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Summary 

Exceptional aggravated assault is a crime which was introduced to Swedish 

criminal law in 2010. The reason behind this was the fact that the Swedish 

government believed that harsher punishments were needed due to the fact 

that they were not proportional in comparison to the seriousness of the crime. 

Regarding what is to be considered as exceptional aggravated assault, the 

courts tend to focus on the ruthlessness of the act and if the committed act has 

led to any lasting injuries on the victim of the assault. Pointing out certain 

circumstances or acts that will always be considered exceptional aggravated 

assault is not possible. The ruthlessness of the act and the lasting injuries are 

in focus when determining whether an act of assault was exceptional 

aggravated assault or not. 

     Swedish criminal law has during the last 30 – 40 years been heavily 

influenced by the ideas of the neoclassical school. The neoclassical school are 

proponents of proportion between the crime and the punishment and 

equivalence between the punishments for similar criminal offences. The 

school is critical to the possibilities of criminal law to reduce crime and does 

not want criminal law to have that purpose. This is in sharp contrast to the 

idea of social engineering which promotes the fact that society can and will 

be changed through law and law-making. 

     The influence of the neoclassical school on the introduction of exceptional 

aggravated result is probably remarkable. Swedish jurists have all been taught 

in the ideas and the aforementioned principles are mentioned in the works 

preceding the legislation of the crime. At another level it is highly likely that 

the lack of an obvious justification for Swedish criminal law has led to the 

fact that punishments have become harsher. With the lack of justification, 

retribution has become the justification for the existence of Swedish criminal 

law. If social engineering and crime reduction instead was the legitimate 

cause for Swedish criminal law, the crime exceptional aggravated result 

would probably have been regulated differently since principles such as 

proportion and equivalence would be of less importance. 
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Sammanfattning 

Synnerligen grov misshandel är en brottstyp som introducerades i svensk 

straffrätt år 2010, detta efter att regeringen uttryckt att straffskärpningar 

behövdes då regeringen ansåg att de utdömda straffen inte var 

proportionerliga i förhållande till brottets allvar. Flertalet fall har sedermera 

hamnat i HD och hovrätterna och en praxis har skapats kring vad brottet 

innebär. Stort fokus läggs på hänsynslösheten och bestående men som 

orsakats av själva misshandeln. Att peka ut enskilda företeelser som utgör 

synnerligen grov misshandel är svårt, det är istället hänsynslösheten och 

huruvida gärningen har resulterat i bestående men för det utsatta offret som 

står i fokus för avgörandet om misshandeln är synnerligen grov eller inte. 

     Svensk straffrätt har de senaste 30 - 40 åren präglats av den nyklassiska 

skolans inflytande. Skolan förespråkar proportionalitet mellan brott och straff 

och ekvivalens mellan straffen för liknande gärningar. Skolan är kritisk till 

straffrättens möjligheter att bidra till minskad brottslighet och vill inte att 

straffrätten ska ha det uppdraget. Detta står i skarp kontrast till anhängare av 

den sociala ingenjörskonsten som anser att samhället kan och ska förändras 

genom lag och lagstiftning. 

     Den nyklassiska skolans inflytande på brottets skapande är troligtvis 

relativt påtaglig. Förutom det faktum att dagens jurister fostrats i den rådande 

hegemonin så nämns principerna om proportionalitet och ekvivalens i 

förarbetena till brottstypens införande. På ett mer övergripande plan har dock 

bristen på en tydlig legitimitetsgrund lett till att straffnivåerna oundvikligen 

pressats uppåt. Straffskärpningar sker som en följd av att straffrätten saknar 

en tydlig legitimationsgrund vilket gör att den istället legitimeras av 

vedergällning. I ett annat system, präglat av den sociala ingenjörskonsten, 

skulle själva brottet synnerligen grov misshandel troligtvis ha utformats 

annorlunda, åtminstone gällande straffet. Syftet med straffrätten hade varit att 

minska brottsligheten så detta hade stått i fokus istället för diskussioner om 

proportionalitet och ekvivalens. 
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Förord 

Brott och straff är fascinerande och intressant att studera. Det handlar ofta 

om saker som moral och värderingar. Detta är något jag upptäckt när jag 

diskuterat mitt ämne med andra och det är helt naturligt eftersom brott 

påverkar oss alla. Min förhoppning är att uppsatsen ska ge några kunskaper 

och kanske väcka några frågor och tankar hos läsaren som kanske också 

fascineras av brott och straff. 

Ett tack är på sin plats till min handledare, Sverker Jönsson, för intressanta 

infallsvinklar och diskussioner under arbetets gång. 

 

Adrian Magnusson, Lund, januari 2017. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

2010 infördes brottet synnerligen grov misshandel i brottsbalken (BrB). 

Brottet regleras i 3 kap. 6 § 2 st. BrB och bygger på misshandelsbrottet i 3 

kap. 5 § BrB. Införandet av brottet var ett led i den dåvarande regeringens 

kriminalpolitik, en politik som bland annat syftade till att skärpa straffen 

gällande vissa typer av våldsbrott.1  

     Samtidigt har svensk straffrätt under de senaste 30 - 40 åren präglats av 

den nyklassiska skolans inflytande. Skolans teorier har trängt ut de gamla 

teorierna om behandling och rehabilitering av brottslingar som ett av 

straffrättens viktigaste fokus. Huruvida detta har fått en effekt på 

brottsregleringarna i svensk straffrätt har diskuterats mycket lite och idéerna 

förefaller ha ett starkt grepp om svensk straffrätt. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att försöka redogöra för vad som brottet synnerligen 

grov misshandel har definierats som utav domstolarna, sex år efter dess 

införande. Lagtexten ger inte mycket vägledning i vad de rent faktiska 

omständigheterna är. Anledningen bakom mitt intresse för brottet synnerligen 

grov misshandel är främst det faktum att misshandel är ett brott som många 

kan relatera till och som många uppfattar som kränkande. Det är dessutom ett 

artbrott. När den dessutom blir synnerligen grov så tyder detta på att det är 

ännu allvarligare än en ”vanlig” misshandel. 

Mitt andra syfte med uppsatsen blir att försöka analysera själva ursprunget till 

skapandet av brottet. Är det den nyklassiska skolans verk? Min förhoppning 

är att utifrån ett antal frågeställningar ge svar på dessa frågor. 

Frågeställningarna kommer vara: 

                                                
1 Prop. 2009/10:147 s. 1. 
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1. Vad har i praxis ansetts utgöra ”synnerligen grov misshandel”? 

 

2. I korta drag, vad är den nyklassiska skolans straffrättsteori? 

 

3. Är brottet ”synnerligen grov misshandel” ett resultat av den 

nyklassiska skolans inflytande på svensk straffrätt? 

 

4. Hur skulle brottet ”synnerligen grov misshandel” ha kunnat regleras 

utifrån den sociala ingenjörskonstens perspektiv? 

 

Fokus kommer att ligga på frågeställningarna nummer ett och nummer tre. 

Frågan om den nyklassiska skolans straffrättsteori kommer mest att besvaras 

utifrån ett läsarvänligt syfte och för att underlätta förståelsen för svaret på de 

andra frågorna. Redogörelsen för den nyklassiska skolans teorier om 

straffrätten kommer således inte bli lång och detaljerad utan översiktlig. 

     Det kan redan nu vara på sin plats att nämna att jag är en anhängare utav 

tanken om den sociala ingenjörskonsten, tanken om att samhället kan 

förändras genom lagstiftning, och att detta kan få en inverkan på min analys. 

Behandlingstanken, alltså att själva gärningsmannen sätts i centrum och att 

straffet genom behandling och rehabilitering ska få denne att sluta begå brott, 

tycker jag är en fascinerande tanke. Likaså har jag intresserats av vad 

straffrätten används till och vad som är dess syfte i vårt samhälle. Varför 

straffar vi människor och vad är straffrätten uppbyggd av? Dessa frågor faller 

så klart utanför uppsatsens syfte men ligger som grund till mitt intresse för 

frågeställningarna som nämndes ovan. 

 

1.3 Metod 

Frågan om brottet synnerligen grov misshandels egentliga innebörd besvaras 

med en klassisk rättsdogmatisk metod. Undersökning av praxis från HD och 
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hovrätterna står i fokus. Undersökning av förarbeten och annat riksdagstryck 

görs också i uppsatsen. Även lagkommentarer används. 

     Gällande den nyklassiska skolans innehåll sker det främst genom en studie 

av doktrin, då skrivna av författare som anses tillhöra skolan. Även artiklar 

används. Här finns en problematik då författarna sällan själva erkänner att de 

tillhör den nyklassiska skolan. En studie av deras idéer görs därför för att 

kunna sortera in dem i rätt ”fack”. Vägledning kring detta har jag också fått 

av handledaren.  

     Gällande de två avslutande frågeställningarna så är doktrin och artiklar de 

huvudsakliga instrumenten som används för att söka svar på 

frågeställningarna. Båda läses med ett kritiskt öga. Gällande den sociala 

ingenjörskonsten så finns det säkert ett flertal exempel på hur samhället 

genom straffrätten skulle kunna tänkas minska brottsligheten. Uppsatsen 

lyfter fram två tydliga exempel, främst för att ge kontrast till den rådande 

hegemonin i svensk straffrättsteori och samtidigt undvika en lång och 

eventuellt överdriven diskussion med ett stort antal exempel. 

 

1.4 Material 

Materialet består av praxis, förarbeten och doktrin. Artiklar som diskuterar 

ämnena som är relevanta för uppsatsens syfte och frågeställningar används 

också. Begreppet doktrin omfattar i detta fall all form av skriven litteratur 

som kan finnas inom ämnet, så som böcker av personer inom rättsvetenskapen 

men också diverse publikationer av exempelvis myndigheter eller liknande 

organ. 
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1.5 Teori och forskningsläge 

Forskningsläget förefaller vara relativt begränsat. Detta beror troligtvis på det 

faktum att bestämmelsen om synnerligen grov misshandel är relativt ny. 

Någon teori kommer inte att uppställas med hänsyn till vad föreläsare sagt 

under kursens gång. 

 

1.6 Avgränsningar 

En viktig avgränsning som ska göras, som redan nämnts, är att gällande den 

nyklassiska skolan så kommer endast dess huvudprinciper och grundtankar 

att gås igenom. Skolans straffrättsteorier står inte i fokus utan det är brottet 

synnerligen grov misshandel som är uppsatsens huvudämne. En annan 

avgränsning jag valt att göra är att inte studera tingsrätternas praxis gällande 

brottet. Detta då tingsrätternas avgöranden har mycket lågt prejudikatvärde. 

Vidare kommer ett urval ske i doktrinen. Detta blir naturligt då uppsatsens 

längd är reglerad på förhand. 

     Läsaren antas också på förhand ha viss kunskap om själva 

misshandelsbrottet. En genomgående redogörelse för vad som egentligen 

utgör misshandel eller grov misshandel saknas det utrymme för i uppsatsen. 

Likaså kommer själva misshandelsbrottets historia, det så kallade 

”grundbrottet” till bestämmelsen om synnerligen grov misshandel, ej att 

behandlas i uppsatsen. Orsaken är främst platsbrist. 

     Avsnittet om den sociala ingenjörskonsten begränsas i uppsatsen till att 

inkludera två exempel på hur samhället skulle kunna tänkas minska 

brottslighet med hjälp av lagstiftning. Fler exempel går säkert att tänka sig 

men det saknas utrymme för detta i uppsatsen och jag finner dessa två vara 

goda exempel. 
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1.7 Disposition 

Inledningsvis i uppsatsen görs en redogörelse kring brottet synnerligen grov 

misshandel för att därefter följas av en redogörelse för den nyklassiska 

skolans huvudprinciper och grundtankar om hur straffrätten ska utformas. 

Därefter kommer ett kortare avsnitt om den sociala ingenjörskonsten och 

straffrätten för att kunna diskutera kring och belysa hur en reglering av brottet 

kunnat se ut ur ett annat perspektiv. 

     Uppsatsen avslutas med en analyserande del där de i tidigare avsnitt 

nämnda frågeställningarna förhoppningsvis ska besvaras. 
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2 Synnerligen grov misshandel 

2.1 Brottsrubriceringen och dess 
uppkomst 

Brottet synnerligen grov misshandel fördes in i 3 kap. 6 § 2 st. BrB den 1 juli 

2010.2 Införandet av brottet var resultatet av att regeringen den 29 mars 2007 

utfärdat ett kommittédirektiv där regeringen givit en särskild utredare i 

uppdrag att ”överväga och föreslå förändringar av strafflagstiftningen i syfte 

att åstadkomma en skärpt syn på allvarliga våldsbrott.”3 I samma direktiv 

uttryckte regeringen också en begäran att den särskilda utredaren skulle 

”överväga förändringar som ger en större spännvidd i straffmätningen vid 

brott i allmänhet när det funnits förmildrande eller försvårande 

omständigheter.”4 Tidigare hade regleringen sett ut som sådan att brottet grov 

misshandel, som reglerades i 3 kap. 6 § BrB, kunde resultera i fängelse i 

mellan ett och tio år.5 Efter ändringen som åstadkoms genom SFS 2010:370 

så ändrades 3 kap. 6 § till att brottet grov misshandel nu istället skulle kunna 

leda till fängelse i mellan ett och sex år och att brottet synnerligen grov 

misshandel skulle leda till fängelse i mellan fyra och tio år. Brottet fördes in 

i lagrummets andra stycke. I detta omformulerade andra stycke angavs att 

domstolarna, vid bedömningen om misshandeln var synnerligen grov, särskilt 

skulle beakta om kroppsskadan är bestående eller om gärningen har orsakat 

synnerligt lidande eller om gärningsmannen har visat synnerlig 

hänsynslöshet. 

                                                
2 SFS 2010:370. 
3 Dir. 2007:48. 
4 Dir 2007:48. 
5 Prop. 2009/10:147 s. 4. 
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2.2 Förarbetena 

2.2.1 SOU:n 

Den av regeringen tillsatta utredningen, som tog namnet 

Straffnivåutredningen, överlämnade i september 2008 sitt betänkande till 

regeringen.6 Utredningen föreslog en hel del förändringar gällande brottet 

grov misshandel.  Tidigare hade, som nämnt, en gärningsperson kunnat 

dömas till fängelse för grov misshandel i allt mellan ett till tio år. Utredningen 

ansåg sig ha konstaterat att domstolarna var allt för snåla i sitt utdömande av 

straff gällande denna typ av misshandel – domstolarna höll sig till stor del 

kring miniminivån för straffet (cirka tre-fyra års fängelse) och utnyttjade 

således ej hela den bredd som straffskalan egentligen gav dem möjlighet att 

använda. Själva straffmätningen låg inom normalgraden av misshandel (max 

två års fängelse). Utredningen ansåg att domstolarna egentligen bara dömde 

ut hårdare straff än tre-fyra års fängelse om våldet vid själva misshandeln 

varit vad utredningen kallade för ”synnerligen grovt”.7 

    Utredningen tyckte inte att detta var en bra ordning. Förslaget blev att dela 

upp straffskalan -  för grov misshandel skulle en gärningsperson kunna dömas 

till fängelse mellan ett och sex år. För synnerligen grov misshandel skulle en 

gärningsperson kunna dömas till fängelse mellan fyra och tio år. I det nya 

brottet skulle domstolarna lägga fokus på om gärningen, själva misshandeln, 

hade orsakat synnerligen stort lidande eller bestående svåra kroppsskador 

samt om gärningsmannen annars visat synnerligen stor hänsynslöshet vid 

själva gärningen.8 Utredningen konkretiserade med exempel på när de ansåg 

att en misshandel skulle kunna ses som synnerligen grov. Exempel på 

konkretiseringar var om misshandeln varit tortyrliknande och orsakat stort 

lidande hos den utsatte, inneburit ett omfattande utövande av våld mot en 

person som är betydligt svagare och hade svårt att värja sig (exempel på 

sådana personer som utredningen lyfte fram var barn, äldre, 

                                                
6 SOU 2008:85 s. 3 f. 
7 a.a. s. 274 f. 
8 a.a. s. 20. 
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funktionsnedsatta) eller om misshandeln resulterat i en svår bestående 

kroppsskada. De två senare var exempel på omständigheter som skulle visa 

på hänsynslöshet.9 

 

2.2.2 Propositionen 

I sin proposition till riksdagen valde regeringen att lyfta fram liknande saker 

som utredningen lyft fram i sitt betänkande. Regeringen ansåg även den att 

straffen för de fall av grov misshandel som medfört en bestående svår 

kroppsskada eller där det i det närmaste funnits tortyrliknande inslag var för 

låga. Regeringen ville höja straffvärdet för dessa brott. För att motivera detta 

framförde regeringen att dessa gärningar var så pass klandervärda att en 

straffskärpning behövdes och att det straffvärde som gällde för gärningarna 

inte var proportionerliga till brottens allvar. För att ytterligare bygga vidare 

på detta så lade regeringen fram att minimistraffen för grov våldtäkt och grovt 

rån var fyra år. Ekvivalens (en synonym som kan användas för ordet 

”ekvivalens” är likvärdighet) saknades.10 Regeringen avfärdade dock att rena 

tortyrgärningar skulle falla in under rubriceringen synnerligen grov 

misshandel (detta hade föreslagits av vissa remissinstanser under 

remissrundan). Regeringen ansåg att det fanns andra bestämmelser som täckte 

dessa gärningar, istället var det misshandel med tortyrliknande inslag som 

regeringen ville komma åt. Ren tortyr skulle följaktligen inte vara synnerligen 

grov misshandel.11 

     Gällande själva brottet var regeringen tydlig med att de förutsättningar 

som ska gälla för att en misshandel ska vara grov också måste gälla för att en 

misshandel skulle anses vara synnerligen grov – rekvisiten för grov 

misshandel skulle alltså gälla utöver rekvisiten för synnerligen grov 

misshandel. Regeringen ansåg, liksom utredningen, att misshandeln skulle ha 

resulterat i en svår, bestående kroppsskada efter misshandeln eller så skulle 

misshandeln ha inneburit kraftig och långvarig smärta eller stark 

                                                
9 a.a. s. 288. 
10 Prop. 2009/10:147 s. 17. 
11 a.a. s. 18. 
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dödsångest.12 Mer konkreta exempel som regeringen tog upp då en 

misshandel kunde rubriceras som synnerligen grov var om våldet riktat sig 

mot en person som hade svårt att värja sig (åldring eller barn användes som 

exempel) eller om våldet riktade sig mot en person av flera andra personer. 

Den typen av våld bedömdes vara svårt för offret att värja sig mot.13 

     Justitieutskottet ställde sig bakom propositionen i maj 2010 och riksdagen 

fattade beslut i enlighet med propositionen den 19 maj 2010.14 

 

2.3 Praxis 

2.3.1 Högsta Domstolen 

I NJA 2011 s. 89 prövade HD ett fall där Vänersborgs tingsrätt hade dömt två 

personer till synnerligen grov misshandel av en tredje. Misshandeln hade 

bestått i att de två tilltalade sparkat målsäganden upprepade gånger efter att 

denne fallit till marken, lämnat honom liggandes i en buske och sedan 

återkommit efter en stund och fortsatt misshandeln. De båda tilltalade hade 

under misshandelns gång skrikit flera tillmälen till målsäganden i stil med 

”Lever du än din jävel!” Målsäganden hade fått omfattande skador, 

exempelvis hjärnskakning, medvetslöshet, flera benbrott på skelettet i 

ansiktet, och flera benbrott på revbenen samt luft- och blodansamlingar i 

vänster lungsäck. Just skadorna på bröstkorgen var särskilt allvarliga, 

nämligen livshotande.15 Hovrätten delade inte tingsrättens bedömning utan 

ansåg istället att misshandeln var grov och inte synnerligen grov. När målet 

sedermera hamnade i HD så ansåg HD ej heller att misshandeln var 

synnerligen grov utan att den istället skulle rubriceras som grov.16 

     HD förefaller ha lagt stort fokus på att skadorna ej varit bestående. Detta 

då HD visserligen konstaterade att skadorna varit omfattande och livshotande 

men samtidigt konstaterade att det inte påståtts att misshandeln lett till 

                                                
12 a.a. s. 18 f. 
13 a.a. s. 18 f., Berggren m.fl. Brottsbalken (1962:700), kommentaren till 3 kap. 6 §, Zeteo, 
14 Bet. 2009/10:JuU32 s. 4., SFS 2010:370. 
15 NJA 2011 s. 89. 
16 NJA 2011 s. 89. 
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bestående men.17 Vidare ansåg HD ej att kravet på särskild hänsynslöshet var 

uppfyllt i den i målet prövade misshandeln. HD konstaterade att misshandeln 

varit hänsynslös då gärningspersonerna sparkat offret när han låg ner och var 

försvarslös och sedan återvänt för att fortsätta misshandeln, men misshandeln 

ansågs inte vara så kvalificerat hänsynslös att den kunde anses vara 

synnerligen grov. Någon vidare motivering till varför HD ansåg så vara fallet 

lämnades inte i domen.18 

     I NJA 2012 s. 45 hade en man utdelat ett flertal hugg med ett samurajsvärd 

mot sin sambo. Sambon hade ådragit sig omfattande skador och läkare 

bedömde att de hade blivit livshotande om hon inte ställts under medicinsk 

vård.19 Kvinnan som utsatts för svärdshuggen betraktades som helt 

försvarslös, våldet hade varit livsfarligt och orsakat både svåra plågor och 

bestående men i form av ärrbildning och värk samt kraftig dödsångest hos 

kvinnan vid själva gärningstillfället. Våldsutövandet hade dessutom pågått 

under en stund. HD ansåg att misshandeln tveklöst var att betrakta som 

synnerligen grov och jämförde med NJA 2011 s. 89.20 

2.3.2 Hovrätterna 

Det finns ett flertal fall från hovrätterna där dessa prövat frågan om en 

misshandel är att rubricera som synnerligen grov. I ett fall från hovrätten för 

nedre Norrland så hade en person som velat avsluta sitt medlemskap i ett MC-

gäng skjutits genom låret och underbenet och därefter blivit dödshotad genom 

att en pistol tryckts mot huvudet på honom. I det här fallet bedömde HovR att 

våldet, i form av skjutningen, varit hänsynslös och av mycket allvarligt slag. 

Våldet hade vidare lett till bestående men för offret och domstolen bedömde 

att gärningsmannen egentligen saknat kontroll över det våld han använde, 

alltså vad konsekvenserna av skjutningen skulle kunna bli. 

Brottsrubriceringen i domen blev synnerligen grov misshandel.21 

                                                
17 NJA 2011 s. 89 p. 18. 
18 NJA 2011 s. 89 p. 19. 
19 NJA 2012 s. 45. 
20 NJA 2012 s. 45 p. 48. 
21 RH 2012:24. 
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     I ett annat fall från hovrätten hade en man attackerat en kvinna och orsakat 

henne svåra skador i huvudet och ansiktet med flera frakturer och en 

hjärnblödning som följd. I domen resonerades mycket kring om gärningen 

skulle kunna rubriceras som mordförsök men HovR stannade vid 

rubriceringen synnerligen grov misshandel eftersom uppsåt till mord ej 

ansågs föreligga. Avgörande för att misshandeln skulle rubriceras som 

synnerligen grov förefaller vara hänsynslösheten i det våld som utövats samt, 

även om det nämns av tingsrätten och inte av hovrätten, det faktum att 

skadorna ledde till bestående men för offret.22 

     I flertalet andra fall från hovrätterna har liknande resonemang om 

bestående men och hänsynslöshet förts. I RH 2014:64 hade gärningspersonen 

misshandlat ett litet barn och orsakat flera frakturer på barnets överkropp. 

Hovrätten bedömde misshandeln som synnerligen grov då hovrätten ansåg att 

den visat prov på särskild hänsynslöshet och råhet genom att allvarligt våld 

riktats mot ett litet barn som hade svårigheter att värja sig från våldet och att 

våldet riktats av en vårdnadshavare mot barnet i dennes hemmiljö.23. 

     I RH 2014:65 hade offret utsatts för ett antal slag och sparkar mot kropp 

och huvud, därefter fått en bit av sitt finger avklippt med en avbitartång och 

därefter blivit hotad med ytterligare våld. Tingsrätten ansåg i referatet att 

gärningen hade haft tortyrliknande inslag samt att det varit ett utdraget 

händelseförlopp där offret orsakats kraftig smärta och ångest. Hovrätten 

verkade inte göra en annan bedömning. Rubriceringen för gärningen blev 

synnerligen grov misshandel.24 

     I ett annat mål i hovrätten över Skåne och Blekinge där en man kastat 

brandfarlig vätska över sin fru och sedan tänt eld på henne, med allvarliga 

brandskador på hustrun som följd, konstaterade hovrätten att gärningen gett 

offret bestående men och visat på hänsynslöshet. Dock hade gärningen inte 

orsakat synnerligt lidande hos offret. Trots detta lades stor vikt vid 

hänsynslösheten i gärningen och den tilltalade dömdes till fängelse för 

synnerligen grov misshandel. En diskussion fördes i målet om gärningen var 

                                                
22 RH 2014:62. 
23 RH 2014:63. 
24 RH 2014:65. 
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ett mordförsök men domstolen ansåg inte att uppsåtet hade sträckt sig så långt 

som till att döda offret.25 

     I RH 2014:67 hade en man hoppat, stampat och sparkat på en kvinnas 

bröstkorg och slagit henne två gånger i huvudet med ett element. När kvinnan 

sedan försökte krypa ifrån platsen hade mannen hoppat på hennes rygg och 

angripit henne med slag bakifrån. I fallet ansågs inte offret ha fått bestående 

men eller några svårare kroppsskador, vidare ansågs förloppet ha varit relativt 

kortvarigt. Gärningspersonen dömdes till fängelse för grov misshandel och 

inte för synnerligen grov misshandel.26 

     I mål B 2077–16 från hovrätten över Skåne och Blekinge hade offret fått 

motta ett antal knytnävsslag mot huvudet när denne låg ner på marken. 

Skadorna hade varit livshotande och offret drabbades av en svår kroppsskada 

med bestående men och ärrbildning på huvudet som i domen beskrevs som 

”framträdande”. Vidare konstaterades att offret utsatts för ett stort lidande. 

Hovrätten ansåg att misshandeln hade varit mycket hänsynslös men inte så 

pass att misshandeln kunde rubriceras som synnerligen grov.27 

 

 

                                                
25 Hovrätten över Skåne och Blekinge mål nr. B 2035–12. 
26 RH 2014:67. 
27 Hovrätten över Skåne och Blekinge mål nr. B 2077–16. 
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3 Nyklassiska skolans 
straffrättsteori  

3.1 Bakgrund 

1977 kom Brottsförebyggande rådet (BRÅ) med sin rapport Nytt straffsystem: 

Idéer och förslag. Rapporten innehöll kritik mot det då gällande 

straffsystemet i svensk rätt, ett system som rapportförfattarna ansåg präglades 

av en behandlingstanke av brottslingar, och rapporten lade fram förslag kring 

förändringar av systemet. Rapporten skulle bli startskottet på en stor 

diskussion om straffsystemets utformning.28 Kritiska diskussioner om 

straffsystemets utformning hade dock förekommit i viss mån redan innan.29 

     Rapporten diskuterade bland annat kring behandlingstanken utifrån olika 

forskningsresultat och undersökningar kring huruvida det fanns ett empiriskt 

stöd för att det går att behandla brottslingar. Författarna till rapporten 

konstaterade utifrån en analys av dessa undersökningar att något sådant stöd 

inte fanns. Ett citat i rapporten som är särskilt talande för denna uppfattning 

är: ”Den enklaste hypotes som kan uppställas som en tolkning av resultaten 

är att ju mindre vi kan göra med lagbrytare desto bättre.”30 Vidare pläderades 

det för en återgång till mer allmänpreventiva hänsyn i straffrätten och ett 

avsteg från de individualpreventiva, behandlingstänkande hänsyn som ansågs 

ha präglat straffrätten under decennierna närmast 1970-talet.31 

     Behandlingstanken och individualpreventionens dominans kritiserades 

även av andra och tidigare under decenniet. I boken Den första stenen från 

1971 skrev författarna ”att det inte kan vara rationellt att söka lösa 

brottslighetsproblemet genom behandling av de individuella lagbrytarna” 

vilket får ses som ett klart uttryck för deras skepsis gentemot 

                                                
28 Modéer s. 368. 
29 Andersson s. 59. 
30 BRÅ-rapport 1977:7 s. 78. 
31 a.a. s. 78 f., Andersson s. 75. 
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behandlingstanken.32 Författarna avvisade också behandlingstanken med 

andra ord, bland annat så skrev de att det aldrig kommer att finnas någon 

behandlingsform som kan fungera som en slags universallösning och 

presenterade liknande resonemang som i ovannämnda rapport från 1977 – 

oavsett vilken s.k. behandlingsform som väljs så är resultatet alltid att det inte 

blir någon skillnad.33 Anhängarna av behandlingstanken förefaller ha varit 

oförmögna att effektivt försvara den gällande ordningen. 

     Dag Victor konstaterade att efter behandlingstankens fall så uppstod ett 

tomrum i den straffrättsideologiska debatten. I detta tomrum skulle 

nyklassicismen och dess anhängare ta vid med sina idéer.34 

 

3.2 Idéerna 

Den nyklassiska skolan stödjer teorierna om en defensiv straffrättsmodell. En 

förhärskande idé inom den nyklassiska skolan, en idé som är en komponent i 

den defensiva modellen, är vikten av proportionalitet och ekvivalens. 

Proportionalitet ska råda mellan brott och straff och ekvivalens ska råda 

mellan straffen för lika klandervärda gärningar. Det är inte en straffrättslig 

uppgift att bidra till att lösa diverse samhällsproblem.  Straffrätten ska således 

inte vara en del av den sociala ingenjörskonsten där lagstiftning ska omdana 

och skapa samhället utan straffrätten ska vara skild från detta fenomen. 

Straffrättens effekt kan på sin höjd skapa en slags moraluppfattning bland 

medborgarna om vad som är rätt och fel vilket kanske kan tänkas främja en 

minskning av brottslighet, men då på ett mer indirekt sätt uppenbarligen. 

Straffrätten ska inte heller vara ett uttryck enbart för statens maktutövning 

utan ska även vara ett skydd för den enskilde medborgaren genom t.ex. 

förutsebarhet.35 

     Den nyklassiska skolan är kritisk mot den ökande kriminaliseringstakten 

som ett led i kampen mot brottslighet. Liknande kritik riktas mot 

                                                
32 Elwin, Heckscher, Nelson s. 218. 
33 a.a. s. 225 ff. 
34 Victor m.fl. s. 66 f. 
35 BRÅ-rapport 1977:7 s.163, Victor m.fl. s. 26 f. 
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straffskärpningar.36 Detta tyder ytterligare på att det är proportionalitet och 

ekvivalens som ska stå i fokus då dessa åtgärder måste ha en koppling till 

dessa principer. Ytterligare kritik har riktats mot politikers vilja att göra 

straffrätten allt mer politisk, Victor uttryckte sig som så om fenomenet år 

1995: ”För den som utan att vara engagerad i något läger kunnat följa spelet 

på nära håll är det svårt att frigöra sig från intrycket att det varit viktigare att 

ta hem de politiska retoriska poängerna än att uppnå sakligt goda lösningar.”37 

Ett talande exempel på kritiken mot straffskärpningar inom den förda 

straffrättspolitiken har nyklassicister riktat mot politiken på 

narkotikaområdet. Denna har utsatts för särskilt omfattande kritik från 

företrädare för den nyklassiska skolan, den har bland annat kallats för 

irrationell och för ”utslag av emotioner och politiska maktdemonstrationer.”38 

     Gällande påföljdsdelen är skolan kritisk till den ökande användningen av 

frihetsstraffet. Skolan pekar bland annat på ökade kostnader för rättsväsendet 

i takt med ökad inkapacitering av människor samt de etiska problem som 

inkapacitering innebär. Samtidigt ifrågasätter skolan de kriminalpreventiva 

effekterna av inkapacitering, åtminstone omfattningen av dem.39 Gällande 

gärningspersonen diskuterar den nyklassiska skolan ganska lite kring denne. 

Individualpreventionen har avfärdats som misslyckad utav ledande 

nyklassicister.40 

     Likheter finns med den klassiska skolans syn på straffrätten – fokus ligger 

på principer så som humanitet, proportionalitet, legalitet, ekvivalens, enkelhet 

och förutsebarhet. Dessa idéer hade framförts redan av Cesare Beccaria på 

1700-talet. Således är namnet ”den nyklassiska skolan” inte särskilt 

uppseendeväckande utan logiskt – det är ju en slags renässans av skolans idéer 

om än kanske inte i exakt samma form som på 1700-talet.41 

      

 

                                                
36 a.a. s. 31. 
37 a.a. s. 61 f. 
38 a.a. s. 158. 
39 a.a. s. 133. 
40 Andersson s. 101. 
41 Munck s. 424. 
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3.3 Inflytande 

Den nyklassiska skolans idéer har haft inverkan på straffrätten i bred 

omfattning, Johan Munck uttrycker sig i SvJT år 2015 som så att nästan all 

terminologi, praktiska lösningar och diskussion anpassat sig efter den 

nyklassiska skolan.42 Mer konkret rent praktiskt har inflytandet inneburit att 

de tidigare obestämda straffen, så som internering och ungdomsfängelse, har 

avskaffats. Vidare genomfördes en stor reform år 1988, den så kallade 

straffvärdesreformen, om införandet av regler om påföljdsval och 

straffmätning i brottsbalken. Reformen var inspirerad av den nyklassiska 

skolans idéer.43 

     Enligt Munck är det den nyklassiska skolans idéer som idag är den 

förhärskande straffrättsideologin. Idéerna om att behandla och vårda personer 

som dömts för brott är i stort sett försvunna. Gällande begreppet ”den 

nyklassiska skolan” som kanske kan uppfattas som något främmande så 

menar Munck att den nyklassiska skolans dominerande roll inom svensk 

straffrätt är anledningen till att skolan inte kallas för detta: De idéer som har 

makten, övertaget, behöver inget namn utan blir synonymt med själva 

straffrätten.44 Anhängarna till behandlingstanken kan verka i stort sett ha vikt 

ner sig och fallit platt inför den kritik som lanserades av den nyklassiska 

skolan. Viss kritik har dock förekommit, främst på 1970-talet.     

3.4 Kritik 

När den nyklassiska skolan lanserade sina idéer på 1970-talet så utsattes dessa 

för kritik. Dåvarande justitieministern, Lennart Geijer, var kritisk liksom 

Madeleine Leijonhufvud. Geijer kallade den nyklassiska skolans syn på 

straffrätten för ett ”jättekliv tillbaka”. Leijonhufvud ansåg att när 

behandlingstanken förkastades av förespråkarna för den nyklassiska skolan 

så ersatte de inte den gällande ordningen med något annat. Även Björn Kellin, 

                                                
42 a.a. s. 427. 
43 a.a. s. 426. 
44 a.a. s. 427. 
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dåvarande hovrättspresident för hovrätten över Skåne och Blekinge, 

kritiserade den nyklassiska skolans syn på straffrätten och kallade den för 

reaktionär. Kjellin hävdade vidare att den nyklassiska skolans idéer, oavsett 

dess mål och avsikt, skulle resultera i strängare och längre straff, inte minst 

frihetsstraff.45  

     Ivar Strahl, som var med och författade brottsbalken tidigare under 

århundradet, förefaller ha ifrågasatt det rimliga i att göra en abstrakt princip 

så som proportionalitetsprincipen som den förhärskande inom straffrätten (i 

förhållandet mellan gärning och påföljdsval, brott och straff) även om han var 

positiv till en diskussion om straffrättssystemet. Strahl avfärdade vidare idén 

om att brottsbalken år 1977 skulle varit genomsyrad av någon slags 

individualpreventiv behandlingstanke utan lyfte fram att allmänpreventionen 

spelade en viktig roll i framtagandet av balken och i själva balken.46 

     En annan kritik som riktades mot den nyklassiska skolans idéer var 

avsaknaden av hänsyn till den enskilda gärningspersonen. Strahl framförde 

detta, han ansåg att den nyklassiska skolan missade gärningspersonen och 

enbart ägnade sig åt straffvärdering. Kjellin lyfte också fram att den 

nyklassiska skolan med sina idéer i allt för stor utsträckning glömde bort 

individen som faktiskt skulle straffas.47 

     Thomas Mathiesen, rättssociolog, ansåg att nyklassicismen genom att den 

lägger stor vikt vid gärningens straffvärde skapat en lära som bygger på 

värderingar som kan variera med tiden – rättviseuppfattningen är inte 

konstant utan varierande. Således har det lett till att vilken straffrätt som helst 

kan växa fram och det har lett till att fler människor satts i fängelse.48 

     Henrik Tham menar att det faktum att individualpreventiva 

hänsynstaganden försvunnit genom förkastandet av behandlingstanken 

inneburit att en vedergällningsprincip istället införts i straffrätten.49 Både 

Thams och Mathiesens kritik grundar sig i den straffvärdesreform som 

genomfördes 1988/1989.50 Avslutningsvis bör nämnas att Johan Munck 

                                                
45 a.a. s. 425, Kjellin s. 130. 
46 Strahl s. 134, a.a. s. 131 ff., a.a. s. 132. 
47 a.a. s. 132, Kjellin s. 130. 
48 Andersson s. 99 ff. 
49 a.a. s. 99. 
50 a.a. s. 94. 
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avfärdat kritiken om att den nyklassiska skolans idéer lett till 

straffskärpningar och menat att det hade skett oavsett vilken 

straffrättsideologi som varit förhärskande.51 

 

                                                
51 Munck s. 427. 
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4 Den sociala ingenjörskonsten 

4.1 Kort om begreppet 

Social ingenjörskonst är ett begrepp som ursprungligen hämtades från 

sociologin. Begreppet innebär att samhället genom lagstiftning kan och ska 

förändras och omdanas. Ledande bakom begreppets uppkomst var sociologen 

Karl Popper som bland annat hävdar att den sociala ingenjörskonsten ska ses 

till grund för att människan inte är fångad i samhället – determinismen 

förkastas – utan att människan istället har möjlighet att själv förändra 

samhället. Den sociala ingenjörskonsten var en viktig komponent i 1900-

talets välfärdspolitik.52 

 

4.2 Den sociala ingenjörskonstens 
inflytande på straffrätten 

Som tidigare konstaterat bygger den nu gällande straffrättsläran på 

proportionalitet och ekvivalens. Detta är enligt den nyklassiska skolans 

straffrättsteori.53 Innan straffvärdesreformen 1988/1989 så fanns en 

bestämmelse i 1 kap. 7 § BrB som hade som syfte att ange vilka 

hänsynstaganden som skulle tas i syfte att göra själva straffet så effektivt som 

möjligt. Detta var den enda bestämmelsen om straffvärdering som fanns i 

lagtext, även om det i efterhand har ansetts vara som så att domstolarna gjorde 

straffvärdesbedömningen utifrån de principer som senare lagstadgades 

genom straffvärdesreformen 1988/1989. Robert Andersson hävdar att denna 

reform visar på ett tydligt avsteg från ett tidigare fokus på de mer preventiva 

aspekterna av straffrätten till en straffrätt som istället skulle komma att handla 

                                                
52 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/social-ingenjörskonst 6/12 2016. 
53 Victor m.fl. s. 35 f. 
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om den brottsliga handlingen.54 Diskussionen i framställningen om den 

sociala ingenjörskonsten kommer ske utifrån utgångspunkten att 

brottsligheten ska minskas med hjälp av straffrätten, att den ska ha en 

preventiv verkan på brottslighet. 

     I Varning för Straff diskuterar Britta Kyvsgaard kring om brottsligheten 

kan minskas utifrån fängelsestraffets användning. Kyvsgaard hänvisar till 

omfattande forskning som gjorts inom området och jämför bland de nordiska 

länderna. Undersökningarna har några år på nacken men visar på att för att 

samhället med hjälp av inkapacitering ska kunna få ner brottsligheten så krävs 

det omfattande straffskärpningar och kanske till och med selektiv 

inkapacitering, alltså att människor som bedöms som tyngre kriminella 

genom beaktande av tidigare handlingar får hårdare straff. Författaren pekar 

på de etiska och ekonomiska dilemman som detta skulle leda till men kommer 

till slutsatsen att det skulle kunna leda till minskad brottslighet. Detta då de 

kriminella helt enkelt skulle låsas in under överskådlig tid och 

”oskadliggöras” så att säga och de tyngsta kriminella skulle få betydligt 

strängare straff. Författaren diskuterar ej kring den avskräckande effekten i 

form av fängelsestraffets längd men denna har bedömts av andra varit relativt 

liten.55 Jerzy Sarnecki har kommit till en liknande slutsats, att omfattande 

straffskärpningar krävs för minskad brottslighet. Den allmänna avskräckande 

verkan som straffet har anses främst ha effekt på redan laglydiga personer.56  

     Innan den nyklassiska skolans idéer fick sitt genombrott på 1970-talet så 

var behandlingstanken och individualpreventionen viktig för straffrätten i 

Sverige (även om Strahl påpekar att allmänpreventiva inslag också fanns i 

straffrätten och brottsbalken).57 Kjellin hävdar att det inte går att göra en 

tydlig distinktion mellan de båda preventionsteorierna, Kjellin kallar dem för 

”siamesiska tvillingar”.58 Om  en sådan ändå skulle göras så får 

behandlingstanken anses vara ett tydligt uttryck för individualprevention 

snarare än allmänprevention då den på ett tydligt sätt riktar in sig på den 

                                                
54 Andersson s. 94. 
55 Victor m.fl. s. 110 ff., Sarnecki s. 118 f. 
56 a.a. s. 119. 
57 Strahl s. 132. 
58 Kjellin s. 128. 
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enskilde gärningspersonen och hur denne ska förbättras och skälet till 

brottslighetens existens får ett tydligare fokus på enskilda individer.59 Tanken 

om behandling i behandlingstanken grundade sig inte sällan i att kriminalitet 

ansågs bero på sjukdom och att det därmed kunde botas genom behandling 

och att den enskilde gärningspersonen var avvikande och kunde återinrättas i 

samhällsgemenskapen genom behandling.60 Det fanns en tydlig tro på att 

människor kunde förbättras genom straffrätten, vilket gjorde att den 

inriktades på detta. I tron inkluderades att brottsligheten kunde minskas 

genom dessa metoder, en tro som skulle komma att förkastas av 

nyklassicister.61 Sarnecki menade år 2010, hänvisandes till forskning, att 

behandling visst kan ha goda effekter men tryckte på att den då behöver 

utformas på rätt sätt och ges till lämpliga grupper.62 

     Båda dessa alternativ får anses vara ett uttryck för någon slags social 

ingenjörskonst – genom straffrätten ska brottsligheten aktivt minskas. 

Lagstiftningen används för att omdana, förändra samhället. Det finns säkert 

fler alternativ och sätt men dessa får anses vara två tydliga exempel. 

 

4.3 Kritik 

Som ovan nämnts har kritik riktats mot dessa idéer om social ingenjörskonst 

inom straffrätten. Nils Jareborg har skrivit att straffrätten inte ska vara en del 

av den sociala ingenjörskonsten utan ska vara skild från denna och 

straffrättens förmåga att påverka brottsligheten har ifrågasatts.63 Den 

nyklassiska skolan har snarare velat separera straffrätten från övrig 

lagstiftning och Jareborg har uttryckt att straffrätten har en särställning i 

förhållande till annan lagstiftning.64 Tanken att samhället genom behandling 

kan förändra eller bota enskilda brottslingar har ifrågasatts och kritiserats för 

att bara se individer och inte strukturer som kritikerna egentligen menar 

                                                
59 Andersson s. 60. 
60 Elwin, Heckscher, Nelson s. 23, a.a. s. 37. 
61 BRÅ-rapport 1977:7 s. 78. 
62 Sarnecki s. 119. 
63 Victor m.fl. s. 26, Andersson s. 61. 
64 Victor m.fl. s. 26 f. 
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orsakar brottslighet samt för bristande resultat.65 Att angripa brottsligheten 

genom kraftiga straffskärpningar och massinkapacitering har också, föga 

förvånande, utsatts för kritik.66 Det faktum att brottslighet orsakas av 

strukturer lyfts av kritikerna till social ingenjörskonst inom straffrätten fram 

som en viktig del i att brottslighet måste lösas med andra medel än med 

straffrätten, kritikerna förefaller anse straffrätten vara oförmögen att angripa 

strukturer. Angripandet av dessa kan enbart ske på andra politiska 

lagstiftningsområden.67 

 

      

 

                                                
65 Andersson s. 65, BRÅ-rapport 1977:7 s. 86. 
66 Victor m.fl. s. 133. 
67 a.a. s. 26 f., a.a. s. 22, BRÅ-rapport 1977:7 s. 86. 
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5 Slutsatser och analys 

Vad har i praxis ansetts utgöra synnerligen grov misshandel? Frågan om vad 

som i praxis har ansetts vara synnerligen grov misshandel är inte helt lätt att 

besvara. Ribban har satts ganska högt. Ibland har domstolarna resonerat kring 

att själva uppsåtet till att döda saknats men i ett flertal fall är misshandeln så 

allvarlig att det förmodligen kunde slutat med döden om man bara betraktar 

själva skadorna. Domstolarna har valt att lägga stort fokus på ”bestående 

skador” och ”hänsynslöshet”, grundat i NJA 2011 s. 89.  Betydelsen av 

bestående skador innebär att själva misshandeln i sig kan ha varit ganska 

brutal men om skadorna läkt väl och inte orsakat några men för den utsatte så 

är misshandeln inte synnerligen grov. Ett belysande exempel på att så är fallet 

är rättsfallet med kvinnan som utsattes för slag i huvudet med ett element och 

som blev stampad på ryggen när hon försökte lämna platsen och fly från 

misshandeln – det faktum att skadorna inte varit bestående gjorde att 

misshandeln inte blev synnerligen grov även om gärningsmannen förefaller 

ha varit ganska hänsynslös om bara gärningen tas i beaktande. Det är således 

svårt att peka ut enskilda företeelser som per definition ska innebära att en 

misshandel blir synnerligen grov. Intressant blir snarare att studera själva 

gärningen, gärningens effekter och gärningspersonens beteende. Det går t.ex. 

inte att säga ”ett flertal slag mot huvudet med ett bollträ är alltid en 

synnerligen grov misshandel” utan man får istället studera gärningen, 

gärningspersonens beteende och avslutningsvis gärningens effekter i ett 

senare skede för att kunna gradera misshandeln. 

     Värt att notera är delen om när människor som har svårt att värja sig utsätts 

för kraftigt våld. Det är möjligt att här kunna hävda att domstolarna har 

resonerat lite annorlunda och lägger mindre fokus på bestående men och på 

att resonera kring själva hänsynslösheten. Hänsynslösheten finns troligtvis i 

själva gärningen när någon utsätter en person som har svårt att värja sig för 

våld och om några bestående men finns eller inte, det verkar vara mindre 

viktigt. Förarbetena ger stöd för detta. Det skulle kunna vara ett exempel på 

en misshandel som alltid kan betecknas som synnerligen grov – en allvarlig 
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misshandel med omfattande skador mot en utsatt person som har svårt att 

värja sig, exempelvis ett barn gentemot vårdnadshavaren i barnets hemmiljö. 

Det förefaller inte orimligt med hänsyn till dels innehållet i förarbetena och 

dels till hovrättens domslut i RH 2014:64.  

     Begreppet ”hänsynslöshet” finner jag problematiskt gällande vad dess 

innebörd egentligen är. I mål B 2077–16 från hovrätten över Skåne och 

Blekinge hade offret fått bestående men och livshotande skador. Själva 

misshandeln ansågs dock inte vara synnerligen grov då den visserligen varit 

hänsynslös men inte så pass att misshandeln ska betecknas som synnerligen 

grov. Här hade misshandeln bestått av flera knytnävsslag mot huvudet. Det 

förefaller ganska hänsynslöst för gemene man förmodligen. Frågan blir när 

misshandeln ska bli tillräckligt hänsynslös. Ska det vara flera mot en? Det är 

inte heller säkert att det är tillräckligt eftersom misshandeln i NJA 2011 s. 89 

inte heller ansågs vara synnerligen grov. Två män hade misshandlat en annan 

när denne var liggandes och medvetslös men det var inte tillräckligt 

hänsynslöst. Det känns således svårt att fastslå när hänsynslösheten i en 

misshandel blir tillräcklig för att den ska anses vara synnerligen grov. HD 

motiverar ej heller i ovannämnda dom varför misshandeln ej är att se som 

hänsynslös. Det är alltså inte tydligt när en misshandel ska anses vara så pass 

hänsynslös att den uppfyller vad som krävs för att kvalificeras som 

synnerligen grov, anser jag. 

     I korta drag, vad är den nyklassiska skolans straffrättsteori? Den 

nyklassiska skolans straffrättsteori är byggd främst på principen om 

proportionalitet mellan brott och straff och ekvivalens mellan straff och 

gärningens klandervärde. Man ska vara restriktiv med kriminaliseringar och 

straffskärpningar ska bygga på ovannämnda principer. Skolan är kritisk till 

tanken att man kan behandla brottslingar och göra dem till bättre människor. 

Skolan riktar också kritik mot politikens inblandning i straffrättspolitiken som 

man anser snarare handla om att politiken ska visa sig handlingskraftig inför 

medborgarna och plocka politiska poäng än att bygga på de värderingar som 

skolan anser att alla straff (och all kriminalisering) ska bygga på. Vidare kan 

straffrätten ej bidra till minskad brottslighet. 
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     Är brottet synnerligen grov misshandel ett resultat av den nyklassiska 

skolans inflytande på svensk straffrätt? En tidig första anblick vid förarbetena 

kan ge bilden av att så mycket troligen är fallet – i förarbetena pratas det om 

ekvivalens mellan gärningen och andra liknande gärningar och proportion 

mellan brott och straff som skäl för att man genom att dela upp det gamla 

begreppet ”grov misshandel” i två skulle skapa mer utrymme för skärpta 

straff. Självklart kan det alltid diskuteras om andra skäl egentligen finns – 

kanske är det just politiseringen av straffrätten som egentligen ligger bakom 

införandet av brottsbestämmelsen. En sådan diskussion faller dock utanför 

uppsatsens syfte. En fundering kring begreppen proportionalitet och 

ekvivalens, som straffrättsteorin bygger på, är befogad. Det är luddiga 

begrepp som låter bra men är svåra att sätta fingret på. Det som är 

proportionerligt för en jurist behöver inte vara proportionerligt för en annan, 

än mindre för en icke-jurist. Det som är proportionerligt och ekvivalent 

förändras även över tid, det är inga bestående fenomen, precis som Mathiesen 

påpekar. De bygger i någon mån på vad som uppfattas vara rättvist men 

rättvisa är inget konstant faktum. Vad som är rättvist förändras över tid. Jag 

kan dela Ivar Strahls uppfattning om att det är problematiskt att bygga en 

straffrättsteori på så pass vaga begrepp.  

      Förutom ovannämnda saker finns även det faktum att nästan alla 

straffrättsjurister idag är skolade i idéerna. Dessutom tror jag att det är just 

den nyklassiska skolans principer och inflytande som möjliggjort 

straffskärpningarna i misshandelsbrottet. Straffrätten behöver legitimeras. 

Tidigare kunde den legitimeras med en behandlingstanke, den sociala 

ingenjörskonsten, en vilja om att genom straffrätten skapa ett bättre samhälle. 

När denna legitimitetsgrund försvinner så måste straffrätten legitimeras på 

annat sätt. Legitimitetsgrunden blir då vedergällning (jag ansluter mig här till 

Thams uppfattning). Straffsatserna pressas då uppåt med höjda minimi- och 

maximistraff. Med straffrätten baserad på luddiga, föränderliga och oklara 

principer så som proportionalitet och ekvivalens blir detta följden. Björn 

Kellin hävdade som bekant att den nyklassiska skolans idéer skulle få som 

följd att det skulle ske omfattande straffskärpningar. När allmänpreventionen, 

vedergällningen, tar överhanden och individualpreventionen, intresset för 
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gärningsmannen, pressas undan så blir det en följd, tror jag. Kellin kan i alla 

fall inte anses ha haft direkt fel. Mycket talar därför för att brottstypens 

uppkomst är ett resultat av den nyklassiska skolans inflytande på straffrätten. 

     Hur skulle brottet synnerligen grov misshandel ha kunnat regleras utifrån 

den sociala ingenjörskonstens perspektiv? Att exakt peka ut hur 

bestämmelsen skulle ha sett ut utifrån det perspektivet låter sig inte göras. 

Den hade kunnat se likadan ut om bedömningen blivit att den utformningen 

är den som bäst uppfyllt syftet att minska brottsligheten. Den hade också 

kunnat se annorlunda ut om bedömningen blivit att en annan utformning bäst 

uppfyllt syftet att minska brottsligheten. Förmodligen hade man inte landat i 

så tydliga regleringar kring strafflängden. Diskussionen om minimistraff och 

liknande hade varit mindre viktig då den kanske kunde få anses fluktuera 

inom vissa ramar beroende på omständigheterna kring gärningsmannen i det 

specifika fallet. Diskussionen kring brottet hade inte handlat om 

straffskärpningar på grund av proportionalitet eller ekvivalens, med 

anledning av att det är ointressant. Jag tror alltså att synnerligen grov 

misshandel, om straffrätten genomsyrats av den sociala ingenjörskonsten, 

utformats annorlunda. Främst gällande straffbestämmelserna i 

brottsbestämmelsen som ovan nämnt men kanske också kring själva brottet. 

Det är inte säkert att brottet funnits överhuvudtaget – hade bedömningen 

gjorts att det inte behövdes för att minska brottsligheten så troligtvis inte. Att 

motivera brottsbestämmelsens införande med ett behov av proportionalitet 

och ekvivalens blir ju av mindre vikt. Den viktigaste aspekten att ha med sig 

tycker jag är att straffrättens legitimering blir central för dess utformning. I 

ett system där vedergällning blir den grund som legitimerar straffrätten så 

skärps straffen oavsett om det är nyklassicismens vilja eller inte. Straffrättens 

legitimitet om den genomsyras av social ingenjörskonst ligger inte i huruvida 

den präglas av proportionalitet mellan brott och straff (i slutändan 

vedergällning, enligt min mening) utan syftet är att minska brottsligheten 

genom straffrätten. En straffrätt präglad av social ingenjörskonst, hade kanske 

kunnat leda till samma resultat med skärpta straff, t.ex. om vald lösning blivit 

den som Kyvsgaard resonerar kring. Samtidigt så går det inte att tveklöst 

konstatera att så hade skett, vilket t.ex. Munck gör. 



 31 

 



 32 

 



 33 

Käll- och litteraturförteckning 

Källor 

Artiklar 

Kjellin, Björn, Nytt Straffsystem, Svensk juristtidning 1978 s. 
128-131. 
 
Munck, Johan, Var står nyklassicismen idag? Svensk 
juristtidning 2015, s. 424–427. 
 
Strahl, Ivar, Nytt Straffsystem, Svensk juristtidning 1978 s. 131–
134. 
 
Elektroniska källor 
 
Berggren, Nils-Olof; Bäcklund, Agneta; Leijonhufvud, 
Madeleine; Munck, Johan; Träskman, Per Ole; Victor, Dag; 
Wennberg, Suzanne; Wersäll, Fredrik, Kommentar till 3 kap. 6 § 
BrB på Zeteo. 
http://zeteo.wolterskluwer.se/document/brbkomm_brbavd02kap0
3_s1?anchor=xbrbkommq1962q700_3_kap_6_px 
Besökt den 22 november 2016. 
 
Nationalencyklopedins artikel om social ingenjörskonst.  
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/social-
ingenjörskonst  
Besökt den 6 december 2016. 
 
Litteratur 
 
Andersson, Robert, Kriminalpolitikens väsen, Stockholm, 2002. 
 
BRÅ-rapport 1977:7 Nytt straffsystem: Idéer och förslag, 
Stockholm den 1 november 1977. 
 
Elwin, Göran; Heckscher, Sten & Nelson, Alvar, Den första 
stenen, Malmö, 1971. 



 34 

 
Modéer, Kjell Å., Juristernas nära förflutna, Stockholm, 2009. 
 
Sarnecki, Jerzy, Brottsligheten och Samhället, Lund, 2010. 
 
Victor, Dag (red.) m.fl. Varning för straff - Om vådan av den 
nyttiga straffrätten, Stockholm, 1995. 
 
Offentligt tryck 
 
Sverige 
 
Direktiv 
 
Kommittédirektiv 2007:48 Skärpt syn på allvarliga våldsbrott 
m.m. Stockholm den 29 mars 2007. 
 
Utredningsbetänkanden 
 
SOU 2008:85 Straff i proportion till brottets allvar. Stockholm, 
september 2008. 
 
Propositioner 
 
Prop. 2009/10:147 Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m.  
Stockholm den 11 mars 2010. 
 
Utskottsbetänkanden 
 
Bet. 2009/10:JuU32 Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. 
Stockholm den 6 maj 2010. 

 

 



 35 

Rättsfallsförteckning 

Rättsfall från Hovrätterna 
 
Hovrätten över Skåne och Blekinges dom den 19 september 2012 
i mål nr. B 2035–12. 
 
Hovrätten över Skåne och Blekinges dom den 16 oktober 2016 i 
mål nr. B 2077–16. 
 
RH 2012:24. 
 
RH 2014:62. 
 
RH 2014:63. 
 
RH 2014:65. 
 
RH 2014:67. 
 
Rättsfall från Högsta Domstolen 
 
NJA 2011 s. 89. 
 
NJA 2012 s. 45. 
 


