ett förslag om ett nytt påföljdssystem där ut-

gångspunkten var att vård och behandling skulle prägla påföljderna.34  

Parallellt med Strafflagsberedningens arbete fick Straffrättskommittén i 

uppdrag att reformera strafflagens bestämmelser om brotten. Uppdraget ledde 

fram till betänkandet Förslag till brottsbalk – SOU 1953:14 och år 1965 infördes 

brottsbalken. Brottsbalken kom att bli en blandning av den klassiska och den so-

ciologiska straffrättsskolan då tankar om rättvisa och proportionalitet kvarstod, 

samtidigt som den nya lagen influerades av strafflagsberedningens förslag.35 Att 

preventionstankarna fick plats i lagen blev tydligt genom den dåvarande allmänna 

bestämmelsen om påföljdsval i 1 kap. 7 § BrB som stadgade att:36  

 
”Vid val av påföljd skall rätten, med iakttagande av vad som krävs för att upprätthålla 
allmän laglydnad, fästa särskilt avseende vid att påföljden skall vara särskilt ägnad 
att främja den dömdes anpassning till samhället.” 

 

Domstolen skulle således göra en avvägning mellan allmänpreventiva och indivi-

dualpreventiva hänsyn.37 Några bestämmelser om hur rätten skulle gå tillväga vid 

valet av påföljd, utöver vad som stadgades i 1 kap. 7 § BrB, fanns inte. 

Ett grunddrag i utvecklingen efter BrB:s ikraftträdande är emellertid att 

behandlingsoptimismen succesivt kom att ersattas av proportionalitetstänkandet. 

Under 70-talet presenterades kriminologisk forskning som visade att de nya be-

handlingsreformerna inte gett de goda resultat men hoppats på, istället ansågs de 

innebära en risk för en ojämn och orättvis praxis.38 År 1977 överlämnade Brotts-

förebyggande rådet (BRÅ) sin rapport Nytt straffsystem, idéer och förslag, BRÅ-

rapport 1977:7, till Justitiedepartementet och denna kom att spela en stor roll för 

den framtida kriminalpolitiska debatten. I rapporten riktades massiv kritik mot 

behandlingstanken och fokus låg på att skapa ett påföljdssystem där principer om 

rättvisa och proportionalitet skulle gälla vid straffmätning och påföljdsval.  

                                                
34 SOU 1986:14 band 2 s. 27. 
35 Victor, Dag (red), Tham, Henrik, Varning för straff – om vådan av den nyttiga straffrätten, 1 u., 
Norstedts Juridik AB, Stockholm, 1995, s. 94. Fortsättningsvis Victor. 
36 SOU 2012:34 band 2 s. 22. 
37 Se en mer utförlig beskrivning om allmän-och individualprevention i avsnitt 2.4. 
38 SOU 2012:34 band 2 s. 23. 
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2.3.2 Påföljdsreformen	  från	  1989	  

Tankegångarna i BRÅ:s rapport 1977:7 kom att utvecklas i och med att två olika 

straffrättsliga kommittéer tillsattes år 1979 och ett brett lagstiftningsarbete sattes 

igång. En av dessa kommittéer var Fängelsestraffkommittén vars betänkande På-

följd för brott – SOU 1986:13-15 föregick den omfattande reform på påföljdsbe-

stämningens område som trädde i kraft 1 januari 1989, men dessförinnan följde ett 

flertal partiella påföljdsreformer.39 

Kommitténs uppfattning var att allmänpreventiva överväganden har stor 

betydelse när det kommer till kriminalisering av olika gärningar, men att varken 

allmän- eller individualpreventiva överväganden bör styra vilken straffskala som 

ska gälla för ett visst brott. Istället ska gärningens svårhet och förkastlighet vara 

det avgörande och principerna om ekvivalens och proportionalitet ska beaktas. 

Allmänprevention ansågs huvudsakligen verka genom lagens straffhot samt upp-

rätthållen och konsekvent praxis som visar på att lagens straffhot inte är tomt.40 

Individualpreventiva aspekter skulle enligt kommittén beaktas vid verkställighet-

en av de straff som dömts ut och på så sätt minska frihetsberövandets negativa 

effekter för den dömde.41  

Regleringen i 1 kap. 7 § BrB föreslogs bli ersatt av två nya kapitel med 

särskilda regler för straffmätning och påföljdsval.42 Utgångspunkten för påföljds-

valet skulle ligga i brottets s.k. straffvärde.43 Med denna konstruktion skulle dom-

stolarna endast i begränsad omfattning behöva göra en avvägning mellan de på 

domstolsnivå teoretiskt ohållbara begreppen allmän- och individualprevention.44 

Kommitténs betänkande kom som ovan anges slutligen att ligga till grund för den 

reform som skedde den 1 januari år 1989. Den tidigare enda bestämmelsen kring 

påföljdsvalet, 1 kap. 7 § BrB, avskaffades och nuvarande kap. 29 och 30 BrB in-

fördes. 

                                                
39 År 1979 avskaffades ungdomsfängelset år 1981 upphävdes interneringen som påföljd. Kvar blev 
fängelse som den enda frihetsberövande påföljden. År 1981 sänktes fängelsestraffets minimitid 
från en månad till 14 dagar och år 1982 genomfördes en reform avseende villkorlig frigivning. Se 
vidare, SOU 1995:91 s. 46. 
40 SOU 1995:91 s. 48 samt prop. 1987/88:120 s. 32. 
41 SOU 1995:91 s. 48. 
42 Se ex. prop. 1987/88:120. 
43 Se en mer utförlig beskrivning om begreppet straffvärde ovan under avsnitt 2.2.1. 
44 SOU 1986:14 s. 426. 
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I och med detta paradigmskifte kom den tidigare, på preventionsteorier grundade, 

påföljdsbestämningen att ersättas av regler baserade på rättssäkerhet, legalitet, ek-

vivalens och proportionalitet.45 Det fanns dock vissa områden där straffvärdet inte 

ensamt fick vara styrande och där proportionalitet och ekvivalens fick stå tillbaka 

för andra intressen. Dessa områden utgjordes av återfall i brott samt artbrott46 som 

av allmänpreventiva skäl i påföljdshänseende skulle bedömas hårdare än vad dess 

straffvärde indikerade. Ett utrymme för allmänpreventiva tankegångar levde såle-

des fortfarande kvar. Kommittén betonade dock att några allmänpreventiva hän-

syn inte skulle tas vid påföljdsbestämningen i det enskilda fallet, utan att straffets 

allmänpreventiva verkan främst skulle verka genom en fast och konsekvent 

praxis.47 Begreppet brottslighetens art myntades här för första gången, men dess 

betydelse får anses överensstämma med det forna uttrycket ”allmän laglydnad” i 

dåvarande 1 kap. 7 § BrB. Därför kan sägas att det inte blev någon större föränd-

ring i den praktiska tillämpningen genom införandet av begreppet brottslighetens 

art.48 

2.3.3 Utvecklingen	  efter	  1989-‐års	  reform	  

Sedan påföljdsreformen genomdrevs år 1989 har ändringar gjorts i det svenska 

påföljdssystemet. 1992 tillsattes Straffsystemkommittén som fick i uppdrag att 

göra en översyn av påföljdssystemet. Uppdraget resulterade i betänkandet Ett re-

formerat straffsystem – SOU 1995:91. Kommittén tog helt avstånd från behand-

lingstanken och ville istället bygga vidare på 1989 års reform och skapa ett sam-

manhållet påföljdssystem vari klarhet och enkelhet betonades. Kommittén öns-

kade bl.a. utöka påföljdssystemet med flertalet nya påföljder som ansågs vara tro-

värdiga alternativ till fängelse.49 I betänkandet riktades även kritik mot artbrotts-

konstruktionen och dess otydlighet.50 Stora delar av betänkandet kom att förkas-

tas, men infördes gjordes dock tilläggssanktionen samhällstjänst och verkställig-

hetsformen intensivövervakning med elektronisk kontroll.51 

                                                
45 Prop. 1987/88:120 s. 37. 
46 Se en mer utförlig beskrivning om artbrott under kap. 3. 
47 SOU 1986:14 s.74. 
48 Se HD:s uttalande i NJA 1997 s. 103. 
49 SOU 1995:91 s. 59. 
50 Prop. 1997/98:96 s. 116. 
51 Prop. 1997/98:96 s. 109. 
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År 2008 tillsattes Straffnivåutredningen i syfte att föreslå och överväga en skärpt 

syn på allvarliga våldsbrott. I betänkandet Straff i proportion till brottets allvar - 

SOU 2008:85 föreslogs bl.a. en utvidgning av 29 kap. 1 § BrB. Innebörden av 

denna utvidgning bestod i att vid bedömningen av ett brotts straffvärde, ska sär-

skilt beaktas om gärningen har inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv, hälsa 

eller trygghet till person.52 Straffnivåutredningens förslag till förändring gällande 

29 kap. 1 § BrB samt förslag om ändrade straffskalor för vissa allvarliga vålds-

brott kom att antas av regeringen. Den 1 juli år 2010 trädde ändringarna i kraft i 

BrB och en höjning av straffvärdena på de mest allvarliga våldsbrotten kunde 

uppskattas till ca. 25 %.53 

2.4 Bestraffningsideologier	  

Påföljdsbestämningen handlar i grund och botten om regeltillämpning. Det får 

dock anses vara av intresse att redovisa några av de grundläggande uppfattningar 

som sedan många år har dominerat diskussionen om straffets berättigande. Man 

talar enligt gammal indelning av dessa om absoluta och relativa straffteorier.54 

Skillnaden ligger i att de förstnämnda utmärks av att straffet är ett mål i sig medan 

de sistnämnda utmärks av att straffet är ett verktyg för att nå ett visst mål. De ab-

soluta straffteorierna, där vedergällning och försoning hör hemma, anses idag inte 

ha någon plats i vårt rättssystem.55 Istället utgår vi från de relativa straffteorierna 

där straffet har ett faktiskt syfte. Straffet blir således ett medel för att uppnå ett 

visst mål, närmare bestämt att förebygga brott.56 I de relativa straffteorierna skiljer 

man på allmänpreventiva och individualpreventiva riktningar, vilka en redogö-

relse för följer nedan. 

                                                
52 SOU 2008:85 s. 276. 
53 Prop. 2009/10:147 s. 1 ff. samt Borgeke (2012), s. 128. 
54 Det bör påpekas att det kan vara att föredra att istället tala om straffideologier, då fråga är om 
grundläggande normativa ställningstaganden. Se Jareborg och Zila, s. 63. I det följande väljer jag 
därför att använda detta begrepp. 
55 Proportionalitet och Ekvivalens har dock rötter i de absoluta straffteorierna och jag väljer att 
behandla dem som principer. Borgeke (2012), s. 26. Se mer under avsnitt 2.5.3 angående legalitet 
och förutsebarhet. 
56 Se t.ex. SOU 1986:14 s. 66. 
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2.4.1 Allmänprevention	  

Med allmänprevention menas den inverkan som straffsystemet har på medborgar-

na i allmänhet genom att inprägla normer och respekt för allmän laglydnad eller 

genom att med straffhot avhålla människor från att begå brottsliga gärningar.57 

Allmänpreventionen kan dels infinna sig genom rena avskräckningsmetoder, men 

också som en mer positiv allmänprevention i fall då straffsystemet strävar efter 

prevention genom moralbildning och en moralförstärkande effekt. Den senare sor-

ten är idag att föredra och speglar det svenska straffsystem då det verkar för att 

bygga upp och förstärka den enskildes möjligheter att leva utefter lagstiftarens 

acceptabla sätt. Människors moraluppfattning kan ex. sägas förändras genom höga 

straffskalor. En högre straffskala indikerar på att gärningen i fråga inte anses 

önskvärd och förhoppningsvis är effekten härav ett avtagande av den brottsliga 

gärningen.58 

Strafflagstiftningen anses alltså kunna användas som ett medel för att på-

verka normbildningen i samhället. Likväl kan allmänpreventiva skäl påverka hur 

bestraffning i det enskilda fallet ska ske. En avskräckningseffekt förväntas då 

uppnås genom att i det enskilda fallet ådöma ett brott betydligt strängare än vad 

som annars brukar ådömas vid liknande brottslighet, ex. p.g.a. att brottsligheten 

har ökat. Vad gäller påföljdssystemet av idag är emellertid den enskilda domen 

ointressant ur allmänpreventivt hänseende, på domstolsnivå måste allmänpreven-

tiva skäl gå ut på att befästa eller förändra en praxis.59  

2.4.2 Individualprevention	  

Individualprevention skiljer sig från allmänprevention på så sätt att den tar sikte 

på den enskilde gärningsmannen. Det individualpreventiva syftet tillgodoses då 

man avhåller brottslingen från att begå nya brott. Avhållandet från fortsatt brotts-

lighet kan te sig på olika vis. En form av individualpreventivt motiverat straff-

rättsligt ingripande är att avskräcka den enskilde brottslingen från fortsatt krimi-

nalitet, en effekt som det anses saknas belägg för. Tvärtom förefaller det ofta vara 

                                                
57 Prop. 1987/88:120 s. 32 ff.  
58 Se i Sarnecki, Jerzy, Introduktion till kriminologi, 1 u., Studentlitteratur AB, Lund, 2003, s. 362-
363, vari exempel på detta ges. Fortsättningsvis Sarnecki. 
59 Jareborg och Zila, s. 76. 
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så, att bestraffning sällan har någon påverkan på gärningsmannens val att leva ett 

laglydigt liv eller ej.60 Ett annat icke problemfritt ingripande är inkapacitering där 

syftet är att oskadliggöra individen. Vad gäller inkapacitering är det svårt att för-

utse vilka som kommer fortsätta sin kriminella bana om de får möjlighet till det 

och således blir det svårt att överhuvudtaget se några brottsminskade effekter.61 

Den individualpreventiva riktning som har haft störst inflytande under 

1900-talet är behandlingstanken. Med behandlingstanken undanröjas en återfalls-

risk genom vård och behandling, inte genom straff. Istället för att bestraffa gär-

ningsmannen vill man finna och utreda orsakerna till varför denne har begått ett 

brott. Ett problem med behandlingstanken är emellertid att den i regel genomförs 

med tvång, och tvångsvård leder inte alltid till goda resultat. Ytterligare ett pro-

blem är att det begångna brottet hamnar i skym undan och gärningsmannens per-

son och personliga förhållanden istället utgör den viktigaste faktorn vid påföljds-

valet.62 

2.4.3 Straffsystemets	  nivåer	  

Både de allmän-och individualpreventiva tankegångarna har som ovan redovisats 

betydelse för straffsystemet.63 Det får dock anses vara av en allmän uppfattning 

att de relativa straffteorierna inte bör få tillåtas slå igenom generellt utan att en 

viss uppdelning bör ske på olika nivåer. Straffsystemet är idag uppdelat på tre 

olika nivåer; kriminaliseringsnivån, domstolsnivån och verkställighetsnivån. Av 

intresse är att artbrottskonstruktionen är ett uttryck för allmänpreventiva hänsyn 

på domstolsnivån. Som nedan framgår anses dock allmänpreventiva hänsyn end-

ast få vara styrande på kriminaliseringsnivån. 

Kriminaliseringsnivån är den nivå som ligger till grund för de övriga två. 

Då lagstiftaren i detta stadie har valt att kriminalisera en viss gärning är det up-

penbart att det föreligger ett allmänpreventivt syfte bakom det. Kriminalise-

ringsnivån går ut på att belägga oönskade gärningar med hot om straff, varför det 

skulle vara poänglöst med en kriminalisering om man inte tänkt sig att straffhotet 

skulle ha någon effekt. 

                                                
60 Sarnecki, s. 367-369. 
61 Victor, s. 102 och prop. 1987/88:120 s. 33. 
62 Borgeke (2012), s. 28. 
63 Angående den följande diskussionen, se Borgeke (2012), s. 30 f.  
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Domstolen har sedan att verkställa hotet om straff för de fall då överträdelse av en 

otillåten gärning sker. Vi befinner oss på domstolsnivån, där allmänpreventiva 

syften inte längre anses ha någon plats.64 Att ”statuera exempel” genom att an-

vända sig av en allmänpreventiv metod skulle verka allt annat än rättvist. På-

följdssystemet präglas av proportionalitet och ekvivalens och domstolen har som 

främsta uppgift att välja en påföljd där den dömde på mest tänkbara sätt återan-

passar sig till samhället i syfte att leva ett laglydigt liv. 

Därefter ska det slutgiltigt utdömda straffet realiseras. På verkställighets-

nivån får det inte heller finnas plats för allmänpreventiva resonemang. Däremot 

kommer individualpreventionen här in och får spela en betydelsefull roll inom 

ramen för den på domstolsnivå utdömda påföljden.65 

2.5 Straffrättsliga	  principer	  

Utformandet av ny lagstiftning och förståelsen av gällande rätt på straffrättsområ-

det styrs idag av etablerade principer såsom humanitet, proportionalitet och legali-

tet. Vid utformningen av påföljdssystemet är det därför flera motstående intressen 

som måste vägas mot varandra. Behovet av trovärdiga och tillräckligt ingripande 

påföljder måste ställas mot att så långt som möjligt visa humanitet och tolerans. 

Likväl ska ambitionen att använda påföljdssystemet för att i det enskilda fallet på-

verka den enskilde till att undanhålla sig från fortsatt brottslighet ställas mot kra-

vet på ett rättvist system som präglas av likabehandling.66 Ingen av dessa princi-

per står över någon annan, istället bör en sammanvägning av samtliga principer 

göras för att i det enskilda fallet nå den mest rimliga påföljden. Nedan följder en 

redogörelse för några av de viktigaste principer som finns i straffsystemet idag. 

2.5.1 Humanitet	  

En straffrättslig reaktion är något som få, om ens några, personer önskar bli före-

mål för. Det är därför av största vikt att påföljdsbestämningen präglas av respekt, 

medkänsla och tolerans inför den tilltalade.67 Principen om alla människors lika 

                                                
64 Prop. 1987/88:120 s. 37. 
65 Prop. 1987/88:120 s. 38. 
66 SOU 2012:34 band 2 s. 141. 
67 Jareborg och Zila, s. 93-97. 
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värde ska upprätthållas under hela förloppet och rätten ska värna om den enskil-

des värdighet. Humanitetsprincipen kan sägas innebära att det finns ett generellt 

krav på rimlighet och måttlighet vid bestraffning.68 

Att det svenska påföljdssystemet bygger på en humanitetsprincip kommer, 

som tidigare nämnts, till uttryck i 30 kap. 4 § 1 st. BrB där det stadgas att rätten 

vid val av påföljd alltid ska fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar 

för en lindrigare påföljd än fängelse. Även synen på att förstagångsförbrytare ska 

dömas till en lindrigare påföljd än de som återfaller i brottslighet kan sägas ha sitt 

ursprung i humanitetstankar69 – något som dock ofta inte upprätthålls vid utdö-

mandet av korta fängelsestraff p.g.a. brottslighetens art. 

2.5.2 Proportionalitet	  och	  ekvivalens	  

Proportionalitetsprincipen anses vara en av de mest grundläggande principerna i 

straffsystemet. Principen bygger på tanken att det utdömda straffet alltid ska stå i 

rimlig proportion till den brottsliga gärningen.70 Den straffrättsliga sanktionen ska 

vara rättvis, ju allvarligare ett brott är desto mer ingripande bör påföljden vara. 

För att denna ordning ska fungera krävs att klandervärdhet och förkastlighet värd-

eras, vilket vid kriminalisering sker vid tilldelandet av viss straffskala.71 Det ålig-

ger både lagstiftaren och domstolen att se till att proportionalitetsprincipen beak-

tas. För lagstiftaren infinner sig ansvaret vid tilldelandet av straffskalor för de 

olika brotten och för domstolen vid utdömandet av påföljd. Principen har således 

betydelse för hur bestraffning bör ske, inte varför. Lagstiftaren bör även sträva 

efter ekvivalens, med vilket menas att gärningstyper som anses lika klandervärda 

tilldelas likartade straffskalor. Ekvivalens kan sägas vara en följd av proportion-

alitetstanken.72  

Det anses inte vara möjligt att argumentera för en s.k. absolut proport-

ionalitet. Med en absolut proportionalitet menas att det finns ett givet svar för hur 

ett visst brott ska bestraffas och för vilken straffskala som ska tilldelas vilket 

                                                
68 Borgeke (2012), s. 33. 
69 Borgeke (2012), s. 34.  
70 Prop. 1987/88:120 s. 129. 
71 Borgeke (2012), s. 32. 
72 Prop.1987/88:120 s. 117. 
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brott.73 Frågan om absolut proportionalitet är dock inte helt ointressant. Den får 

nämligen betydelse på repressionsnivån, dvs. på vilken nivå de straffrättsliga in-

gripandena bör ligga.74 Från absolut proportionalitet ska man skilja s.k. relativ 

proportionalitet. Med relativ proportionalitet menas att ett visst begånget brott ska 

bedömas strängare eller mildare än ett annat begånget brott.75  

2.5.3 Legalitet	  och	  förutsebarhet	  

Legalitetsprincipen har den straffrättsliga betydelsen att ingen får straffas för en 

handling som vid tidpunkten för brottet inte var uttryckligen förbjuden i lag. Prin-

cipen kan uttryckas genom de latinska uttrycken nullum crimen sine lege (inget 

brott utan lag) och nulla poena sine lege (inget straff utan lag). I svensk rätt fram-

går principen av 1 kap. 1 § BrB där det stadgas att: 

 

”Brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning 
och för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet.”76 

 

Bestämmelsen innehåller dels ett förbud mot analog strafflagstillämpning, dels ett 

retroaktivitetsförbud som framkommer av 2 kap. 10 § Regeringsformen (RF), 

men det legalitetsprincipen främst bidrar med är att öka förutsebarheten för med-

borgarna. Viktigt är att vi ska kunna förutse hur vårt brottsliga handlande kommer 

att påverka oss i ett efterföljande påföljdsval. Strafföreskrifter ska därför vara ut-

formade på ett sådant sätt att de inte framstår som så vaga eller på annat sätt obe-

gripliga att de inte ger någon anvisning till medborgarna.77 

  

                                                
73 SOU 2012:34 s. 147. 
74 von Hirsch, Andrew, Proportionalitet och straffbestämning, 1 u., Iustus Förlag, Uppsala, 2001, 
s. 59. 
75 Borgeke (2012), s. 32. 
76 Principen återfinns även i Europakonventionens artikel 7 som inkorporerades i svensk lag 1994. 
Se lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättighet-
erna och de grundläggande friheterna. 
77 Asp, Petter, Bokföringsbrott och legalitet, SvJT, 1999, s. 28. 



 24 

3 Artbrott	  

3.1 Inledning	  

Detta kapitel innehåller en redogörelse för artbrottskonstruktionen. För att uppnå 

en grundläggande förståelse för konstruktionen inleds kapitlet med en tillba-

kablick på de betänkanden och förarbeten som behandlat brottslighetens art. Där-

efter ges en framställning av vilka brott som anses höra till kategorin artbrott följt 

av en genomgång av de omständigheter som idag kan sägas ligga till grund för 

bestämmandet av ett visst brotts art. Avslutningsvis behandlas den kritik som 

konstruktionen fått utstå. 

3.2 Begreppet	  ”brottslighetens	  art”?	  

3.2.1 Förarbeten	  

Som ovan angetts myntades begreppet brottslighetens art för första gången i 

Fängelsestraffkommitténs betänkande Påföljd för brott. I samma betänkande an-

förde kommittén att man med begreppet önskade anknyta till den då rådande 

praxis som innebar att vissa brott ”anses förskylla fängelse trots att de inte har ett 

straffvärde som är betydande eller kanske ej särskilt högt”.78 I och med 1989 års 

reform upphörde 1 kap. 7 § BrB att gälla och begreppet brottslighetens art inför-

des i lagtexten, dock utan närmare definition eller anvisning.79 Slutsatsen kan där-

för dras att även lagstiftaren ville se en fortsatt särbehandling av viss brottslighet 

p.g.a. allmänpreventiva skäl. Man valde således att lämna visst utrymme åt all-

mänpreventiva överväganden i ett system där preventionstänkandet i övrigt inte 

var centralt, allt för att inte utmana då rådande praxis.  

I propositionen som följde av betänkandet Ett reformerat straffsystem ut-

trycks att ett artbrott är ett brott av sådan art att det bedöms lämpligt att av i hu-

vudsak allmänpreventiva skäl ingripa med en sträng påföljd trots att straffvärdet i 

sig inte är påtagligt högt. Det handlar om brott som främst av allmänpreventiva 

                                                
78 SOU 1986:14 s. 457 f. 
79 Prop. 1987/88:120 s. 100 samt Borgeke (2012), s. 255. 
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skäl bör medföra ett kort fängelsestraff och det bör föreligga särskilda skäl för att 

inte en frihetsberövande påföljd ska väljas. Syftet med artbrottskonstruktionen var 

att uppnå en på generell nivå moralbildande eller moralstärkande effekt och en 

avskräckningseffekt som motverkar den aktuella typen av brott.80 

Att 1989 års påföljdsreform kom att lagstifta artbrottskonstruktionen med 

ovan anförda motiv kan tyckas vara något märkligt. Lagstiftaren ansåg att allmän-

prevention inte skulle vara en särskild grund för påföljdsvalet, i vart fall inte på 

domstolsnivå. Allmänpreventiva hänsyn skulle istället, teoretiskt sätt, beaktas på 

lagstiftningsnivå. Samtidigt anför lagstiftaren att den praxis som utvecklats där 

vissa brottstyper särbehandlas av allmänpreventiva skäl ska fortsätta att gälla. 

3.2.2 Artbrottets	  plats	  i	  påföljdsbestämningen	  

Som framgått av avsnitt 2.2.3 har begreppet brottslighetens art sin plats i 30 kap. 4 

§ 2 st. BrB. Primärt avgörs valet mellan fängelse och ett alternativ till fängelse 

genom en tillämpning av 30 kap. 4 § BrB. I paragrafens första stycke framgår att 

rätten vid val av påföljd ska fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar 

för en lindrigare påföljd än fängelse, där omständigheter i 29 kap 5 § BrB åsyftas. 

I andra stycket föreskrivs att rätten får använda tre olika skäl för fängelse, nämli-

gen straffvärde, art och återfall. Uppräkningen i andra stycket är uttömmande och 

det finns således inga andra omständigheter som domstolen kan använda sig av 

för att bestämma påföljden till fängelse. 

I påföljdsreformen anges som riktmärke att en fängelsepresumtion gäller 

vid brott som vid straffvärdebedömningen ansetts böra medföra fängelse i ett år 

eller mer. Det är alltså främst vid straffvärden under ett års fängelse som brotts-

lighetens art får betydelse vid påföljdsvalet. Ett brott anses dock inte kunna för-

lora sin artbrottskaraktär vid höga straffvärden, varför det alltid kan sägas ha viss 

betydelse.81  

Om det är fråga om ett artbrott eller då tidigare brottslighet föreligger gäl-

ler likväl en fängelsepresumtion. Viktigt i sammanhanget är att de tre skäl som 

kan föranleda ett fängelsestraff inte bedöms var för sig. Som framgår av påföljds-

                                                
80 Prop. 1997/98:96 s. 113 f. 
81 Se ex. i Borgeke, Martin, Brottets art-några tankar kring en svårgripbar företeelse, SvJT 1999 
s. 231. Fortsättningsvis Borgeke (1999). 
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reformen ska en sammanvägning av samtliga skäl göras.82 Fallet kan vara så att 

varken brottets straffvärde, dess art eller den tilltalades tidigare brottslighet i sig 

räcker för att fängelse ska ådömas men att de sammantagna är så starka att pre-

sumtionen mot fängelse bryts. Utgångspunkten i sammanvägningen är alltid 

straffvärdet, eller mer riktigt straffmätningsvärdet, då hänsyn tagits till omstän-

digheterna i 29 kap. 5 § BrB. Motsvarar straffmätningsvärdet fängelse på sex må-

nader till ett år kan detta tillsammans med brottslighetens art och tidigare brotts-

lighet tala för fängelse. Motsvarar straffmätningsvärdet fängelse i närmare 1 år 

krävs det inte lika mycket av brottslighetens art eller tidigare brottslighet för att 

det ska vara befogat att döma till fängelse. Är straffvärdet istället väldigt lågt 

krävs det betydligt mer av brottslighetens art och tidigare brottslighet för att ett 

fängelsestraff ska vara relevant.83 

Det är vid denna sammanvägning viktigt att ha klart för sig att ”artskälen” 

kan vara olika starka vid olika brott. Man talar idag om termen artvärde som 

kommit att användas alltmer än termen artbrott. Artvärde kan kortfattat beskrivas 

som den styrka med vilken brottslighetens art i ett visst särskilt fall talar för fäng-

else.84 

Att en fängelsepresumtion uppnås vid en sammanvägning av de tre skälen 

i 30 kap. 4 § 2 st. BrB behöver dock inte innebära att fängelse slutligen väljs som 

påföljd. Om det finns särskilda skäl för det kan rätten, även då den befinner sig på 

fängelsenivå, välja en icke frihetsberövande påföljd. Dessa särskilda skäl torde i 

huvudsak syfta på reglerna i 30 kap. 7 § 2 st. och 9 § 2 st. BrB om villkorlig dom 

och skyddstillsyn. 

3.3 Vilka	  brott	  anses	  vara	  artbrott?	  

Att på ett lättbegripligt sätt göra en framställning av vilka brott som bör falla un-

der benämningen artbrott får anses som en svårhanterlig uppgift. Begreppet art-

brott har i de senaste utredningarna och motiven beskrivits som ett brott av sådan 

art att det i huvudsak av allmänpreventiva skäl bedöms som lämpligt att ingripa 

med en sträng påföljd, trots att straffvärdet i sig inte är särskilt högt. Vad som 

                                                
82 Prop. 1987/88:120 s. 100 samt NJA 1992 s. 190. 
83 Borgeke (2012), s. 286 samt NJA 2008 s. 653. 
84 Borgeke (2012), s. 259. En mer utförlig beskrivning angående artvärde följer nedan under av-
snitt 3.3.4. 
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saknas är dock en teoretisk grund för begreppet. Förarbetena är mycket kortfat-

tade när det gäller innebörd och exemplifiering av begreppet och det ges inte 

några riktlinjer för hur domstolarna ska gå tillväga i sin bedömning. 

Ordalydelsen i sig ger inte heller någon vägledning i vilka brott som åsyf-

tas då alla brott i viss mån kan sägas höra till någon slags art. Att det endast är 

vissa brott som faller under begreppet får dock anses framgå av att bestämmelsen 

i 30 kap. 4 § 2 st. är ett undantag från presumtionen mot fängelse.85 Det bör påpe-

kas att det ofta inte går att påstå att en viss brottstyp, dvs. alla de gärningar som 

ryms inom ex. brottet misshandel, är av sådan art att det per automatik leder till ett 

fängelsestraff. Istället handlar det om att se till den konkreta brottsliga gärning-

en.86 För att besvara frågan vilka brott som ändå kan anses falla under benäm-

ningen artbrott krävs en genomgång av förarbeten och den praxis som utvecklats 

på området. 

3.3.1 Förarbeten	  

Då Fängelsestraffkommittén för första gången introducerade begreppet brottslig-

hetens art angavs som ex. på brottstyper av detta slag rattfylleri och skattebrott. 

Det påpekades även att vissa former av ”oprovocerad misshandel av i och för sig 

inte särskilt allvarlig karaktär kunde vara av detta slag.87 De brott som i Påföljds-

reformen omnämns och som därmed av allmänpreventiva skäl normalt bör anses 

medföra fängelse är; rattfylleri, vissa brott mot vapen-och jaktlagen, olovlig vis-

telse i riket, vissa former av misshandel, våld mot tjänsteman och skattebrott.88 

I ett senare betänkande valde Straffsystemkommittén att konstatera att det 

inte kan anses riktigt att tala om att vissa brottstyper generellt sett är artbrott. En-

ligt kommittén torde det inte finnas någon brottstyp där hundra procent av gär-

ningsmännen redan vid första förbrytelsen döms till fängelse p.g.a. brottslighetens 

art. Domstolen har istället att avgöra frågan i det enskilda fallet, där allmänna 

lämplighetsbedömningar har ett starkt inslag av allmänpreventiva hänsyn.89 I den 

efterföljande propositionen kom mened, övergrepp i rättssak, narkotikabrott, bok-

                                                
85 SOU 2012:34 band 2 s. 682. 
86 Borgeke (1999), s. 222. Liknande tankegångar finns att finna i SOU 1995:91. 
87 SOU 1986:14 s. 457 f.  
88 Prop. 1987/88:120 s. 100.  
89 SOU 1995:91 s. 135 f. 
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föringsbrott och brott mot försvarsplikten att omnämnas som ex. på artbrott som 

erkänts av lagstiftaren.90 Även oprovocerat gatuslagsmål ansågs utgöra en stark 

presumtion för fängelse p.g.a. brottslighetens art. Det klargjordes också att miss-

handel som innefattar krogslagsmål mellan två onyktra personer (s.k. dansbane-

slagsmål) oftast inte utgör ett artbrott.91 

Brottslighetens art som grund för fängelse har också tagits upp av förarbe-

ten till vissa straffbestämmelser, något som redovisas närmare i samband med de 

olika omständigheter som talar för artbrott.92 

3.3.2 Rättspraxis	  

Förutom de brottstyper som i förarbetena uttryckligen utpekas som ex. på artbrott 

utdöms även i praxis fängelse för brott under åberopande av brottslighetens art. I 

dagsläget har varje domstol möjlighet att fritt utvidga artbrottskonstruktionen till 

att omfatta nya brott. HD har dock vid flertalet tillfällen uttalat att försiktighet ge-

nerellt sätt bör iakttas med att hänföra nya brottstyper till konstruktionen.93 

Ur HD:s praxis kan i vissa fall den slutsatsen dras att brottstypen som så-

dan är en utgångspunkt för artbrottsbedömningen även om lagstiftaren uttalat an-

nat.94 I ett fall gällande grov kvinnofridskränkning uttalade domstolen att ”det är 

ett brott av sådan art att en presumtion för fängelse föreligger”.95 Gällande sexu-

ellt utnyttjande av barn har HD gått så långt att det ”måste anses föreligga en pre-

sumtion för fängelse”.96 I andra fall har HD i stället uttalat att ”starka skäl” talar 

för en fängelsepåföljd vid oredlighet mot borgenär, att påföljden ”normalt” ska 

bestämmas till fängelse vid narkotikabrott samt att fängelse ”i många fall” bör 

vara den riktiga påföljden vid bokföringsbrott.97 

Förmögenhetsbrott anses i regel inte höra till kategorin artbrott. HD tog 

dock i ett rättsfall upp frågan om fickstöld och liknande stöldbrott kunde vara av 

sådan art att en särbehandling borde ske, vari det slogs fast att stöld vanligen inte 

                                                
90 Prop. 1997/98:96 s. 114. 
91 Prop. 1997/98:96 s. 117. 
92 Se exempel på brott under avsnitt 3.4 angående omständigheter som talar för artbrott. 
93 Se ex. NJA 2005 s. 263, NJA 2006 s. 339 samt NJA 2011 s. 386. 
94 Om att så ofta inte är fallet se nedan under avsnitt 3.3.4. angående artvärde. 
95 Se NJA 2004 s. 97. 
96 Se NJA 2006 s. 79. 
97 Se ex. NJA 1989 s. 570 om oredlighet mot borgenär, NJA 2001 s. 570 om narkotikabrott samt 
NJA 2001 s. 397 om bokföringsbrott. 
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hör till den kategori av brott som utgör skäl för fängelse. Konstaterades gjordes 

dock att vissa former av stöld får anses vara av sådan art att presumtionen mot 

fängelse bryts.98 HD tog upp det faktum att fickstölder ofta sker i organiserade 

former med flera gärningsmän och att denna brottslighet många gånger har en yr-

kesmässig karaktär. Detta ansågs enligt HD tala för att förevarande typ av brotts-

lighet ter sig särskilt angelägen att motverka och att ett fängelsestraff på detta om-

råde därmed kan ha en stor preventiv verkan.99 Liknande antaganden om fängel-

sestraffets preventiva effekter har förts av HD i bl.a. ett fall rörande miljöbrott.100 

Så som tidigare nämnts krävs det som regel mindre av brottslighetens art 

och den tidigare brottsligheten om straffvärdet i sig är någorlunda högt. HD har 

vid flertalet tillfällen uttalat att det krävs särskilda skäl eller alldeles särskilda skäl 

för att frångå fängelsepresumtionen när straffvärdet närmar sig ettårsgränsen.101 

Även vid fall där straffvärdet motsvarar ett fängelsestraff på sex månader och 

därmed inte är lika nära ettårsgränsen har liknande resonemang förts.102 De brott 

som utpekats som artbrott i praxis kan grovt sett placeras under de ur praxis och 

förarbeten uppkomna omständigheter som kan sägas tala för att brottsligheten hör 

till kategorin artbrott.103 

3.3.3 Kriminalstatistik	  från	  BRÅ	  

I samband med Påföljdsutredningen fick BRÅ i uppdrag att göra en sammanställ-

ning av artbrottsstatistik. Påföljdsutredningen önskade få en klarhet i vilka brott 

som på fängelsenivå föranleder en strängare påföljd än en ren villkorlig dom eller 

skyddstillsyn på grund av dess art. Grundurvalet i sammanställningen bestod av 

samtliga påföljder och påföljdskombinationer där domslut avseende personer med 

tidigare belastning sållades bort. 

  

                                                
98 Se bl.a. en senare dom NJA 2009 s. 559 om grov stöld. 
99 Se NJA 2009 s. 559. 
100 Se NJA 2005 s. 263. 
101 Se ex. NJA 2003 s. 499 om skattebrott med ett straffvärde motsvarande fängelse i 8 månader 
samt NJA 1999 s. 769 om bokföringsbrott, grovt brott och skattebedrägeri med ett samlat straff-
värde motsvarande fängelse i 10 månader.  
102 Se ex. NJA 2006 s. 610 om jakthäleri och NJA 2000 s. 195 om bokföringsbrott med ett straff-
värde motsvarande fängelse i 6 månader. 
103 Se ex. på brott under avsnitt 3.4 angående omständigheter som talar för artbrott. 
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I sammanställningen ingår således endast debutanter.104 Värt att ha i åtanke är att 

de brott som sammanställningen består av inte har samma eller ens liknande 

straffvärden. För att uppnå mer givande procentsatser skulle brott med mer lik-

nande straffvärden kunna ha nyttjats. Även återfallsrisken torde vara högre bland 

vissa av brotten, ex. vid misshandel, vilken också påverkar hur procenten har för-

delats. 

Sett till statistiken från år 2010, som är den i tid mest relevanta, kan det ur-

skiljas att vissa brottstyper allt oftare leder till ett rent fängelsestraff än andra. 

Menedsbrottet låg år 2010 högst upp på fängelsestatistiken där hela 81 % av fallen 

ledde till ett fängelsestraff följt av brottet grov kvinnofridskränkning där siffran 

istället var 69 %. Sexuellt övergrepp mot barn låg tätt inpå där 64 % av de som 

dömdes fick ett fängelsestraff. Grovt rattfylleri, som i motiven till påföljdsrefor-

men omnämns som ett typiskt artbrott, medförde fängelse i 45 % av fallen. Även 

narkotikabrott har i motiven ansetts vara ett av lagstiftaren erkänt artbrott och en-

ligt statistiken hamnar fängelsepåföljden på 31 %. Andra omnämnda brott är 

misshandel som ledde till fängelse i 11 % av fallen, olaga hot där 9 % av de 

dömda fick fängelse som påföljd, stöld där 5 % av fallen gav fängelse och slutlig-

en fick 2 % av de som dömdes för bokföringsbrott och skattebrott fängelse som 

påföljd. Bedrägeri, ett brott som av HD uttalats normalt inte företer något art-

värde105, gavs i BRÅ:s sammanställning fängelse i endast 1 % av fallen.106 

Av statistiken torde vissa slutsatser kunna dras. Framförallt får det anses 

föreligga en mycket stark presumtion för fängelse p.g.a. art vid menedsbrotten. 

För att domstolen i dessa fall ska avstå från att döma till ett fängelsestraff krävs att 

det föreligger förmildrande omständigheter av inte obetydlig art. Vid brott där an-

talet fängelsedomar är betydligt lägre procentuellt sett, ex. vid grovt rattfylleri och 

misshandel kan det sägas vara en utgångspunkt att påföljden ska bestämmas till 

fängelse. Här kan dock presumtionen brytas redan av att det enskilda brottet inte 

hör till det mer allvarliga slaget av den aktuella brottstypen. Vid de brott som 

istället har det absolut lägsta procentantalet anses det missvisande att tala om vare 

                                                
104 Med debutanter menas enligt BRÅ:s rapport personer som inom fyra år före det aktuella dom-
slutet inte har dömts till eller meddelats strafföreläggande med någon annan påföljd än böter. Ke-
metli, Levent, Artbrottsstatistik – Specialbeställning påföljdsutredningen, Brottsförebyggande 
rådet, Stockholm, 2012, SOU 2012:34 band 4, bilaga 9 s. 277. Fortsättningsvis Kemetli, Art-
brottsstatistik. 
105 Se NJA 1992 s. 190.  
106 Kemetli, Artbrottsstatistik, s. 279. 
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sig presumtion eller utgångspunkt. Olaga hot, stöld och bokföringsbrott är istället 

ex. på brott där fängelse kan vara en tänkbar möjlighet, trots att varken straffvärde 

eller återfall talar för det.107 

3.3.4 Artvärde	  

Som ovan framgått ansåg Straffsystemkommittén att termen artbrott i många fall 

var missvisande. Begreppet ansågs vara svårhanterligt då det gav intrycket av att 

vissa brottstyper alltid leder till fängelse, utan visad hänsyn till enskilda förhål-

landen. Likväl har HD uttalat att brottsrubriceringen i sig inte alltid är den avgö-

rande faktorn för om ett brott ska anses vara av den art att presumtionen mot 

fängelse bryts. Styrkan för presumtionen mot fängelse kan istället variera bero-

ende på brottslighetens karaktär i det särskilda fallet och omständigheterna kring 

brottet. Omständigheterna i det enskilda fallet kan vara sådana att det inte finns 

skäl att döma ut ett fängelsestraff p.g.a. brottslighetens art trots att brott av den 

aktuella brottstypen vanligen leder till fängelse med hänvisning till dess art.108 I 

och med detta uttalande har HD visat på vikten av en individuell bedömning där 

tyngden av de skäl som talar för fängelse kan variera från fall till fall p.g.a. brotts-

lighetens art. 

Termen artvärde introducerades av Martin Borgeke i en artikel i SvJT 

1999 s. 218 och har sedan dess kommit att användas mer frekvent än den ur-

sprungliga termen artbrott.109 Enligt Borgeke menas med artvärde den styrka med 

vilken brottslighetens art i ett särskilt fall talar för fängelse.110 Det innebär att frå-

gan huruvida det föreligger en presumtion för fängelse p.g.a. brottslighetens art 

inte borde kunna avgöras utifrån brottstyp utan istället ifrån det enskilda brottets 

artvärde. Omständigheterna i det enskilda fallet är således avgörande, men brotts-

typen är för det inte ointressant. Ibland kan brottstypen sägas tjäna mer som en 

                                                
107 SOU 2012:34 band 2 s. 294 f. 
108 Se NJA 1990 s. 84 och NJA 1999 s. 561. 
109 Att begreppet artvärde har utsatts för viss kritik se bl.a. Jareborg och Zila, s. 140, von Hirsch 
och Påle, s. 247 och 255 samt Asp, Petter, ”Brottslighetens art”- en kommentar till Dag Victors 
och Andrew von Hirschs uppsatser, SvJT, 2003 s. 151 f. Fortsättningsvis Asp (2003). 
110 Borgeke (2012), s. 259. 
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utgångspunkt111 vid bedömningen av huruvida artvärdet av ett visst brott ska bryta 

presumtionen mot fängelse.112 

En studie av BRÅ:s ovan nämnda artbrottssammanställning samt Borgekes 

placering av olika brottstyper på en ”artvärdeskala” visar på tydliga skillnader 

mellan brottstyper som benämns som artbrott.113 De brott som hamnar högt upp 

på artvärdeskalan och som därmed har ett väldigt högt artvärde såsom mened, 

grovt rattfylleri, narkotikabrott m.m. leder vanligtvis till fängelse redan vid första 

gärningstillfället. Finns ett medelhögt artvärde, som ex. vid misshandel av nor-

malgraden, blir ofta påföljden vid första gärningstillfället ett alternativ till fäng-

else. Är artvärdet måttligt, vilket är vanligt bland skattebrott, döms den tilltalade 

för första gången regelmässigt till villkorlig dom. Föreligger inget artvärde över-

huvudtaget, såsom kan sägas vara en huvudregel vid förmögenhetsbrott, blir al-

ternativa påföljder aktuella ett flertal gånger innan ett fängelsestraff döms ut. 

Sammantaget gäller att ju lägre artvärdet för den aktuella brottstypen är, desto mer 

krävs det av återfallsfaktorn och straffvärdet för att fängelsepresumtionen ska bry-

tas på grund av brottslighetens art. 

3.4 Omständigheter	  som	  talar	  för	  artbrott	  

Vid bedömningen av om ett brott är av sådan art att det finns skäl för fängelse kan 

vägledning hämtas från praxis och förarbeten. Genom åren har viss möda lagts på 

att försöka utreda vilka omständigheter som ligger till grund för bestämmandet av 

ett brotts artvärde. I praxis har detta främst visat sig genom utpekande av olika 

brottstyper istället för generella riktlinjer och i förarbeten har det uttalade syftet 

främst varit allmänpreventiva skäl.  

Det är mot bakgrund härav svårt att göra någon fullständig uppräkning av 

vilka omständigheter som är av betydelse. Emellertid kan man idag urskilja några 

mer preciserade riktlinjer som ligger till grund för bestämmandet av ett visst 

brotts art. Nedan kommer dessa beskrivas närmare för att ge en ökad förståelse av 

artbrottsbegreppet.  

                                                
111 Se ex. NJA 1990 s. 84 och NJA 2000 s. 17 III. 
112 SOU 2012:34 band 2 s. 692 f. 
113 Följande stycke baseras på Borgeke (1999), s. 150 ff.  
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3.4.1 Mer	  utbredd	  brottslighet	  

I Fängelsestraffkommitténs betänkande Påföljd för brott försökte kommittén for-

mulera vissa hjälpregler för domstolarna att nyttja vid avgöranden av om en viss 

form av brottslighet hör till artbrottskategorin eller inte. Uttalades gjorde bl.a. att 

det förhållandet att en viss typ av brott fått en större utbredning borde kunna leda 

till ett av allmänpreventiva skäl strängare påföljdsval.114 Samma resonemang för-

des i motiven till påföljdsreformen.115 Förhoppningen torde ha varit att få den 

växande brottsligheten att minska genom hot om ett mer skärpt påföljdsval. Tidi-

gare gärningsmän skulle då komma att avstå från att begå brottsligheten på nytt.  

När det gäller trafiknykterhetsbrott, skattebrott och narkotikabrott kan ge-

nom motiv och praxis ges exempel på där ovan anförda förhoppning givit utslag. 

Gällande grovt rattfylleri angavs i förarbetena att ett brott av detta slag alltid torde 

innebära en sådan risk för fara att brottets art talar för att fängelse bör vara nor-

malpåföljden.116 Gällande stöldbrotten, som ökat markant på senare år, faller istäl-

let argumentet då brottslighetens art där inte anses utgöra ett argument för ett 

skärpt påföljdsval.117 Domstolarna har förvisso ställt sig bakom denna typ av ar-

gumentation, dvs. ett skärpt påföljdsval om en viss brottslighet brett ut sig, dock 

utan anledning till ett strängare påföljdsval av detta skäl i just dessa fall.118 En un-

derrättsdom hänvisar likväl till denna artbrottsomständighet. I domen kan läsas att 

”meningslös skadegörelse genom klotter är en brottstyp som under senare år brett 

ut sig alltmer…” och tingsrätten dömde mannen till ett kortare fängelsestraff.119  

Problemet med den utbredda brottsligheten som skäl för ett skärpt påföljd-

sval är att alla former av brottslighet mer eller mindre kan öka. Om endast ök-

ningen av en viss brottstyp vore ett kriterium för att få denna att inkluderas i art-

brottskategorin skulle undantaget enkelt kunna övergå till att bli en huvudregel – 

vilket i sig innebär att allmänprevention blir grunden för påföljdssystemet.120 

                                                
114 SOU 1986:14 s. 74. 
115 Prop. 1987/88:120 s. 37 och 100. 
116 Prop. 1993/94:44 s. 34. 
117 Borgeke (2012), s. 261. 
118 Se NJA 1992 s. 190 och NJA 1993 s. 746 rörande grovt försäkringsbedrägeri. 
119 Se Västerås tingsrätts dom 1996-08-07, mål B 1516-96. 
120 von Hirsch och Påle, s. 245. 
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3.4.2 Mer	  elakartad	  brottslighet	  

Att hänsyn bör tas till att brottsligheten antagit mer elakartade former är ytterli-

gare en omständighet att beakta enligt motiven till 1989 års reform.121 I förarbe-

tena till miljöbalken uttalas att viss brottslighet anses vara av så allvarlig och hän-

synslös art att ett fängelsestraff är motiverat. Exempel på sådana gärningar var att 

plundra utrotningshotade fåglars bon, att uppsåtligt hälla ut farliga kemikalier 

samt att uppsåtligen göra sig skyldig till betydande överutsläpp för ekonomisk 

vinnings skull.122  

Borgeke m.fl. har dock kritiserat ovanstående då det faktum att ett speci-

fikt brott blivit mer elakartat istället är ett fullgott skäl till att genomsnittligt till-

mäta dessa brott ett högre straffvärde. Av ett högre straffvärde följer sedan per 

automatik en strängare påföljdsbestämning.123 

3.4.3 Svårupptäckt	  brottslighet	  och	  brottslighet	  som	  är	  svår	  att	  fö-‐

rebygga	  

En omständighet som i rättspraxis ibland förekommer och som tyder på att brotts-

ligheten bör vara av den art att fängelse utdöms är att brottsligheten är svår att 

upptäcka och förebygga.124 Även Straffsystemkommittén uttryckte i sitt betän-

kande Ett reformerat straffsystem att brott som är förknippade med kontrollsvå-

righeter, ex. skattebedrägeri, jaktbrott och grovt rattfylleri kan leda till en sträng-

are påföljd.125 

Även denna omständighet som skäl för en skärpt påföljdsbestämning har 

fått utstå kritik. von Hirsch och Påle menar bl.a. att flera brottstyper som idag är 

svårupptäckta, ex. butiksstölder, inte alls hänförs till kategorin artbrott. De menar 

att genom att låta upptäcktsrisken vara en bedömningsgrund vid frågan om en 

gärning ska bestraffas med fängelse eller inte enkelt kan leda till att undantaget 

blir en huvudregel. Ifrågasätts gör likväl tillvägagångssättet att förhindra svårupp-

täckta brott med allmänpreventiva strategier. De menar på att den gärningsman 

                                                
121 SOU 1986:14 s. 74 och prop. 1987/88:120 s. 100. 
122 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 528. 
123 Se vidare Borgeke (2012), Borgeke (1999) och von Hirsch och Påle, s. 246. 
124 Se ex. NJA 1992 s. 190. 
125 SOU 1995:91 s. 119. 
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som har insikt om att dennes handlande är svårt att upptäcka inte borde besitta den 

oro över ett framtida straff som de gärningsmän som begår mer lättupptäckt 

brottslighet faktiskt besitter.126 

Borgeke anser att för att det ska vara försvarbart att använda denna om-

ständighet som skäl för en strängare påföljdsbestämning bör det krävas att det 

finns underlag för slutsatsen att ett skärpt påföljdsval verkligen har allmänpreven-

tiva effekter – vilket är en slutsats det finns goda skäl att presentera försiktigt.127 

3.4.4 Åsidosättande	  av	  respekt	  för	  rättsväsendet	  

Ytterligare en omständighet som i praxis ofta anses utgöra ett starkt skäl för en 

skärpt påföljdsbestämning är ett åsidosättande av respekten för rättsväsendet. 

Straffskyddskommittén utpekade mened, övergrepp i rättssak, skattebrott samt 

andra typer av angrepp mot poliser och funktionärer inom rättssystemet som ex. 

på brottslighet som alltid bör falla under kategorin artbrott.128 HD har likväl utta-

lat att brott som påverkar möjligheterna att upprätthålla rättssystemets effektivitet 

och tillförlitlighet ofta bör behandlas som artbrott.129 

En särbehandling av denna brottsgrupp kan generellt sett motiveras med 

antaganden om vissa allmänpreventiva och uppfostrande effekter. Brott av dessa 

slag kan mer eller mindre sägas bära en viss ”Svenssonstatus” i den mening att de 

kan tänkas begås av vanliga medborgare där ett hot om ett strängt straff torde leda 

till ett avhållande från fortsatt brottslighet. Några av dessa brottstyper utgör även 

ett sådant allvarligt åsidosättande av respekten för rättsväsendet att det får anses 

uteslutet att ådöma annat än frihetsberövande påföljder. 130 Till viss del kan även 

brott som innebär någon slags lagtrots falla under kriteriet, såsom olovlig körning 

och olovligt återvändande till riket.131 Övergrepp i rättssak har i förarbetena be-

skrivits som ett brott av sådan art att starka skäl talar för att fängelse ska väljas 

som påföljd.132 

                                                
126 von Hirsch och Påle, s. 246. 
127 Borgeke (1999), s. 228. 
128 SOU 1995:91 s. 140. 
129 Se NJA 1996 s. 757. 
130 Thunberg, Malin, På vilka grunder särbehandlas artbrott i rättspraxis? SvJT 1999, s. 260-262. 
Fortsättningsvis Thunberg. 
131 Borgeke (2012), s. 263-264. 
132 Prop. 2001/02:59 s. 61. 
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3.4.5 Angrepp	  på	  den	  personliga	  integriteten	  

Brottslighet som riktar sig direkt mot den angripnes kroppsliga integritet och hälsa 

har i Straffsystemkommitténs betänkande Ett reformerat straffsystem ansetts vara 

av betydelse för ett skärpt påföljdsval. Brottslighet som riktar sig mer mot den an-

gripnes psykiska välbefinnande ansågs likväl omfattas. Kommittén tog som ex. 

upp bl.a. misshandelsbrott och olaga hot, men hävdade även att vissa typer av 

stöldbrott, som annars inte åtnjuter något artvärde, ex. s.k. ”väskryckning”, kan 

motivera en strängare form av påföljd.133 Kommitténs uttalande har kommit att 

användas av HD i ett fall där en fickstöld ansågs vara av sådan art att skäl talade 

för en fängelsepåföljd.134 Att misshandel av normalgraden har ansetts vara ett 

brott som alltid bör leda till fängelse framgår bl.a. av motiv till ändringar av 

straffbestämmelsen.135  

Även denna grupp har ansetts besitta en viss ”Svenssonstatus” och då sär-

skilt misshandelsbrotten där vissa förväntningar om allmänpreventiva effekter kan 

vara befogade.136 I praxis kan man vidare urskilja en grupp där brotten till en 

övervägande del är integritetskränkande och/eller innebär ett angrepp på person. 

Till denna grupp kan ex. räknas sexuellt ofredande, olaga hot, grov kvinno-

fridskränkning, hets mot folkgrupp, djurplågeri och barnpornografibrott.137 Att 

säga att dessa brott regelmässigt sätt begås av ”Svenssons” är därför inte korrekt. 

Tveksamt är också om brottslingar av detta slag är särskilt mottagliga för ett hot 

om fängelsestraff. 

3.5 Kritiken	  mot	  artbrottskonstruktionen	  

Artbrottskonstruktionen har sedan dess tillkomst fått utstå ett inte obetydligt mått 

av kritik. Främst har denna kritik riktats mot dess oklara grund då kriterier för 

konstruktionens användning saknas. Stark kritik har även riktats mot att kon-

struktionen möjliggör allmänpreventiva bedömningar för domstolen, vilka egent-

ligen hör hemma på lagstiftningsnivå. Samtidigt är det högst oklart om de önskade 

allmänpreventiva effekterna som i grunden motiverar konstruktionen verkligen 
                                                
133 SOU 1995:91 s. 140. 
134 Se NJA 2009 s 559. 
135 Prop. 1992/93:141 s. 28. 
136 Se ex. NJA 2000 s. 17 I och II samt NJA 1990 s. 84 I.  
137 Thunberg, s. 260 ff. 
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tillgodoses. Vidare kan invändningar riktas mot att fängelsepresumtionens styrka 

ofta avgörs av omständigheter som även har relevans för straffvärdet. 

Det får anses vara till stor nackdel att påföljdssystemet innehåller en be-

stämmelse som uppfattas som svårhanterligt för domstolarna och som svårligen 

kan förklaras utförligt. I det följande kommer kritiken som förts mot artbrottskon-

struktionen att beskrivas i huvuddrag, allt för att underlätta förståelsen för ett 

eventuellt borttagande av konstruktionen ur påföljdssystemet. 

3.5.1 Avsaknad	  av	  legaldefinition	  

Den kanske mest omfattande kritiken mot artbrottskonstruktionen går ut på att den 

saknar en legaldefinition. Det finns en relativt omfattande praxis på området, sär-

skilt kring dess tolkning och tillämpning, men en klar definition och en uttöm-

mande beskrivning av i vilka fall och på vilket sätt brottets art ska tillämpas vid 

påföljdsvalet saknas. Begreppet ”brottslighetens art” ger som ovan diskuterats inte 

heller genom sin ordalydelse någon anvisning i vilka brott som åsyftas då alla 

brott kan sägas vara av någon slags art. Det får p.g.a. detta anses naturligt att kon-

struktionen vållar problem, både vid förståelsen av påföljdssystemets uppbyggnad 

och dess tillämpning.138 Artbrottskonstruktionen i sig kan inte heller anses främja 

principerna om förutsebarhet och enhetlighet i rättstillämpningen. Bl.a. visar kart-

läggningar av domar i olika län att antalet fängelsedomar varierar geografiskt. 

Dessa variationer kan låta sig förklaras genom att praxis för tillämpningen av 

brottslighetens art skiljer sig åt mellan olika domstolar.139 Begreppet kan även sä-

gas inneha en intuitiv karaktär, där domaren på så vis ”känner av” när ett visst 

brott ska hänföras till institutet.140 Detta handlande medför att det idag är möjligt 

att särbehandla brott på flertalet olika grunder. Grunder som kan uppfattas som 

godtyckliga. 

Enligt Petter Asp är det ur rättssäkerhetssynpunkt mest problematiskt att vi 

i grunden faktiskt inte vet vad art är. Att vi vid vissa brottstyper kan peka på om-

ständigheter som är relevanta ur artbrottshänseende samtidigt som vi vid en be-

dömning av om nya omständigheter är relevanta inte finner någon vägledning ty-

                                                
138 Perklev, Anders Artbrotten från praktisk synpunkt, SvJT 2003 s. 156. Fortsättningsvis Perklev 
(2003). 
139 Perklev (2003), s. 156-157. 
140 von Hirsch och Påle, s. 246. 
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der på avsaknaden av en teoretisk grund. Vad som idag utgör ett brott är noga re-

glerat, medan vi i valet mellan en frihetsberövande påföljd eller inte – som för den 

enskilde troligen är en lika avgörande faktor som ansvarsfrågan – är hänvisade till 

ett högst oklart begrepp.141 Tillämpningen av frihetsberövande straff innebär i sig 

ett stort ingrepp i den drabbades liv. Att låta fängelse utdömas för gärningar som i 

ett system fritt från artbrottskonstruktionen skulle leda till icke frihetsberövande 

påföljder får därför anses anmärkningsvärt, särskilt då de överväganden som leder 

fram till domen ofta är knapphändigt redovisade.142 

Ytterligare ett problem med konstruktionens avsaknad av tydliga kriterier 

är att det som från början var ägnat att verka som en undantagsregel snarare har 

övergått till en huvudregel. Utgångspunkten vid påföljdsvalet enligt 30 kap. 4 § 

BrB är att då ingen fängelsepresumtion föreligger på grund av brottslighetens art, 

bör påföljden istället bestämmas till en ren villkorlig dom eller en ren skyddstill-

syn. Som omnämns ovan har BRÅ tagit fram en särskild artbrottsstatistik till På-

följdsutredningen och denna sammanställning – som visar att strax under 50 % av 

brotten ledde till en strängare påföljd än så143 – tyder på att huvudregeln i 30 kap. 

4 § BrB har urholkats. Utredningens sammanställning av rättsfall visar även på att 

brottslighetens art som skäl för fängelse idag används vid ett så stort antal brotts-

typer att den knappast kan förknippas som en undantagsregel.144  

Då kriterier som kan bidra till en mer restriktiv tillämpning av konstrukt-

ionen saknas kan den ursprungliga tanken sägas ha eskalerat. Konstruktionen be-

varar inte enbart den förr rådande praxis utan har istället öppnats upp för allt fler 

brottstyper. Detta resulterar i fler utdömda frihetsberövande påföljder, vilket inte 

kan sägas överensstämma med påföljdsreformens syfte. Tvärtom framgår av för-

arbetena att någon generell ökning av korta fängelsestraff inte åsyftades.145 

3.5.2 Den	  allmänpreventiva	  grunden	  

Att döma ut korta fängelsestraff med hänvisning till brottslighetens art har sedan 

begreppets tillkomst ansetts vara motiverat av allmänpreventiva skäl. Artbrotts-
                                                
141 Asp (2003), s. 151. 
142 von Hirsch och Påle, s. 246. 
143 Dvs. fängelse, skyddstillsyn med fängelse, skyddstillsyn med kontraktsvård, skyddstillsyn med 
samhällstjänst eller villkorlig dom med samhällstjänst. 
144 Se SOU 2012:34 band 4 bilaga 10, Sammanställning av praxis gällande artbrott, s. 281-291. 
145 Prop. 1987/88:120 s. 31. 
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konstruktionen får därmed anses vara ett uttryck för allmänpreventiva hänsyn på 

domstolsnivå. I förarbetena har emellertid uttalats att allmänpreventiva hänsyn 

främst får vara styrande på kriminaliseringsnivån, där det i första hand ankommer 

på lagstiftaren att vid bedömningen av vilka straffskalor som ska gälla väga in 

olika artbrottsomständigheter.146 Kritiker pekar således på att konstruktionen har 

gjort det möjligt att beakta allmänpreventiva hänsyn på fler plan än på kriminali-

seringsnivån, vilket inte överensstämmer med lagstiftarens ursprungliga syfte. 

Den kritik som lagts fram mot att tillåta domstolen att utföra ett allmänpreventivt 

resonemang grundas i huvudsak på två skäl; dels att en strängare påföljd inte alltid 

kan påvisas uppnå allmänpreventiva effekter och dels att det innebär ett avsteg 

från principen om likabehandling. 

I förarbetena förespråkas en restriktiv användning av fängelsestraff mot 

bakgrund av den skadliga inverkan denna påföljd har för de intagna.147 Att av 

allmänpreventiva skäl tillgripa fängelse trots att empiriska belägg för dess effekti-

vitet saknas kan därför ifrågasättas. Forskning på området tyder på att användning 

av fängelsestraff ofta inte har någon allmänpreventiv verkan, särskilt inte i ett en-

skilt avgörande.148 Den avskräckande effekten uppnås således inte. Att längden på 

fängelsestraff och att ringa skillnader i val av påföljd skulle ha någon betydelse är 

heller inte troligt. Den allmänpreventiva effekten får istället anses vara beroende 

av att det blir känt att brottslighet bestraffas och att det leder till en påföljd av nå-

got slag.149 Det kan även förutsättas att den presumtive brottslingen känner till 

praxis, handlar rationellt och känner en viss upptäcktsrisk.150 Att säga att den all-

mänpreventiva effekten aldrig kan påvisas är därför felaktigt. Enligt bl.a. empirisk 

forskning kan de allmänpreventiva verkningarna bevisas redan genom existensen 

av ett straffsystem.151 Förövare av brott som ovan beskrivits inneha en viss 

”Svenssonstatus” kan dock tänkas vara mer mottagliga för avskräckande åtgär-

der,152 men detta får ses som ett undantag. 

                                                
146 Prop. 1987/88:120 s. 37. 
147 Prop. 1987/88:120 s. 31. 
148 Ett ex. är den kraftiga minskningen av antalet intagna i Finland under efterkrigstiden. Fångtalen 
halverades vid flertalet gånger men någon ökad brottslighet kunde inte påvisas. Se Grevholm, Erik 
och Andersson, Jan, Vilka preventiva vinster kan förändringar av straffrätten och påföljdssystemet 
ge? Vilka besked ger forskningen, SvJT 2010 s. 463. 
149 Borgeke (2012) s. 260. 
150 Asp (2003) s. 148. 
151 Jareborg och Zila, s. 78. 
152 von Hirsch och Påle s. 249. 
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Det andra skälet mot allmänpreventiva bedömningar på domstolsnivå handlar om 

ett åsidosättande av principen om likabehandling. Brottslighetens art kan förenklat 

sägas motivera att en gärning med ett straffvärde på en månad leder till fängelse, 

medan en annan gärning med ett straffvärde på 11 månader (d.v.s. ett svårare 

brott) leder till villkorlig dom. Mot denna bakgrund kan artbrottskonstruktionen 

anses strida mot kraven på proportionalitet vilket i sin tur kan resultera i ett förlo-

rat förtroende för rättsväsendet.153 Påföljden blir här ett sätt för domstolen att visa 

på hur allvarligt man ser på brottsligheten, något som borde visa sig redan vid 

straffvärdet. Förutsebarheten kan således även ifrågasättas. Nämnas bör även att 

när en gärningsman döms till fängelse med hänvisning till brottslighetens art kan 

omständigheter då vara avgörande som ligger utanför dennes kontroll. Den som 

ådöms ett fängelsestraff p.g.a. ex. återfall kan istället själv råda över den avgö-

rande omständigheten. Den allmänpreventiva grunden kan sägas gå ut på att den 

enskilde bestraffas hårdare för att andra ska avhålla sig från att begå liknande 

brott.  

Gärningsmannen blir därmed ett användbart medel för att påverka andras 

beteenden i positiv riktning, något som inte borde avspeglas i domstolens på-

följdsbestämning.154 Då det är högst oklart vilka allmänpreventiva effekter ett en-

skilt avgörande kan resultera i får det inte anses vara godtagbart att domstolarna 

försöker ”statuera exempel”. Istället får de allmänpreventiva övervägandena ske 

på ett övergripande plan där de gäller generellt för de aktuella gärningarna.155 

3.5.3 Straffvärdeomständigheter	  blir	  artvärdeomständigheter	  

Utgångspunkten i påföljdssystemet är att ett straff ska utmätas efter brottets eller 

brottslighetens samlade straffvärde.156 Straffvärdet speglar brottets svårhet och 

förkastlighet och bestäms innan domstolen går in på påföljdsvalet och således 

även innan frågan om brottslighetens art aktualiseras. Omständigheter som i 

praxis i många fall anförs som artvärdeomständigheter kan dock istället användas 

redan vid bedömningen av straffvärdet. 

                                                
153 Asp (2003) s. 148. 
154 von Hirsch och Påle s. 244 f. 
155 Borgeke (1999) s. 225. 
156 Se en mer utförlig beskrivning om detta ovan under avsnitt 2.2 angående allmänt om påföljds-
systemet. 
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I praxis har bl.a. uttalats att omständigheter så som att våldet inte orsakade annat 

än kortvariga men, att avsikten inte var att skada, att den tilltalades agerande präg-

lats av planmässighet och planering samt att trafikfaran var betydande är sådana 

omständigheter som kan få betydelse vid artbrottsbedömningen.157 Detta är om-

ständigheter som huvudsakligen ska beaktas vid bedömningen av straffvärdet. Det 

rör sig om såväl brottsinterna omständigheter i 29 kap. 1 § BrB, som om brottsex-

terna försvårande och förmildrande omständigheter i 29 kap. 2-3 §§ BrB. Även 

omständigheter som klassificeras som billighetsskäl i 29 kap. 5 § BrB har ibland 

ansetts vara av betydelse för brottslighetens art.158 De omständigheter som enligt 

lagtexten är tänkta att ligga till grund för bedömningen av straffvärdet eller 

straffmätningsvärdet får således ett stort inflytande över påföljdsvalet. Resultatet 

blir att påföljdsvalet blir ett sätt för domstolen att visa hur allvarligt den ser på den 

aktuella brottsligheten – något som borde visas direkt i det straffvärde som tidi-

gare fastställts.159 Det skulle troligen medföra ett mer lättförståeligt och förutse-

bart system. 

Som ovan framgått har den artbrottsomständigheten att brottsligheten bli-

vit mer elakartad kritiserats för att vara en typisk straffvärdeomständighet. Det-

samma gäller den omständighet att gärningen inneburit ett angrepp på den person-

liga integriteten. Straffnivåutredningens straffskärpning för allvarliga våldsbrott år 

2010 medförde att det vid straffvärdebedömningen särskilt ska beaktas om en 

gärning inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet till per-

son. Detta innebär således att samma omständigheter beaktas två gånger,160 något 

som enligt Ulväng skulle kunna innebära en repressionsökning. Mer troligt är 

dock att det får genomslag vid påföljdsvalet och att straffvärdet istället sätts 

lägre.161 

  

                                                
157 Se NJA 1990 s. 84 angående misshandel, NJA 2000 s. 314 angående olaga frihetsberövande, 
NJA 2000 s. 69 angående smugglingsbrott samt NJA 2000 s. 17 II angående rattfylleri. 
158 SOU 2012:34 band 2, s. 702. 
159 SOU 2012:34 band 2 s. 720. 
160 SOU 2012:34 band 2 s. 722. 
161 Ulväng, Magnus, Villkorlig dom med samhällstjänst vid grovt rattfylleri, Juridisk tidskrift 
2002-03 s. 927. 
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4 Påföljdsutredningen	  

4.1 Inledning	  

År 2009 tillsatte regeringen en utredning med uppdraget att se över det nuvarande 

påföljdssystemet. Utredningens uppgifter var enligt direktiven att genomföra en 

total översyn av påföljdssystemet där bl.a. förslag på hur de korta fängelsestraffen 

skulle kunna minskas. Ett villkorligt fängelsestraff skulle övervägas och alterna-

tiva påföljder till fängelse skulle utvecklas. Vidare skulle en analys föras över det 

faktum att små skillnader i straffvärde leder till betydligt större skillnader i påfölj-

der. Slutligen var en av utredningens huvudsakliga uppdrag att analysera och fö-

reslå hur betydelsen av brottslighetens art skulle kunna begränsas.162 

Detta kapitel innehåller en kortare redogörelse för utredningens förslag 

med fokus på borttagandet av artbrottskonstruktionen. Kapitlet avslutas med en 

genomgång av de alternativ till en utmönstring av artbrottskonstruktionen som 

utredningen presenterar. Ulvängs bidrag med en alternativ lösning för det fall 

konstruktionen kvarstår kommer även att behandlas. 

4.2 Utredningens	  förslag	  i	  huvuddrag	  

Påföljdsutredningen beskriver den nuvarande påföljdsbestämningen som ett alltför 

komplext och svåröverskådligt system. Påföljderna villkorlig dom och skyddstill-

syn anses vålla problem då de enligt utredningen inte är tillräckliga alternativ till 

fängelse. Vid utdömandet av dessa påföljder framgår det sällan hur långt ett straff 

skulle vara om fängelse istället valts som påföljd och således står det inte klart för 

allmänheten hur allvarligt domstolarna ser på brottsligheten.163 Att rangordna på-

följderna efter deras allvar har blivit allt svårare och förutsebarheten vid påföljds-

valet har kommit att försvagats. Utredningens utväg från detta är att ersätta vill-

korlig dom och skyddstillsyn med den nya påföljden villkorligt fängelse. 

Med ett villkorligt fängelse skulle endast två påföljder kvarstå, nämligen 

fängelse och böter. I de fall då påföljden inte anses kunna stanna vid böter ska ett 

                                                
162 SOU 2012:34 band 1 s. 15. Dessa frågeställningar är endast ett urplock bland utredningens 
uppdrag som i denna uppsats har betydelse. 
163 SOU 2012:34 band 1 s. 18 f. 
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fängelsestraff alltid mätas ut. Fastställs fängelsestraff på över ett år döms som hu-

vudregel ett ovillkorligt fängelse ut, d.v.s. ett frihetsberövande straff.164 För fäng-

elsestraff kortare än ett år ska straffet istället under vissa förutsättningar vara vill-

korligt, d.v.s. ett icke frihetsberövande straff.165 Ett villkorligt fängelsestraff ska 

utdömas i förening med olika tilläggssanktioner vars uppgift är att bättre anpassa 

innehållet i påföljden till den begångna gärningens allvar. Tilläggssanktionerna 

består av de inslag som ryms inom eller kan föreskrivas vid de nuvarande påfölj-

derna villkorlig dom och skyddstillsyn, nämligen böter, övervakning, program-

verksamhet, samhällstjänst och kontraktsvård. Även intensivövervakning med 

elektronisk kontroll som idag är en verkställighetsform av fängelse kommer till-

höra dessa tilläggssanktioner.166 För en ökad tydlighet i systemet kommer till-

äggssanktionerna att rangordnas i ingripandegrad. Ett längre villkorligt fängelse-

straff ska således förenas med en mer ingripande tilläggssanktion än ett kortare 

sådant straff.167 En förutsättning för att det villkorliga fängelsestraffet ska ses som 

ett tillräckligt straff är att det förses med en prövotid om två år.168 

Med denna ovan anförda ordning vill utredningen åstadkomma mer tydliga 

påföljderna än de som finns i dagens ordning. Utredningen anser att om ett fäng-

elsestraffs längd alltid mäts ut, även i de fall då straffet inte avtjänas i en anstalt, 

klargörs hur allvarligt samhället ser på brottsligheten i fråga. Påföljden åskådlig-

gör då också bättre det klander som anses ligga bakom gärningen.169 

4.3 Utmönstring	  av	  artbrott	  

Utredningen Nya påföljder riktar stor kritik mot artbrottskonstruktionen och det 

inflytande den har givits i påföljdsbestämningen. Särbehandlingen av brottslighet 

p.g.a. dess art har enligt utredningen bl.a. medfört ett komplext påföljdssystem där 

humanitetsprincipen har åsidosatts. Det nuvarande påföljdssystemet förmedlar 

                                                
164 Fängelsestraff på över ett år kan dömas ut villkorligt om det kan förenas med en tillräckligt 
ingripande tilläggssanktion. Se SOU 2012:34 band 1 s. 19. 
165 SOU 2012:34 band 2 s. 193. 
166 Intensivövervakning med elektronisk kontroll kommer att ersättas med s.k. hemarrest. Se SOU 
2012:34 band 2 s. 226. 
167 SOU 2012:34 band 2 s. 203. 
168 SOU 2012:34 band 2 s. 180. 
169 SOU 2012:34 band 2 s. 164. Påpekas bör att påföljdssystemet under senare år i viss mån närmat 
sig ett villkorligt fängelse genom införandet av kontraktsvård och samhällstjänst. Förenas ex. en 
villkorlig dom med samhällstjänst ska rätten ange hur långt fängelsestraff som skulle ha dömts ut 
om fängelse istället valts som påföljd. 
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enligt utredningen en bild av att villkorlig dom och skyddstillsyn används vid 

mindre allvarlig brottslighet än vad ett fängelsestraff gör, trots att brottsligheten i 

fråga har samma straffvärde. Konstruktionens allmänpreventiva grund kritiseras 

likväl då det inte bedöms finnas några belägg för att fängelsestraffet har någon 

avskräckande effekt. Den kritik som framförs i utredningen behöver här inte när-

mare redogöras för då den väl överensstämmer med vad som tidigare presenterats 

i denna uppsats.170 

Med utredningens förslag om villkorligt fängelse ges domstolarna en möj-

lighet att i varje enskilt fall döma ut en påföljd som är tillräckligt ingripande i för-

hållande till den brottsliga gärningen. Proportionalitetsprincipen får genom detta 

ett starkare genomslag och påföljden ges ett tydligt innehåll redan på låga straff-

nivåer. Mot denna bakgrund menar utredningen att det skapas förutsättningar för 

att avvara – eller i vart fall minska – särbehandling av brottslighet p.g.a. dess art. 

Ett ovillkorligt fängelsestraff skulle kunna begränsas till situationer där ingen till-

äggssanktion förefaller vara tillräckligt ingripande med hänsyn till den tilltalades 

tidigare brottslighet eller brottslighetens allvar. Resultatet av en sådan ordning 

skulle kunna vara ett minskat antal korta ovillkorliga fängelsestraff, vilket ökar 

humanitetstankarna i systemet och dessutom överensstämmer med direktiven till 

uppdraget.171 

Den föreslagna nya påföljdsbestämningen lämnar således ingen plats åt en 

eventuell särbehandling p.g.a. brottslighetens art. Valet mellan en frihetsberö-

vande eller icke frihetsberövande påföljd ska istället ske med utgångspunkt i brot-

tets straffvärde, den tilltalades tidigare brottslighet och humanitetsaspekter hänför-

liga till den tilltalades person.172  

4.4 Konsekvenser	  av	  utmönstringen	  

Ett avskaffande av artbrottskonstruktionen bör enligt utredningen leda till att om-

ständigheter som tidigare påverkat artbedömningen istället kommer att påverka 

straffvärdet i skärpande riktning. Brottets allvar återspeglas således fullt ut i det 

straffvärde som domstolen fastställer innan påföljdsfrågan avgörs. I de fall då 

                                                
170 Se ovan under avsnitt 3.5 angående kritiken mot artbrottskonstruktionen. 
171 SOU 2012:34 band 2 s. 165. 
172 SOU 2012:34 band 2 s. 703. 
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domstolen anser en viss typ av brottslighet mer allvarlig än en annan brottstyp bör 

detta således reflekteras i de olika straffvärden brotten har åsatts. 

Som ovan angetts har omständigheter med omedelbar relevans för bedöm-

ningen av straffvärdet också givits inflytande över påföljdsvalet och på så vis 

även över artpresumtionens styrka. Utredningen finner härav att det i artpresumt-

ionen ligger ett ”dolt straffvärde” som vid en utmönstring av artbrottskonstrukt-

ionen kommer få genomslag vid straffmätningen.173 Ett högre straffmätningsvärde 

motiverar i sin tur en mer ingripande påföljd, antingen i form av ett villkorligt 

fängelsestraff med tilläggssanktioner eller, om någon tilläggssanktion inte är till-

räckligt ingripande, ett ovillkorligt fängelsestraff.174 Utredningen för en diskuss-

ion kring huruvida en lagreglering gällande överflyttningen av försvårande om-

ständigheter från art till straffvärde bör genomföras. Fördelen med en sådan regle-

ring är ett säkerställande av att artbrottsomständigheterna faktiskt transformeras 

till omständigheter som istället påverkar straffvärdet i skärpande riktning.175 Dock 

anses nackdelarna med föreslagen reglering överväga fördelarna med densamma 

och utredningen gör sålunda den bedömningen att någon lagreglering inte krävs. 

Den effekt som önskas kommer trots allt att uppnås, nämligen att en utmönstrad 

särbehandling p.g.a. brottslighetens art leder till en mer allsidig och differentierad 

straffvärdebedömning.176 

4.5 Alternativa	  vägar	  

I utredningens huvudförslag inryms som ovan framgått inte någon särbehandling 

p.g.a. brottslighetens art. Utredningen väljer dock att redogöra för hur betydelsen 

och innebörden av artbrottsbegreppet kan avgränsas om huvudförslaget inte antas. 

Utredningen framför sju olika alternativa vägar som i det följande kommer besk-

rivas något kortfattat.  

Det första alternativa tillvägagångssättet som diskuteras för att uppnå en 

begränsning av artbrottsbegreppet består i att begränsa det utifrån brottstyp. Rent 
                                                
173 Se avsnitt 3.5.3 angående när straffvärdeomständigheter blir artvärdeomständigheter. 
174 SOU 2012:34 band 2 s. 720 f. 
175 Ett alternativ enligt utredningen är att stryka ordet ”allvarligt” ur bestämmelsen i 29 kap. 1 § 2 
st. BrB då risk annars finns att omständigheter som inte anses vara tillräckligt allvarliga inte får 
något genomslag vid bedömningen av straffvärdet. Dock har nyss nämnda bestämmelse genomgått 
en ändring år 2010 varför en ytterligare lagändring kan bli svårhanterlig och ev. leda till en mer 
betydande straffnivåhöjning. Se SOU 2012:34 band 2 s. 721 ff. 
176 SOU 2012:34 band 2 s. 723. 
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lagtekniskt skulle en sådan modell troligen gå att genomföra, men risken för att 

det skapas en allt för lång ”artbrottslista” är stor. Avgränsningen skulle p.g.a. 

detta inte vara verkningsfull eller särskilt tydlig.177 En fara finns därför att dagens 

ordning med alltför många artbrott riskerar att återinföras. Att avgränsa artbrotts-

begreppet utifrån särskilda kriterier eller omständigheter är ett alternativ som ut-

redningen endast kortfattat nämner då det anses vara förenat med svårigheter. De 

artbrottsomständigheter som angavs i Straffsystemkommittén betänkande år 1995 

har starkt ifrågasatts och detsamma gäller artbrottsomständigheter uppkomna ur 

praxis.178 Utredningen för vidare en diskussion kring att betydelsen av brottslig-

hetens art skulle kunna begränsas genom att särbehandlingen påverkar ingripan-

denivån av valet av tilläggssanktion. En mer ingripande sanktion skulle således 

väljas utan att ett ovillkorligt fängelsestraff blir aktuellt. Med en sådan ordning 

kvarstår dock flertalet av de problem artbrotten vållar i dagens påföljdsbestäm-

ning. Likabehandling och proportionalitet skulle åsidosättas och brottets allvar 

skulle speglas vid påföljdsvalet istället för i straffvärdet.179 

Ett fjärde alternativ är en fortsatt särbehandling av integritetskränkande 

brott. Utredningen bedömer att toleransen i samhället är minst gällande dessa 

brott varför en fortsatt presumtion för ovillkorligt fängelse kan vara behövlig.180 

En sådan undantagsbestämmelse medför dock likväl att straffvärdet undangöms, 

vilket skapar inkonsekvens och asymmetri i påföljdsbestämningen.181 En möjlig 

förutsättning för att utdöma ett villkorligt fängelsestraff vid de integritetskrän-

kande brotten vore enligt utredningen att vård eller behandling väljs som tilläggs-

sanktion i syfte att minska återfallsrisken. Denna lösning är dock inte heller fri 

från problem. Behandlingsinsatser har visats inte alltid vara verkningsfulla och de 

finns inte heller att tillgå i hela landet. Att konsekvent förutsätta vård och behand-

ling för att avstå från ett ovillkorligt fängelsestraff gällande dessa brottstyper är 

därför inte förenligt med principerna om rättvisa och likabehandling.182 

Slutligen förs en liknande diskussion om en fortsatt särbehandling av brott 

som hotar grundläggande samhällsfunktioner samt om grova rattfyllerier. Vad 
                                                
177 SOU 2012:34 band 2 s. 728 ff. 
178 Se ovan under avsnitt 3.4 angående omständigheter som talar för artbrott. SOU 2012:34 band 2 
s. 731. 
179 SOU 2012:34 band 2 s. 732 ff. 
180 För att presumtionen mot fängelse ska brytas vid integritetskränkande brott krävs ett straffvärde 
på minst 6 månaders fängelse. 
181 SOU 2012:34 band 2 s. 735 ff. 
182 SOU 2012:34 band 2 s. 739 ff. 
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som talar för en särbehandling av dessa brottstyper är den allmänpreventiva och 

normbildande verkan som har lyfts fram i flertalet förarbeten. Utredningen är 

dock av den uppfattningen att en tillräckligt ingripande påföljd utifrån allmänpre-

vention och normbildning uppfylls även om fängelsestraffet döms ut villkorligt.183 

Sammantaget kan sägas att det är förenat med betydande svårigheter att 

behålla särbehandlingen p.g.a. brottslighetens art även om dess betydelse och in-

nebörd avgränsas. Om ett bibehållande av brottslighetens art ändå bedöms vara 

nödvändigt bör det enligt utredningen vara avgränsat till att gälla mer allvarliga 

brott, såsom de integritetskränkande brotten och de brott som innebär ett hot mot 

rättsväsendet. En fortsatt särbehandling bör även leda till att mer ingripande till-

äggssanktioner nyttjas istället för det ovillkorliga fängelsestraffet. 

Magnus Ulväng har i sin uppsats Brottslighetens art – ett tankefoster skis-

serat på hur man framöver skulle kunna minimera betydelsen av brottslighetens 

art utan att det skulle krävas lagändringar.184 Tankefostret går ut på att genom 

HD:s rättsbildning utvidga tillämpningsområdet för brottslighetens art istället för 

att bekämpa dess utbredning. Ulväng anser att man generellt kan öka antalet brott 

som har ett artvärde, men att antalet brott som p.g.a. art leder till ett fängelsestraff 

samtidigt bör minskas. 

En utveckling där alltfler brott klassificeras som artbrott skulle enligt Ul-

väng leda till större likabehandling. Likväl skulle arten ges den funktionen att fler 

tilläggssanktioner blir tillämpliga. En följd härav blir att effekten av brottslighet-

ens art – ökningen av utdömda fängelsestraff – skulle kunna inskränkas. HD:s 

uppgift skulle bestå i att försöka begränsa den mindre gruppen av icke toleranta 

gärningar – de ”riktiga” artbrotten – och klargöra varför denna grupp särbehand-

las. En användning av brottslighetens art på ovan givna sätt skulle medföra att de 

”riktiga” artbrotten, ex. mened och grov kvinnofridskränkning, utgörs av en liten 

del asociala brott där påföljden alltid bestäms till fängelse. Resterande artbrott, ex. 

narkotikabrott och skattebrott, skulle istället leda till villkorlig dom eller skydds-

tillsyn kombinerat med tilläggssanktioner.185  

  

                                                
183 SOU 2012:34 band 2 s. 743 och 744 ff. 
184 Ulväng utgår från det hypotetiska antagandet att påföljdsutredningen inte antas, eller att det i 
vart fall tar tid innan så sker. Ulväng (2013). 
185 Ulväng (2013), s. 206 f.  
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5 Analys	  

5.1 Inledning	  

Begreppet brottslighetens art har haft en plats i den svenska rättsskipningen sedan 

dess införlivande genom påföljdsreformen år 1989. Som ovan nämnts under av-

snitt 2.3.1 utdömde domstolarna dessförinnan korta fängelsestraff med hänvisning 

till ”den allmänna laglydnaden”, en reglering som föreskrev att domstolarna 

skulle göra en avvägning mellan allmänpreventiva och individualpreventiva hän-

syn. Denna praxis kom att bli en del av den nya reformen då en särbehandling av 

vissa brottstyper p.g.a. allmänpreventiva skäl alltjämt ansågs behövlig. Enligt hu-

vudregeln skulle dock allmänpreventiva bedömningar fortsättningsvis inte göras 

på domstolsnivå. Istället skulle det åligga lagstiftaren att låta allmänpreventiva 

tankar vara styrande på kriminaliseringsnivån – något som visat sig vara ett för 

domstolarna svårhanterligt problem. De senaste årens utveckling tyder på att nå-

gon ökad insikt i konstruktionens uppbyggnad knappast har erhållits. I ett på-

följdssystem där i övrigt straffvärdet står i centrum för påföljdsvalet kan artbrotts-

konstruktionen sägas utgöra avsteg från principerna om proportionalitet och hu-

manitet. 

5.2 Artbrottskonstruktionens	  berättigande	  

Idag, 25 år efter påföljdsreformen, är konstruktionen rent av odefinierbar och den 

saknar både en teoretisk grund och väl utformade bedömningskriterier. Detta har 

lett till en otydlig och inkonsekvent praxis där antalet brottstyper som anses bära 

ett visst artvärde har ökat. Vad som från början var tänkt att vara en undantagsre-

gel kan således sägas ha utvecklats till att likna en huvudregel Försöket att göra 

konstruktionen mer lätthanterlig med hjälp av de i avsnitt 3.4 uppställda artbrotts-

omständigheterna kan i flera avseenden ses som ett misslyckande. De omständig-

heter som har utvecklats på området har utsatts för kritik och det går inte att på ett 

fullgott sätt redogöra för vilka de faktiskt är. Domstolens bedömning av huruvida 

ett visst brott bör särbehandlas p.g.a. dess art kan därför i många fall sägas baseras 

på intuitiv känsla, något som borde vara helt ohållbart mot bakgrund av intresset 
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av en enhetlig rättstillämpning och även då konsekvenserna för den enskilde gär-

ningsmannen blir väldigt stora. Konstruktionen kan inte heller sägas bidra med 

någon vidare anvisning till medborgarna i hur ett brottsligt handlande kommer att 

bedömas påföljdsmässigt. De krav som rättssäkerheten ställer förutsätter en förut-

sebar och därmed enhetlig rättstillämpning. 

Den största kritiken mot de uppställda artbrottsomständigheterna är som 

ovan nämnts under avsnitt 3.5.3 att de många gånger skulle agera bättre såsom 

straffvärdskärpande förhållanden, men även andra problem kan påträffas. Den 

omständighet att brottsligheten blivit mer utbredd är fakta som kan konstateras 

utifrån kriminalstatistik. Problematiken ligger häri att statistik inte alltid ger en 

komplett bild av hur rättsläget ser ut. Det föreligger många fall av dold brottslig-

het som därmed aldrig inryms under statistiken. Många fall av brottslighet kom-

mer inte heller till allmänhetens kännedom då de aldrig anmäls. Detta kan antas 

vara vanligt inte minst när det är fråga om brottslighet som riktar sig till närstå-

ende i hemmet. Vidare kan även den omständigheten att viss typ av brottslighet är 

svår att upptäcka utsättas för kritik. Tänkas kan att denna omständighet påverkas 

av hur prioriteringar görs från samhällets håll. Då ex. polisen väljer att främja be-

kämpandet gällande en viss typ av brott, kan det reflekteras i att en annan typ av 

brottslighet blir svårupptäckt då rimliga resurser inte läggs på den brottsligheten. 

Således skulle den slutsatsen kunna dras att man kan påverka utdömandet av 

fängelsestraff p.g.a. brottslighetens art genom att ha låg prioritet på att upptäcka 

brott man anser särskilt klandervärda. Bristande insatser från polisens sida komp-

enseras således med allmänpreventivt motiverade straff.  

Det får vidare anses vara ideologiskt problematiskt med konstruktionen 

som ett uttryck för allmänprevention då den konkurrerar med många andra intres-

sen inom påföljdssystemet. Tillämpningen av brottslighetens art utgör ett undan-

tag från den huvudregel inom påföljdsbestämningen som stadgar att ett frihetsbe-

rövande straff så långt som möjligt skall undvikas. Därmed görs avsteg från hu-

manitetsprincipen. I de fall då två olika domstolar tillskriver likartade brott olika 

artvärden, vilket inte torde vara helt ovanligt p.g.a. avsaknaden av väl utformade 

bedömningskriterier, görs även avsteg från principen om ekvivalens. Konstrukt-

ionen kan även sägas åsidosätta konformitetsprincipen, dvs. att straffansvar endast 

ska åläggas den som kunnat rätta sig efter lagen, framförallt då artbrottsomstän-

digheterna i stort är av sådant slag att de inte kan påverkas av gärningsmannen. 
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Särbehandlingen p.g.a. brottslighetens art brukar även motiveras med att ett 

strängt påföljdsval avhåller andra från att begå liknande brott. Även denna om-

ständighet ligger utanför gärningsmannens kontroll. 

Artbrottskonstruktionen gör det även möjligt att uttrycka en gärnings 

”straffvärdhet” vid påföljdsvalet istället för vid straffvärdet. Detta medför att två 

olika brottstyper med samma straffvärde kan leda till två olika påföljder. Likväl 

kan en gärning med ett betydligt lägre straffvärde än en annan gärning föranleda 

en mer ingripande påföljd p.g.a. dess art. Förenklat kan sägas att ett brott som har 

ett straffvärde tio gånger högre än ett annat brott bör vara ett tio gånger mer all-

varligt brott. Straffvärdet utgör ett mått på brottets svårhet och utgör s.a.s. syste-

mets garant för att det ska råda proportion mellan brott och straff, en balans som 

artbrottskonstruktionen rubbar. Särbehandlingen p.g.a. brottslighetens art kan 

istället sägas bidra till ett orättvist system som riskerar att äventyra förtroendet för 

rättsväsendet. Påföljden bestäms inte heller alltid stringent till ett fängelsestraff 

när brottslighetens art påkallar det. Istället har samhällstjänst införts som ett alter-

nativ till fängelse och kortare fängelsestraff kan idag verkställas genom elektro-

nisk intensivövervakning. Dessa alternativ till fängelse uppfattas troligen inte som 

lika ingripande påföljder som ett strikt fängelsestraff. En vilja från lagstiftarens 

sida att minska antalet korta fängelsestraff kan således ha resulterat i att påföljds-

systemet istället uppfattas som mer komplext.  

Då ett fängelsestraff får anses vara den mest ingripande sanktion samhället 

kan utsätta en individ för är det viktigt att straffet utdöms på tydliga grunder. Den 

allmänpreventiva grund som ligger bakom konstruktionen kan tyvärr inte sägas 

vara varken tydlig eller hållbar. Att fängelsestraffet ska ha en avskräckande effekt 

och verka som normbildning har i många sammanhang inte kunnat påvisas. All-

mänpreventiva övervägningar torde istället ha störst verkan vid kriminalise-

ringsnivån där själva vetskapen om att gärningen leder till en påföljd av något slag 

verkar avskräckande. Att domstolarna ådömer fängelsestraff på en grund som det 

saknas empiriska belägg för kan anses diskutabelt. 

Som inledningsvis konstaterats i denna uppsats är det viktigt att inte enbart 

se på konstruktionen som ett felsteg i påföljdsregleringen. Rättsutvecklingen som 

idag har lett till ett ökat antal artbrott kan ses som en indikation på att det faktiskt 

finns ett behov av en expressiv allmänprevention på domstolsnivån. Jareborg och 

Zila talar om ett närmast känslomässigt behov av normbekräftelse. Viss typ av 
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brottslighet kommer alltid kräva en viss särbehandling p.g.a. avsaknad av tolerans 

och för att kunna understryka brottets allvar. Ett rättssystem skulle inte verka ef-

fektivt om allmänhetens värderingar kring dessa brott inte på något sätt reflekte-

rades i lagstiftningen. Som beskrivs ovan i avsnitt 4.5 rör det sig främst om brott 

av integritetskränkande natur och brott som hotar grundläggande samhällsfunkt-

ioner. Gällande de integritetskränkande brotten kan sägas att lagstiftaren gett ut-

tryck för en lägre tolerans mot dessa gärningar genom lagändringen i 29 kap. 1 § 

BrB år 2010.186 Ett visat avståndstagande mot brott av integritetskränkande natur 

kan därför vara behövligt även om inte en total utmönstring av artbrottskonstrukt-

ionen sker. Även brottstyper som hotar samhällsfunktioner får anses mycket ange-

lägna att motverka då vårt samhälle är avhängigt ett väl fungerande rättsväsende. 

Ett villkorligt fängelsestraff skulle dock kunna anses ha en tillräcklig allmänpre-

ventiv och normbildande verkan vad gäller denna brottslighet. Att Påföljdsutred-

ningen undersökt en mängd olika alternativa vägar talar för att det finns skäl att 

ifrågasätta en total utmönstring av begreppet och den stora omställning ett sådant 

beslut skulle innebära. 

Något ska även sägas om Ulvängs förslag som presenterats ovan i avsnitt 

4.5, vilket kan vara det som bäst svarar mot de allmänpreventiva intressena 

bakom konstruktionen. Då Ulvängs idé handlar om att utöka antalet brott med art-

värde samtidigt som antalet ”riktiga” artbrott där fängelse utdöms ska minska, kan 

till viss del det allmänpreventiva syftet sägas öka. Fler brottstyper kommer falla in 

under begreppet artbrott och således kan hotet om straff sägas vara större, eller i 

vart fall mer expanderat då det träffar fler brottstyper. På så sätt betecknas fler 

brott som allvarliga och icke önskvärda. Då de ”riktiga” artbrotten, såsom mened 

och grov kvinnofridskränkning, alltid ska leda till ett fängelsestraff får även den 

expressiva allmänpreventionen anses vara väl uppfylld. Med en reglering där 

fängelsestraff undantagslöst utdöms för få utvalda gärningar får samhällets förakt 

och nolltolerans gentemot dessa anses vara väl bemött. 

Det kan mot bakgrund av vad som ovan anförts finnas skäl att anta att be-

hovet av en expressiv allmänprevention på domstolsnivå är så stort att om den 

”ventil” för detta behov som brottslighetens art utgör stängs, finns det skäl att anta 

att det kan ta sig andra vägar. Straffvärdet kan komma att bli påverkat av f.d. art-

                                                
186 Se ovan under avsnitt 2.2.1 angående straffvärde. 
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brottsomständigheter och så länge det rör sig om omständigheter avseende brot-

tets klandervärdhet får det anses vara en positiv påverkan. Avser omständigheter-

na istället ex. en vilja att förebygga brottsligheten, är påverkan negativ och den 

ursprungliga artbrottskonstruktionen får då ses som ett alternativ att föredra. För 

att systemet ska vara enhetligt måste resultatet av straffvärdebedömningen i 29 

kap. BrB vara ett mått av en gärnings allvar och inget annat. 

Något som också tyder på att konstruktionen inte bara bör ses som ett fel-

steg i påföljdssystemet är att det idag finns någon slags motsvarighet till artbrott i 

de flesta länder.187 Det är således inte bara de svenska påföljdsreglerna som väl-

komnar en särbehandling av viss typ av brottslighet. Istället får det anses finnas en 

stark politisk rationalitet som ger uttryck för ett behov av särbehandling. För att 

denna särbehandling ska vara just en särbehandling och inte närma sig mer utav 

en huvudregel krävs dock att den endast avser en liten begränsad grupp av brott. 

Lagstiftaren måste reagera och ta ansvar. 

Konstruktionen bidrar även med att motverka de s.k. tröskeleffekter, 

(d.v.s. att små skillnader i straffvärde leder till stora skillnader påföljdsmässigt) 

som lätt kan uppkomma vid påföljdsbestämningen. Om konstruktionen idag inte 

existerat skulle alla förstagångsförbrytare som begick brott med straffvärden på 

11 månader undantagslöst dömas till icke frihetsberövande påföljder. Om brotts-

ligheten var en aning svårare, med straffvärde motsvarade ett år, skulle emellertid 

– som även i dag är fallet när brottsligheten saknar artkaraktär – plötsligt fängelse 

väljas, om det inte förelåg s.k. särskilda skäl. 

5.3 Effekten	  av	  ett	  avskaffande	  av	  artbrottskonstruktionen	  

Att det finns många argument som talar för en utmönstring av artbrottskonstrukt-

ionen har framgått ovan i avsnitt 5.2. Då brottets allvar kommer återspeglas redan 

i straffvärdet istället för vid påföljdsvalet får det ses som mer förutsebart och även 

som mer lätthanterligt för domstolarna. Brott med samma eller liknande straffvär-

den kommer även att behandlas mer likvärdigt påföljdsmässigt. Utredningen 

skulle också bidra med att brott och straff står i bättre proportion till varandra. Ett 

brott med ett inte alltför högt straffvärde bör rimligtvis inte leda till den mest in-

gripande påföljden. 
                                                
187 Ulväng (2013) s. 106. 
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Trots de många fördelar som kan framhållas om ett ev. borttagande av artbrotts-

konstruktionen finns det även plats för vissa potentiella problem. Utredningen vill 

bl.a. transformera de omständigheter som idag används vid bedömningen av ett 

brotts artvärde till omständigheter som istället påverkar straffvärdet. Inkluderar 

denna transformering även de omständigheter som inte är klassiska straffvärde-

omständigheter, såsom ex. mer utbredd brottslighet, riskerar man att uppnå en 

strängare påföljd på samma sätt som innan borttagandet av konstruktionen. Straff-

värdet som ett uttryck uteslutande för brottets allvar skadas således, vilket föror-

sakar klara brister i systemet. Straffvärdet kan även komma att skärpas så mycket 

att det överstiger ett-års gränsen och därmed även bryter presumtionen mot ovill-

korligt fängelse. Ett artbrott som idag ger mellan sex till elva månaders fängelse 

skulle med utredningens förslag medföra ett villkorligt fängelsestraff med till-

äggssanktioner, en påföljd som säkerligen kan uppfattas som inte tillräckligt in-

gripande. Då det nya systemet till en början är oetablerat finns därför en risk för 

att ovillkorligt fängelse per automatik utdöms för brott som idag leder till fängelse 

p.g.a. dess art. Vid brottslighet som idag har ett lågt artvärde och som därmed le-

der till ett fängelsestraff på någon månad är det mest troligt att straffvärdet höjs 

med ca en månad, vilket endast kan ge inverkan på valet av tilläggssanktion. En 

möjlighet, om än inte särskilt stor, är att straffvärdet istället höjs väsentligt p.g.a. 

att en icke frihetsberövande påföljd inte heller vid dessa brott känns tillräckligt 

ingripande. Ett sådant handlande kan utfalla i att de ovillkorliga fängelsestraffen 

istället ökar. Ett agerande från domstolarnas sida som resulterar i fler och/eller 

högre fängelsestraff kan dels bero på att det tar lång tid att förändra en väl inarbe-

tad praxis, dels kan svaret finnas i den politiska och allmänna viljan att ingripa 

med strängare påföljdsval vid viss typ av brottslighet. 

Vidare kan syftet med utredningen ifrågasättas något. Ett tydligt och tro-

värdigt påföljdssystem omnämns vid flertalet tillfällen i utredningen. Menar ut-

redningen att den med deras förslag uppnådda trovärdigheten ska rikta sig till all-

mänheten kan det uttryckas tvivel om huruvida gemene man faktiskt anser det nya 

systemet som mer trovärdigt. Det tycks vara en majoritet i Sverige som gällande 

många brott vill se just en straffskärpning, dock inte i form av en straffvärde-

skärpning utan istället genom ett faktiskt fängelsestraff. Människor som inte är 

juridisk skolade eller väl insatta i Påföljdsutredningen kan därför komma att upp-
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fatta det nya systemet som en sänkning av repressionsnivån då färre frihetsberö-

vande straff utdöms. 

För de brott som idag har ett artvärde av något slag kommer en generell 

straffvärdeskärpning att ske. Som mest troligt resulterar denna i något färre ut-

dömda fängelsestraff till antal. I de fall där ett ovillkorligt fängelsestraff döms ut 

kan gärningsmannen istället riskera ett något längre fängelsestraff. Gällande sam-

hällstjänst kan sägas att någon tydlig skillnad inte kommer ske. Många artbrott 

leder idag till villkorlig dom alt. skyddstillsyn kombinerat med samhällstjänst. 

När samhällstjänst används som ett alternativ till fängelse finns det idag lagregle-

rade krav på att det alternativa fängelsestraffet ska framgå av domen. Ett villkor-

ligt fängelse med samhällstjänst som tilläggssanktion kommer troligen fortsätt-

ningsvis vara en av de mest användbara påföljderna. Utredningen menar att sy-

stemet blir mer tydligt då ett fängelsestraff alltid kommer att anges, oberoende av 

påföljd. Detta argument kan ifrågasättas då utfallet i stort blir detsamma som med 

dagens ordning. Elektronisk intensivövervakning, eller hemarrest som det namn-

ges av utredningen kan dock komma att användas något mer. Idag kan ett fängel-

sestraff upp till sex månader verkställas med s.k. fotboja medan hemarrest som 

tilläggssanktion kan komma att väljas vid straffvärden upp till ett-års gränsen, 

d.v.s. tills dess att gränsen för det ovillkorliga fängelsestraffet nås. Generellt kan 

sägas att för att tilltron till tilläggssanktionerna ska upprätthållas – och därmed 

även ett undvikande av straffvärdehöjningar som kan resultera i ett ovillkorligt 

fängelsestraff – måste de vara väl effektiva och väl tilltagna. 

5.4 Effekten	  av	  artbrottskonstruktionens	  avskaffande	  sär-‐

skilt	  vad	  avser	  brottet	  grov	  kvinnofridskränkning	  

För att tydliggöra den påverkan ett antagande av utredningens förslag skulle få på 

påföljdsbestämningen, görs nedan en undersökning av hur artbrottet grov kvinno-

fridskränkning skulle bedömas påföljdsmässigt med det föreslagna systemet. 

Brottet grov kvinnofridskränkning har valts då det idag anses ha ett mycket högt 

artvärde. Det mänskliga lidande och genomgripande inskränkningar i den drabba-

des frihet som brottsligheten vållar, ofta i den drabbades hemmiljö, har bidragit 

till brottets allvarliga stämpel. Våld i nära relationer har i straffbestämmelsens 
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förarbeten beskrivits som ett mycket allvarligt samhällsproblem och regeringens 

strävan att bekämpa brottsligheten har bl.a. getts uttryck i ett skärpt minimi-

straff.188 

 

Påföljdsvalet	  enligt	  dagens	  ordning	  

Då en man utsätter en kvinna, som han har eller har haft en nära relation med, för 

upprepande kränkningar kan han sedan den 1 juli 1998 dömas för grov kvinno-

fridskränkning enligt 4 kap. 4 a § 2 st. BrB.189 Den brottsliga handlingen utgörs av 

flera brottsliga handlingar som inryms under någon av brottsbeskrivningarna i 3, 

4, 6 eller 12 kap. BrB eller i 24 § i lagen (1988:688) om kontaktförbud. Gärning-

arna måste rikta sig till samma offer, vilken ska vara en person som är närstående 

eller en tidigare närstående till gärningsmannen.190 Det krävs även att det är fråga 

om en upprepad kränkning, som är ägnad att allvarligt skada personens själv-

känsla191 och att alla de brottsliga gärningarna har skett under en viss begränsad 

tid, nämligen preskriptionstiden på 10 år.192  

Att grov kvinnofridskränkning är ett brott som p.g.a. dess art synnerligen 

ofta leder till fängelse har framgått ovan genom bl.a. praxis och statistik från 

BRÅ. I en kartläggning från år 2000 då brottet var relativt nytt framkommer att 81 

% av gärningsmännen dömdes till fängelse, resterande procent fördelades mellan 

påföljderna skyddstillsyn med behandling och skyddstillsyn med rättspsykiatrisk 

vård.193 Den något mer aktuella statistiken från år 2010 visar att fängelsestraff ut-

dömdes i 69 % av fallen medan 28 % fördelades mellan skyddstillsyn i kombinat-

ion med fängelse, kontraktsvård och samhällstjänst. Villkorlig dom med samhälls-

                                                
188 Se prop. 2012/13:108 s. 6. 
189 År 1995 avlämnade Kvinnovåldskommissionen sitt betänkande Kvinnofrid SOU 1995:60 som 
fördes vidare i en proposition med samma namn, prop. 1997/98:55. Den nuvarande utformningen 
av paragrafen kom till genom ändringar år 1999, se prop. 1998/99:145 Ändring av fridskränk-
ningsbrotten samt prop. 2012/13:108 Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov fridskränkning och 
grov kvinnofridskränkning. 
190 Med närstående menas en person till vilken gärningsmannen har eller har haft ett förhållande 
med, t.ex. någon som är eller har varit gift med gärningsmannen eller som sammanbor eller har 
sammanbott med denne under äktenskapsliknande förhållanden. 
191 Med upprepad kränkning menas sådana gärningar som tar sikte på den personliga integriteten 
och som sker vid upprepande tillfällen. Se prop. 1997/98:55 s. 133. 
192 Se 35 kap. 1 § BrB. Holmqvist, Lena, Leijonhufvud, Träskman, Per Ole och Wennberg Su-
zanne, Brottsbalken- en kommentar, kap. 1-12, Norstedts juridik AB, Göteborg, 2007, s. 4.4 ff. 
Fortsättningsvis Holmqvist m.fl. – en kommentar. 
193Brottsförebyggande rådet, Grov kvinnofridskränkning, en kartläggning, Stockholm, 2000, s. 30, 
BRÅ 2000:11. 
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tjänst nyttjades i endast 1 % av fallen och i kvarvarande 2 % nådde straffvärdet 

tydligen inte upp till fängelsenivå.194 

Utgångspunkten vid påföljdsvalet för brottet grov kvinnofridskränkning 

enligt dagens ordning är straffvärdet, som efter beaktande av ex. billighetsskäl 

leder fram till ett straffmätningsvärde. Först vid påföljdsvalet kommer särbehand-

lingen av brottslighets art in och kan bryta presumtionen mot fängelse. Vid art-

brottslighet anses ett straffvärde från sex månader kunna bryta fängelsepresumt-

ionen, om inte alldeles särskilda skäl föreligger.195 Straffminimum för grov kvin-

nofridskränkning är sedan en lagändring år 2013 nio månader, varför det redan 

med den kunskapen kan sägas att brottets art genomgående talar för fängelse som 

påföljd. I dagens rättspraxis får toleransen mot grov kvinnofridskränkning anses 

vara nästintill obefintligt. Att döma ut en påföljd som innebär en privilegiering i 

förhållande till straffvärdet torde det därför saknas utrymme för.196 Först i det slut-

liga påföljdsvalet nämns brottslighetens art som hastigast av domstolarna. Sett till 

ett antal rättsfall uttrycks artvärdets påverkan med formuleringar såsom ”med 

hänsyn till brottslighetens art kan endast fängelse komma ifråga”.197 I ett fall där 

straffvärdet, eller straffmätningsvärdet, bestäms till nio månader, är således fäng-

else den enda rätta påföljden p.g.a. brottslighetens art. Viktigt att påpeka är att 

lagstiftaren infört samhällstjänst som ett alternativ till fängelse då särskilda skäl 

talar för en icke frihetsberövande påföljd. Innan straffminimum höjdes från sex 

till nio månader kunde även i de fall kortare fängelsestraff utdömdes elektronisk 

intensivövervakning väljas som särskild verkställighetsform till fängelse. 

 

Påföljdsvalet	  enligt	  en	  ev.	  framtida	  ordning	  

Om vi då ponerar att utredningens förslag antas och att artbrottskonstruktionen 

därmed utmönstras kommer påföljdsvalet att gå annorlunda till. Hur allvarligt 

man ser på brottet grov kvinnofridskränkning kommer avspegla sig direkt i straff-

värdet. Ett fängelsestraff kommer alltid att utdömas, då böter inte finns med i 

straffskalan. Fängelsestraffets längd och den tidigare brottsligheten kommer vara 

avgörande för huruvida det bör dömas ut ett ovillkorligt fängelsestraff eller inte.  

                                                
194 Kemetli, Artbrottsstatistik, s. 279. 
195 Se och jmf. ex. NJA 1999 s. 769 och NJA 2000 s. 195. 
196 Perklev, Anders, Några idéer kring utformningen av ett nytt påföljdssystem, SvJT, 2010 s. 493. 
Fortsättningsvis Perklev (2010). 
197 Se ex. NJA 1999 s. 102, NJA 2003 s. 144, RH 2002:35 samt RH 2006:29. 
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Som ovan framgått kommer presumtionen mot fängelse, eller ovillkorligt fäng-

else, även fortsättningsvis att brytas vid straffvärden på ett år. Konstaterar dom-

stolen att straffvärdet gällande ett fall av grov kvinnofridskränkning överstiger ett 

år kommer ett ovillkorligt fängelsestraff att utdömas och straffet avtjänas således i 

anstalt. Understiger straffvärdet ett år blir istället ett villkorligt fängelsestraff ak-

tuellt. De olika tilläggssanktionerna kommer då användas för att justera ingripan-

degraden av påföljden i det enskilda fallet. Ett straffvärde på nio månader skulle 

således medföra ett villkorligt fängelsestraff med en relativt ingripande tilläggs-

sanktion, troligen hemarrest eller i vissa fall samhällstjänst. Närmar sig ett villkor-

ligt fängelsestraff ett år, vilket det oundvikligen kommer göra gällande alla fall av 

grov kvinnofridskränkning, bör det förenas med en tilläggssanktion som inte står 

alltför långt ifrån ett ovillkorligt fängelsestraff i ingripandenivå och som innebär 

att allmänhetens reaktion på brottet uppfattas som tillräckligt ingripande. 

Som redovisats i åtskillig statistik leder grov kvinnofridskränkning idag i 

stort sett uteslutande till ett fängelsestraff. Om utredningen antas kan den statisti-

ken komma att se annorlunda ut. År 2009 bestämdes strafflängden för brottet i 

majoriteten av fall kring 10-11 månader.198 Om liknande siffror kommer att gälla 

även i fortsättningen uppnås inte den ett-årsgräns som bryter presumtionen mot 

ovillkorligt fängelse. För det fall då den tilltalades eventuella tidigare brottslighet 

inte påverkar bedömningen blir istället villkorligt fängelse den mest användbara 

påföljden. Det troliga är dock att de till synes märkbara skillnaderna sett till på-

följdsstatistiken inte blir särskilt stora. Straffvärdet för grov kvinnofridskränkning 

kommer att påverkas i skärpande riktning då utredningen anser brottet vara ett 

brott lagstiftaren vill ta tydligt avstånd från. En straffvärdeskärpning resulterar i 

ett högre straffmätningsvärde vilket i sin tur talar för en mer ingripande påföljd. 

Når domstolen ett-årsgränsen i sin straffvärdeskärpning, vilket det finns anledning 

att i många fall anta, kommer således ett ovillkorligt fängelsestraff utdömas och 

skillnaderna därmed avta. Då många fall av grov kvinnofridskränkning även idag 

ger ca 10 månaders fängelse, kan ett villkorligt straff med tilläggssanktion komma 

att anses som ett för lågt straff. Följden härav kan vara att domstolarna vid straff-

värdeskärpningen höjer straffvärdet väsentligt och därmed sträcker sig långt över 

                                                
198 Borgeke, Martin, Sterzel, Georg, Studier rörande påföljdspraxis med mera, 5 u., Författarna 
och Jure Förlag AB, Stockholm, 2013, s. 264. Viktigt att ha med sig är att dessa siffror baseras på 
en praxis då straffminimum låg på 6 månader och inte på 9 månader som den gör idag.  
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ett-årsgränsen. Resultatet blir då betydligt längre fängelsestraff, även om de är 

färre sett till antal.  

Ur ett brottsofferperspektiv kan ett system med ökade villkorliga fängelse-

straff ses som ogynnsamt. Man kan anta att allmänheten, i synnerhet när det är 

fråga om integritetskränkande brottslighet, förväntar sig en reaktion i form av 

fängelsepåföljder. Frågan om konstruktionens allmänpreventiva syfte tillgodoses 

vid ett villkorligt straff kan därmed diskuteras. Med dagens ordning skyddas en 

stor majoritet av de som fallit offer för grov kvinnofridskränkning genom att gär-

ningsmannen avtjänar sitt straff i en anstalt. Som ovan nämnts får det därför anses 

viktigt att det finns effektiva och väl tilltagna tilläggssanktioner att tillgå, särskilt 

gällande denna brottstyp. 

Sammanfattningsvis kan sägas att vid straffvärden över ett år kommer nå-

gon tydlig skillnad sett till valet av påföljd inte föreligga. Straffet kommer bestå 

av en frihetsberövande påföljd och avtjänas i anstalt, d.v.s. ett ovillkorligt fängel-

sestraff. Den mest märkbara skillnaden kommer påvisas vid straffvärden understi-

gande ett år då dessa resulterar i icke frihetsberövande påföljder, d.v.s. ett villkor-

ligt fängelsestraff med tilläggssanktioner. Vad som i grund och botten utgör den 

största förändringen med utredningens förslag är hur påföljdsbestämningen i fort-

sättningen kommer att gå till. Ett fängelsestraff gällande grov kvinnofridskränk-

ning kommer med det nya påföljdssystemet utdömas i enlighet med straffvärdet – 

inte p.g.a. oreglerade grunder såsom allmänpreventiva skäl. 

5.5 Slutkommentar	  

Påföljdssystemet har med tiden, särskilt vad gäller tillämpningen av brottslighet-

ens art, blivit svåröverskådligt och antalet utdömda korta fängelsestraff har ökat. 

Att artbrotten ökar är en utveckling som kan sägas inbjuda till en diskussion kring 

huruvida presumtionen mot fängelse är felaktig. Sett till påföljdspraxis kan en 

vilja från domstolarnas håll att utdöma korta fängelsestraff skönjas. Det tycks inte 

gällande artbrotten (och därmed även de flesta brott) göras många ansatser att 

finna alternativa påföljder till fängelsestraffet, mest troligt p.g.a. att de icke fri-

hetsberövande straffen inte uppfattas som tillräckligt ingripande. Därmed kan ar-

gumenteras för att presumtionen mot fängelse övergått till en presumtion för 

fängelse, som det dock i sin tur finns stora möjligheter att bryta en andra gång. 
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Begreppet brottlighetens art har skapat möjligheter för domstolarna att på dom-

stolsnivå väga in kriminalpolitiska överväganden utan att dessa kommit till ut-

tryck i lagstiftningen. Att avgöra i vilka fall ett frihetsberövande straff på dessa 

grunder är påkallat torde vara en uppgift uteslutande ägnad åt lagstiftaren. Beho-

vet av ett mer lättbegripligt system där artbrottskonstruktionen inte ges den plats 

den har idag får ses som välkomnande. Påföljdsutredningen ambitioner är goda. 

Dess strävan att låta brottets allvar återspeglas i straffvärdet istället för vid på-

följdsvalet och dess vilja att minska fängelsestraffen stämmer väl överens med de 

rättvise-och humanitetstankar som ska prägla systemet. 

Att upprätthålla ett påföljdssystem med en rationell grund där allmänpre-

ventiva hänsyn begränsas till att ha ett inflytande på kriminaliseringsnivån – vilket 

torde vara ett högt prioriterat mål – blir problematiskt så länge artbrottsbegreppet 

lever kvar i systemet. Dock finns en stark motstående politisk rationalitet som ta-

lar för en fortsatt särbehandling av viss brottslighet, inte minst integritetskrän-

kande brott och brott riktade mot rättssystemets funktioner. Den allmänpreventiva 

verkan måste här, och kommer med stor sannolikhet att få verka på domstolsnivå i 

det enskilda fallet, oavsett vilken riktning konstruktionen tar i framtiden. Således 

kommer proportionalitets-och ekvivalensproblem till viss del även fortsättningsvis 

att kvarstå. Den expressiva allmänpreventionen som gör sig starkt gällande när det 

är fråga om dessa brottstyper kan anses väga tyngre än ett påföljdssystem som 

uteslutande styrs av proportionalitetsprincipen. 

De brott som idag särbehandlas p.g.a. dess art kommer med Påföljdsutred-

ningens förslag föranleda en straffvärdeskräpning. Denna straffvärdeskärpning 

kommer som mest troligt att resultera i något färre utdömda frihetsberövande 

straff. En inte obetydlig risk finns dock för en omvänd effekt då gamla vanor är 

väl integrerade och därför inte bryts ofördröjligen. För allmänheten kan ett system 

utan en särbehandling av artbrott komma att uppfattas som en sänkning av re-

pressionsnivån, vilket resulterar i att politiska röster höjs. Påföljdsutredningens 

ambition att minska de korta fängelsestraffen kan därför komma att ersättas med 

ett system där utdömandet av ovillkorliga fängelsestraff istället ökar. 

Ett antagande av utredningens förslag resulterar i att artbrottskonstruktion-

en officiellt försvinner, men i praktiken får den till viss del anses ha fortsatt bety-

delse för hur sträng påföljden i det enskilda fallet blir. 
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Käll-‐	  och	  litteraturförteckning	  

Offentligt	  tryck	  

Författningar	  
Brottsbalk (1962:700) 
 
lag (1988:688) om kontaktförbud. 
 
lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänsk-
liga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
 
Regeringsformen (1974:152) 
	  
Propositioner	  

Prop. 1987/88:120 Påföljd för brott  

Prop. 1992/93:141 Ändring i brottsbalken m.m. 

Prop. 1993/94:44 Grovt rattfylleri m.m. 

Prop. 1997/98:45 Miljöbalk 

Prop. 1997/98:55 Kvinnofrid 

Prop. 1997/98:96 Vissa reformer av påföljdssystemet 

Prop. 1998/99:145 Ändring av fridskränkningsbrotten 

Prop. 2001/02:59 Hets mot folkgrupp m.m. 

Prop. 2004/05:69 Bokföringsbrott och andra brott mot borgenärer 

Prop. 2009/10:147 Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. 

Prop. 2012/13:108 Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov fridskränkning och grov 

kvinnofridskränkning 

 

Statens	  offentliga	  utredningar	  

SOU 1986:13-15 Påföljd för brott 

SOU 1995:60 Kvinnofrid 

SOU 1995:91 Ett reformerat påföljdssystem 

SOU 2008:85 Straff i proportion till brottets allvar 

SOU 2012:34 Nya påföljder 
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