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Summary 
The purpose of this paper is to examine the 21st century reforms that have 

been aimed at increasing the criminal penalties in Swedish criminal law from 

a penal theoretical perspective. The study examines two main issues: are the 

reforms a manifestation of a changed penal theory, and could the phenomena 

furthermore be explained as a ‘de-ideologized’ criminal law? Historically, the 

Swedish criminal law has been influenced by both relative and absolute penal 

theories. During the 20th century Swedish criminal law was governed by 

modern penal theories of individual prevention. At the end of the century, 

however, the so called neoclassical movement gained influence. The 

neoclassicists advocated the principles of proportionality and equivalency 

which subsequently were incorporated in legislation through the latest major 

reform act of the criminal law penal system in 1989.  

 

This study examines 60 penal reforms, most of them regarding crimes against 

person and property. The majority of the reforms have been implemented 

between 2009–2018, particularly regarding crimes concerning murder, 

crimes of violence, crimes relating to the unlawful possessing of weapons and 

crimes against liberty and peace. From a penal theoretical perspective, the 

reforms are characterized by a final abolishment of the notion of prevention, 

in the sense that prevention has been replaced in full by the notion of 

proportionality. Furthermore, the reforms manifest an absolute penal theory 

in the meaning that the penalty as such does not have any practical social 

purpose, the only purpose seems to be to satisfy the public opinion’s alleged 

demands for a firmer view on criminal penalties. The reforms are motivated 

by the same ideas as were expressed by the neoclassicist movement, but seem 

practically devoid of meaning when analyzed. The ideas used to motivate the 

reforms can hardly be traced to any theoretical foundation, if the 20th century 

could be described as an ideologized century, the penal reforms of the 21st 

century has so far rather been de-ideologized.  
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Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka de straffskärpningar som har 

genomförts på 2000-talet ur ett straffrättsideologiskt perspektiv. 

Undersökningen utgår från frågeställningen om straffskärpningarna ger 

uttryck för ett straffrättsideologiskt trendbrott, och om det går att tala om en 

avideologisering av straffrätten. Historiskt sett har svensk straffrätt präglats 

av både absoluta och relativa straffrättsideologier, under 1900-talet var dock 

den s.k. behandlingsideologin förhärskande. Mot slutet av århundradet 

uppstod den nyklassicistiska straffrättsskolan som en kritik mot 

behandlingsideologin. Skolbildningen förde in principerna om 

proportionalitet och ekvivalens i påföljdsbestämningen, vilket manifesterades 

i den senaste stora översynen av straffsystemet i 1989 års påföljdsreform. 

 

I undersökningen redogörs för totalt 60 straffskärpningar, varav majoriteten 

har genomförts sedan 2009. Generellt sett har straffskärpningar skett inom de 

flesta brottskategorierna, men det föreligger en kraftig övervikt vad gäller 

brotten mot person och förmögenhetsbrotten. Utmärkande för perioden 2009–

2018 är straffskärpningarna för mord, allvarliga våldsbrott, vapenbrott och 

brotten mot frihet och frid varav samtliga har genomförts under denna period. 

Ur ett straffrättsideologiskt perspektiv kan straffskärpningarna sägas ge 

uttryck för ett slags slutgiltigt utmönstrande av preventionstanken på det viset 

att prevention fullt ut har ersatts med proportionalitet. Straffskärpningarna ger 

vidare uttryck för en absolut straffrättsideologi i den meningen att straffet inte 

längre motiveras utifrån något praktiskt socialt syfte, det bakomliggande 

syftet tycks inte vara mer än att tillfredsställa det allmänna rättsmedvetandets 

påstådda krav på skärpta straff. Till ytan är motiveringarna klädda i en 

nyklassicistisk språkdräkt, men en analys visar att begreppen är relativt 

tomma till sitt innehåll. Den begreppsapparat som används för att motivera 

straffskärpningarna kan svårligen spåras till någon egentlig ideologisk grund, 

om 1900-talet kunde beskrivas som ett i hög grad ideologiskt århundrade har 

2000-talet hittills präglats av en avideologiserad straffrätt. 
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Förord 
 

 

”Skenbart kännetecknas den nya straffrätten av en mildring av straffen, en 

klarare kodifiering, en ansenlig minskning av godtycket, en mera utbredd 

samstämmighet om makten att bestraffa (i brist på effektiv fördelning av dess 

utövande). Men till grund för detta ligger en omvälvning av det traditionella 

sättet att handskas med laglösheterna och ett strängt tvång för att 

vidmakthålla det nya system de är inordnade i. Man måste betrakta ett 

straffrättsligt system som en apparat avsedd att på ett differentierat sätt ta 

hand om laglösheterna och inte att avskaffa dem alla.”  

 

- Michel Foucault, ur Övervakning och straff 

 

 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Christian Häthén för hans 

värdefulla råd samt bidragande med kunskap och tålamod under hela denna 

uppsats skrivande. Tack även till familj och vänner som stått ut med diverse 

ondgöranden från min sida och hjälpt till med korrekturläsning, eventuella fel 

och brister i denna uppsats är helt och hållet mina egna. När så denna 

utbildning går mot sitt slut vill jag även passa på att uttrycka ett särskilt tack 

till Brodd, Erlandsson, Theo, Oskar och Tanja, utan er hade dessa studieår 

blivit så ofantligt mycket tråkigare. 

 

Lund, maj 2018 

Kristian Jönsson 
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1 Inledning  
 

1.1 Bakgrund 

 

Under en presskonferens i början av året uttalade justitieministern Morgan 

Johansson, påtagligt nöjd, att den sittande regeringen kunde komma att gå till 

historien som den regering som skärpt straffen mer än någon annan under en 

mandatperiod.1 Som en rapporterande journalist påpekade är det ”nya tider, 

andra tongångar”.2 Det finns onekligen visst fog för detta påstående, den 

senaste tidens många genomförda och aviserade straffskärpningar kan 

knappast ha gått många obemärkta förbi. Flera av landets framträdande kri-

minologer beskrev i en debattartikel årets första partiledardebatt i riksdagen 

som ”en kapplöpning i att föreslå hårdare straff”.3 Sett ur ett något längre 

perspektiv kan det även konstateras att straffskalorna för flera brott som 

tidigare varit oförändrade sedan brottsbalkens införande har genomgått för-

ändringar i skärpande riktning under 2000-talet.4 Det torde alltså inte vara ett 

allt för djärvt påstående att hävda att någonting uppenbarligen har eller håller 

på att hända, men frågan är vad. Kriminologen Robert Andersson och 

historikern Roddy Nilsson har utifrån ett kriminalpolitiskt perspektiv beskri-

vit perioden 2005 – 2016 som postpolitisk, med detta avses ett slags avide-

ologiserat tillstånd av politisk konsensus med höjda straff som universalåt-

gärd, där kriminalpolitikens enda uppgift reduceras till att möta det allmänna 

rättsmedvetandets krav.5 Vad Andersson och Nilsson med denna 

förklaringsmodell tycks beskriva är enligt min tolkning en slags 

                                                
1 Presskonferensen finns tillgänglig på regeringens hemsida, 
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/forslag-om-strangare-straff-for-
angrepp-mot-blaljuspersonal/. 
2 Skogkär, Sydsvenskan, 2018-01-27. 
3 Estrada et. al, Dagens Nyheter, 2018-01-30. 
4 Här kan exempelvis nämnas straffskalan för mord (3 kap. 1 § BrB), grov misshandel (3 
kap. 6 § BrB) och skadegörelse (12 kap. 1 § BrB). 
5 Andersson & Nilsson, 2017, s. 219 f. 
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straffrättsideologiernas död, eller en avideologiserad straffrätt om man så vill. 

Stämmer denna bild av verkligheten eller är det i själva verket något annat 

som har hänt? Det är överhuvudtaget svårt att skaffa sig en överskådlig bild 

av vilka straffskärpningar som faktiskt har genomförts den senaste tiden och 

än svårare att få en generell uppfattning av hur dessa på ett 

straffrättsideologiskt plan har motiverats. Förhoppningen med detta 

examensarbete är att kasta ljus över detta spörsmål.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med detta arbete är att undersöka huruvida 2000-

talets straffskärpningar, utifrån den argumentation som lagstiftaren anför, kan 

sägas innebära ett straffrättsideologiskt skifte eller trendbrott. Ett delmål för 

uppsatsen är även att på ett övergripligt och lättöverskådligt sätt presentera 

vilka straffskärpningar som har skett under den undersökta tidsperioden. För 

att uppnå detta syfte har följande frågeställningar valts: 

 

• Vilka straffskärpningar har skett under 2000-talet och hur har dessa 

motiverats utifrån ett straffrättsideologiskt perspektiv? 

• Ger dessa straffskärpningar uttryck för ett straffrättsideologiskt 

trendbrott? 

• Går det att tala om en avideologisering av straffrätten? 

 

1.3 Metod och material 

1.3.1 Rättsvetenskap och empiri 
 

Detta arbete är huvudsakligen en produkt av studier av rättssystemet, och 

studierna kan i viss mån sägas ha genomförts i enlighet med vad som brukar 

kallas för den rättsdogmatiska metoden. Metoden beskrivs ofta som ett sätt 

att fastställa gällande rätt genom användandet av de allmänt accepterade 
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rättskällorna, svaren söks således i lagstiftning, förarbeten, praxis och den 

juridiska doktrinen.6 Enligt Jareborg använder emellertid rättsdogmatisk 

forskning inte sig av någon vetenskaplig metod, men forskningen bedrivs i 

vetenskapligt syfte, rättsdogmatiken syftar till att rekonstruera ett fragment 

av ett visst rättssystem. Forskningsobjektet är rättssystemet som normativt 

system, inte det som systemet leder till i form av mänskligt handlande.7 

Rättsdogmatiken handlar således om en analys med ett vetenskapligt syfte, 

den anlägger ett inre perspektiv på samhällsfrågor men utan att för den delen 

tillhöra samhällsvetenskapen.8 I denna mening är arbetet rättsdogmatiskt, det 

studerar rättssystemet som normativt system, inte den juridiska praktiken. 

Samtidigt kan en sådan beskrivning ifrågasättas, arbetet är förvisso 

dogmatiskt i den bemärkelsen att rättskällorna behandlas enligt rättskällelä-

ran, men har ett betydligt vidare syfte än att fastställa gällande rätt. Mer 

rättvisande är att istället tala om en rättsanalytisk metod, eftersom syftet har 

varit att analysera rätten utifrån ett straffrättsideologiskt perspektiv. Som ett 

led i rättsanalytiskt arbete ingår vanligen att fastställa gällande rätt, men 

studien stannar inte där utan kan exempelvis analysera materialet utifrån en 

viss infallsvinkel.9 En sådan infallsvinkel är i denna uppsats att analysera 

huruvida det, utifrån de studerade straffskärpningarna, går att tala om en 

avideologisering av straffrätten. Uppsatsen bygger alltså till stor del på an-

vändandet av empiriskt material, något som är relativt ovanligt i juridiska 

vetenskapliga texter.10 Claes Sandgren har uttryckt att en av rättsvetenskap-

ens uppgifter är att utsätta lagstiftningen för en fortlöpande och närgången 

granskning, och att det då kan finnas ett särskilt behov av att använda empi-

riskt material.11 För att uppnå uppsatsens syfte har således även vad som i 

litteraturen brukar kallas för empirisk metod tillämpats, att hävda ett kvanti-

tativt påstående (”straffskärpningarna ger uttryck för x”) kräver att empiriskt 

material väljs ut och tolkas på ett sätt som kan säkerställa att slutsatsen är 

                                                
6 Kleineman, 2013, s. 21. 
7 Jareborg, SvJT 2004, s. 8 f. 
8 Kleineman, 2013, s. 27. 
9 Se Sandgren, 2015, s. 45 ff. 
10 Sandgren, JT 1995/96, s. 729. 
11 Sandgren, JT 1995/96, s. 1035 f.  
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hållbar.12 Juridiken och så även rättskälleläran är som bekant kvalitativa till 

sin kärna, ett prejudikat kan göra en hel rad tidigare rättsfall obsoleta. Det kan 

dock ofta vara fruktbart att kombinera rättsdogmatisk metod med en 

kvantitativ metod eftersom problem kan identifieras och angripas på basis av 

ett större material. Vid användning av empiriskt material ställs krav på 

insamlingen och urvalet av material, exempelvis måste en önskvärd 

representativitet ställas.13 I följande avsnitt redovisas hur den empiriska meto-

den har tillämpats samt det material som har använts.  

 

1.3.2 Undersökningens genomförande 
 

För att kunna genomföra undersökningen måste först och främst det empi-

riska underlaget på något sätt avgränsas. Som allmän utgångspunkt är det 

naturligtvis eftersträvansvärt att undersöka en så lång tidsperiod som möjligt, 

samtidigt som den av både tids- och utrymmesskäl måste avgränsas för att 

inte bli oöverskådlig. Den undersökning som genomförs i detta arbete har 

avgränsats till att omfatta 2000-talet, det vill säga perioden från den 1 januari 

2000 till vad som kan sägas vara startpunkten för denna uppsats skrivande 

den 1 januari 2018. Förutom de tids- och utrymmesskäl som talar för 

avgränsningen har den valda tidsperioden fördelen att spänna över fem olika 

regeringar och tre olika regeringskonstellationer, den socialdemokratiska 

regeringen Persson (2000–2006), den borgerliga alliansregeringen Reinfeldt 

(2006–2014) och den sittande rödgröna koalitionsregeringen Löfven (2014–

). Det kan även vara värt att nämna att Brå inte sällan väljer att presentera 

brottsstatistik över 2000-talet, en presentationsmodell jag alltså här har valt 

att följa.14 

 

                                                
12 Sandgren, 2015, s. 49 f. Som påpekas av Sandgren har den rättsanalytiska metoden klara 
beröringspunkter med den rättsdogmatiska metoden, men även gränsen till empirisk metod 
är flytande, Sandgren, 2015, s. 47. 
13 Sandgren, JT 1995/96, s. 1046.  
14 Se t.ex. den senaste utgåvan av rapporten Brottsutvecklingen i Sverige, Brå, 2017:5.  



 9 

När den tidsperiod som ska undersökas har avgränsats måste även ett visst 

urval göras av själva undersökningsföremålet. Numreringen i SFS-registret 

når ofta högt över tusentalet varje år, och regeringen lämnar årsvis vanligen 

upp emot 200 propositioner och skrivelser. Det är inte svårt att inse det 

vanskliga i att försöka gå igenom över 3000 propositioner, materialet skulle 

snabbt bli mycket stort och oöverskådligt. Jag har istället valt att gå igenom 

samtliga betänkanden från justitieutskottet, utskottet behandlar enligt egen 

utsago frågor om domstolarna, polisen, kriminalvården och ”vilka straff som 

ska gälla”.15 Givetvis finns det risk att jag med den valda metoden har missat 

någon enstaka straffskärpning som beretts i exempelvis konstitutions- eller 

försvarsutskottet, men urvalet torde trots allt ge en relativt heltäckande bild.16  

 

Den sista avgränsningen i materialet som har gjorts är att undersökningen 

enbart behandlar straffskärpningar. Justitieutskottet bereder vanligtvis runt 

trettio- eller fyrtiotalet betänkanden varje år, givetvis är det enbart ett fåtal av 

dessa som avser rena straffskärpningar. Vad som egentligen menas med en 

straffskärpning kan diskuteras, jag har dock valt att betrakta straffskärpningar 

som en förändring av ett brotts straffskala i skärpande riktning, det vill säga 

en höjning av antingen straffminimum, straffmaximum eller bådadera. Som 

straffskärpning har jag även inräknat införandet av helt nya straffskalor för 

grövre svårhetsgrader av redan kriminaliserade gärningar. På så vis finns det 

en tydlig gräns för vad som inkluderas i undersökningen, jag kommer således 

inte att diskutera enskilda brottsrekvisit, inte heller utvidgningar av gränserna 

för det straffrättsliga ansvaret såvida straffskalan är oförändrad för det 

specifika brottet. Jag har därutöver även valt att inkludera de 

nykriminaliseringar som har skett under perioden, detta av den enkla 

anledningen att lagstiftaren rimligtvis får antas anse en kriminalisering vara 

välmotiverad, och därmed utgör motiveringarna viktigt empiriskt underlag i 

förhållande till undersökningens syfte.  

                                                
15Sveriges riksdag, https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/justitieutskottet/.  
16 Det kan här nämnas att det i avsnitt 3.5 nedan behandlas två betänkanden från KU, 
anledningen till detta är att straffskärpningen som bereddes i JuU även krävde ändringar i 
grundlagen.  
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1.3.3 Material 
 

Med anledning av ämnet för denna uppsats består den stora merparten av 

materialet som använts i detta arbete av offentligt tryck. De främsta inform-

ationskällorna har varit regeringens propositioner, men även betänkanden 

från statens offentliga utredningar och departementsserien har varit viktiga. 

Utöver det hänvisas även till kommittédirektiv i vissa fall, men även ut-

skottsbetänkanden har ingått i underlaget för att kunna genomföra under-

sökningen. Det sistnämnda har använts främst för att kunna redovisa avvi-

kande synpunkter som framförts av riksdagsledamöter och riksdagspartier i 

syfte att om möjligt kunna identifiera hur vindarna blåser. I enlighet med den 

rättsdogmatiska metoden har dock inte enbart förarbeten använts, utan även 

lagtext, doktrin och, i ett fåtal fall, praxis från HD har studerats. Doktrinen 

har främst haft en framträdande roll för kapitel 2, och ett par titlar förtjänas 

att nämnas. Som underlag till den rättshistoriska bakgrunden har Stat och 

straff av Christian Häthén och Svensk rättshistoria av Göran Inger varit 

särskilt viktiga, båda verken har använts i den rättshistoriska undervisningen 

på juristutbildningarna. För att ge en så objektiv och heltäckande bild som 

möjligt har även en rad kompletterande artiklar använts, här kan exempelvis 

Erland Aspelins Straffets grunder – historisk bakgrund, vilken publicerades 

1999 i SvJT, nämnas som ett viktigt bidrag. Det bör även poängteras att det 

förekommer källor i detta arbete som tydligt argumenterar för en viss stånd-

punkt, se t.ex. Den första stenen av Elwin, Heckscher och Nelson som bl.a. 

uttrycker sig kritiskt mot den s.k. behandlingsideologin. Dylika källor an-

vänds dock inte i objektivt syfte utan för att just redogöra för ifrågavarande 

kritik och som tidsdokument för den s.k. nyklassicistiska straffrättsskolan.  

 

1.4 Avgränsningar 

Avsikten med detta arbete är inte att ge någon fullständig redogörelse för 

samtliga straffrättsreformer som skett under den undersökta perioden, inte 

heller finns det någon ambition att komma fram till något slutgiltigt svar på 
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frågan vad straffets syfte och verkan bör vara, eller huruvida de genomförda 

straffskärpningarna är bra eller dåliga. Avsikten är istället att redovisa hur de 

undersökta straffskärpningarna har motiverats genom att redogöra för de 

övergripande straffrättsideologiska dragen i lagförslagen, någon större 

djupdykning i enskilda bestämmelser görs alltså inte. Inte heller görs det 

någon specialstudie över särskilda påföljds- eller brottstyper. Även om det 

vore väldigt intressant att skärskåda hur exempelvis straffskärpningar av 

ungdomspåföljderna eller för sexualbrotten särskilt har motiverats får den 

typen av mer inriktade undersökningar lämnas till ett annat tillfälle och övriga 

studier. Till sist bör kanske nämnas att uppsatsen avgränsas till att enbart röra 

svenska förhållanden.  

 

1.5 Forskningsläge 

Det har såvitt jag vet och känner till inte tidigare gjorts någon liknande studie 

över 2000-talets straffskärpningar med fokus på straffrättsideologier, däremot 

har andra tidsperioder studerats utifrån ett straffrättsideologiskt perspektiv. 

Här kan exempelvis Christian Häthéns avhandling Straffrättsvetenskap och 

kriminalpolitik17 som i viss mån har fungerat som inspirationskälla för detta 

examensarbete nämnas. I avhandlingen studeras de europeiska 

straffrättsideologiernas betydelse för svensk strafflagstiftning under perioden 

1906–1931. Eva Stenborres avhandling Påföljdsbestämningen i Sverige och 

Straffutmålingen i Norge18 undersöker bland annat vilka straffrättsideologier 

som i praktiken kan sägas motivera påföljdsbestämningen i Sverige och 

Norge. Kriminologen Henrik Tham har i sin nyutgivna bok Kriminalpolitik19 

redogjort för kriminalpolitikens förändring i förhållande till brottslighetens 

                                                
17 Häthén, Christian, Straffrättsvetenskap och kriminalpolitik: de europeiska straffteorierna 
och deras betydelse för svensk strafflagstiftning 1906–1931: tre studier, Lund Univ. Press, 
Diss. Lund: Univ., Lund, 1990. 
18 Stenborre, Eva, Påföljdsbestämningen i Sverige och straffutmålingen i Norge: med en 
studie av rättsfall från Högsta domstolen och Höyesterett, Univ., Diss. Lund: Univ., Lund, 
2003. 
19 Tham, Henrik, Kriminalpolitik: brott och straff i Sverige sedan 1965, Första upplagan, 
Stockholm, 2018. 
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utveckling under perioden 1965–2017. Thams utgångspunkt för sin 

undersökning är det som inom kriminologin brukar kallas för ”straffets 

sociologi”, där kriminalpolitiken undersöks utifrån straffideologier, 

intressemotsättningar, kultur och allmän politik. Ett annat verk som behandlar 

kriminalpolitik, dock ur det något längre tidsspannet 1900 – 2016, är Svensk 

kriminalpolitik20 av Robert Andersson och Roddy Nilsson som nyligen 

utkommit i en andra upplaga. Utgångspunkten för arbetet är att se 

kriminalpolitiken som just politik, istället för att analysera kriminalpolitiken 

utifrån huruvida den uppnår sina mål eller inte vill författarna ställa mer 

teoretiskt styrda frågor kring exempelvis vilken politisk ekonomi som formar 

den eller vilka styrningsformer den ger uttryck för. I boken betonas även det 

spänningsförhållande som finns mellan kriminologin å ena sidan och 

kriminalpolitiken och den folkliga synen på brottslighet å andra sidan.  

 

1.6 Disposition 

Framställningen är uppdelad i fyra kapitel. Efter det inledande kapitlet besk-

rivs straffrättsideologierna ur ett historiskt perspektiv med ett huvudsakligt 

fokus på den svenska debatten. Avsikten är främst att beskriva de övergri-

pande dragen i den straffrättsideologiska utvecklingen, kapitlet syftar därmed 

till att ligga till grund för att på ett tillfredsställande sätt kunna besvara den 

andra och tredje frågeställningen ovan. I det tredje kapitlet, som utgör 

merparten av detta examensarbete, redovisas resultaten från undersökningen 

i systematiserad form. Kapitlet utgör underlag för att kunna besvara den första 

frågeställningen. I det fjärde och sista kapitlet analyseras de viktigaste fynden 

från undersökningen och frågeställningarna besvaras.  

                                                
20 Andersson, Robert & Nilsson, Roddy, Svensk kriminalpolitik, Upplaga 2, Liber, 
Stockholm, 2017. 
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2 Straffrättsideologier  
 

2.1 Inledning 

 

I detta kapitel redogörs för de olika grundläggande uppfattningar som rör 

frågor om varför man straffar och vad själva syftet med bestraffningen är. En 

sådan uppfattning brukar ofta benämnas straffteori, i litteraturen förekommer 

dock en rikt varierande terminologi och som har påpekats kan det dock anses 

vara mer rättvisande att tala om straffrättsideologi eftersom det i grunden är 

frågan om normativa ställningstaganden.21 Jag ansluter mig till denna 

ståndpunkt och kommer att använda mig av det sistnämnda begreppet. Nils 

Jareborg har definierat en straffrättslig ideologi som ”en grundläggande 

uppfattning i en fråga som rör brott eller straff”.22 I detta arbete ges dock 

begreppet straffrättsideologi en något snävare mening, och kommer att 

användas som benämning på en uppfattning eller föreställning om varför och 

hur straff ska användas. Begreppet ska inte förväxlas med den närbesläktade 

termen brottsideologi, den sistnämnda syftar till att besvara frågor som vad 

det är som gör ett brott förkastligt, eller vad som är brottets natur, och hör inte 

till ämnet för denna uppsats. Det är uppenbart att det finns en nära förbindelse 

mellan straffrättsideologiska uppfattningar och påföljdssystemets struktur, 

varje påföljdssystem kan sägas återspegla en eller flera straffrättsideologier 

och varje straffrättsideologi har olika föreställningar om hur påföljdssystemet 

bör se ut och tillämpas.23 Till sin natur är straffrättsideologierna mycket 

begränsade i förhållande till exempelvis en politisk eller religiös ideologi. 

Dessutom är de i hög grad beroende av sådana mer allmängiltiga ideologier i 

meningen att synen på brott och straff är beroende av vilken samhällssyn som 

för stunden förfäktas.24 

                                                
21 Jareborg & Zila, 2017, s. 65.  
22 Jareborg, 1992, s. 97. 
23 Victor, SvJT 1999, s. 135. 
24 Jareborg, 1992, s. 97 f.  
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En gammal indelning av straffrättsideologier är den som skiljer mellan ab-

soluta och relativa ideologier. Med absoluta ideologier menas ”föreställningar 

om straffet som uttryck för ett etiskt postulat utan något praktiskt socialt 

syfte”.25  Hit räknas exempelvis den s.k. vedergällningstanken som nämns 

nedan, men även proportionalitetsprincipen kan sägas ha rötter i de synsätt 

som de absoluta straffrättsideologierna byggde på. De relativa straffrättside-

ologierna utgår å andra sidan från att straffet har ett syfte, bland dessa brukar 

ofta de allmänpreventiva och individualpreventiva ideologierna framhållas.26 

De relativa ideologierna - eller, med ett annat uttryck, preventionsideologi-

erna - ser således straffet som ett medel för ett socialt ändamål, nämligen att 

bekämpa och förhindra brottslighet. I korthet kan de allmänpreventiva 

ideologierna sägas hävda att straffrättens uppgift är att avhålla medborgarna 

i allmänhet från lagstridiga handlingar, medan de individualpreventiva 

ideologierna menar att det gäller att avhålla den brottsliga individen från 

brottslighet.27 Framställningen, som huvudsakligen fokuserar på svenska 

förhållanden, inleds med en kortfattad historisk tillbakablick med avstamp i 

medeltiden varefter huvudfokus kommer att ligga på framväxten av 1800-

talets straffrättsideologier och den straffrättsideologiska debatten under 1900-

talet.  

 

2.2 Äldre strafflagstiftning och 
vedergällningstanken 

 

Den medeltida uppfattningen beskrivs ofta som att straffets absoluta grund 

var vedergällning. Det enligt kyrkan av Gud givna straffet krävde att den 

brottslige skulle mötas med samma onda som han själv förorsakat, i enlighet 

med talionprincipen ”öga för öga, tand för tand”. Straffen, som var hårda och 

                                                
25 Borgeke & Heidenborg, 2016, s. 32. 
26 Borgeke & Heidenborg, 2016, s. 32 f. 
27 Inger, 2011, s. 290. 
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ofta verkställda med utstuderad grymhet, har även tillskrivits en avskräckande 

verkan och offentliga avrättningar och kroppsstraff fungerade som 

maktdemonstrationer från överheten.28 Det är dock viktigt att komma ihåg att 

det i viss mån är anakronistiskt att lägga ett straffteoretiskt perspektiv på den 

svenska medeltida straffrätten, straffrättsideologier är ett betydligt senare 

fenomen ehuru det är möjligt att se vissa sammanhang och mönster i de 

medeltida förhållandena. Utöver vedergällningstanken vilade det medeltida 

straffsystemet även på en kompensatorisk grund, det vill säga tanken att en 

uppkommen skada ska täckas av den som orsakat skadan.29 Under 

högmedeltiden blev bestraffningssystemet i allt högre utsträckning en fråga 

för kungamakten, och början till den moderna offentligrättsliga straffrätten 

utvecklades i syfte att bekämpa brott och straffa brottslingar som en viktig del 

av att skydda den inre freden.30  

 

Även efter reformationstiden var vedergällning alltjämt det bärande motivet 

för straffen, Olaus Petris domarregler till trots var ett genomgående drag vid 

straffbestämningarna att de skedde ganska godtyckligt. Rättsutvecklingen 

kännetecknades av en fortsatt utbyggnad av straffrätten, med en starkare 

kungamakt kom också ett mer organiserat rättsväsende.31 Den protestantiska 

straffsynen kännetecknades inte av mildhet, över huvud taget kom bibelns 

straffregler att spela en allt större roll. Eftersom Landslagen saknade en kyr-

kobalk föll den kanoniska rätten bort i samband med reformationen och 

lämnade efter sig en del rättsliga tomrum. Dessa fylldes med straffbestäm-

melser av stark mosaisk prägel och kan sägas ha inneburit en brutalisering av 

den svenska straffrätten.32  I praktiken kom dock den mosaiska lagen att 

mildras genom hovrätternas leuteration, de överprövade målen innebar nästan 

                                                
28 Aspelin, SvJT 1999, s. 109 f. Som exempel nämns stadganden om att gift kvinna skulle 
mista hår, näsa och öron för horsbrott. Denna typ av lemlästning av brottslingar var dock 
främmande för vår äldsta rättsuppfattning och kan ses som en tydlig påverkan av kanonisk 
rätt. 
29 Häthén, 2014, s. 45. 
30 Häthén, 2014, s. 53. 
31 Aspelin, SvJT 1999, s. 111. 
32 Häthén, 2014, s. 102 ff. De för tiden viktiga lagstiftningar som bör nämnas i 
sammanhanget är Erik XIV:s högmålsplakat 1578 och 1608 års nystadsfästelse av 
Landslagen med Karl XI:s Appendix.   
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alltid att straffet mildrades vilket ledde till framväxten av en överrättspraxis 

som på viktiga punkter avvek från lagtexten.33 Tillkomsten av 1734 års lag 

och dess missgärningsbalk och straffbalk innebar ingen radikal förnyelse av 

straffen, den mosaiska rättens inflytande var fortfarande påtagligt och 

dödsstraffet spelade alltjämt en framträdande roll. Upplysningstidens idéer 

kring en rationell och human straffrätt satte inga större spår i den praktiska 

svenska rättstillämpningen, den äldre straffrättssynen hade djupa rötter i 

rättsskipningen och kyrkan var fortfarande en viktig maktfaktor.34 På 

kontinenten avvisade emellertid upplysningsfilosoferna tanken på ren ve-

dergällning som motiv för straffet, istället motiverades straffen främst med 

dess sociala funktion att verka avskräckande från brottsliga handlingar. Ge-

nom Gustav III introducerades dock upplysningstidens idéer genom en rad 

viktiga reformer under 1770-talets slut.35 

 

2.3 1800-talet och den moderna 
straffrättsvetenskapen 

 

Runt sekelskiftet 1800 framträdde straffrättsteoretiker som koncentrerade sig 

på teoribildning och gav straffrätten en sekulär filosofisk bas. Det är vid denna 

tid som det först går att tala om en straffrättsvetenskap i modern mening. En 

viktig förgrundsgestalt vid denna tidsperiod var den tyska juristen Anselm 

von Feuerbach som bland annat gav legalitetsprincipen dess klassiska uttryck 

och som tillsammans med andra portalgestalter vid denna tid gav straffrätten 

ett nytt innehåll.36  

 

                                                
33 Häthén, 2014, s. 105 ff. Svea hovrätt inrättades som första hovrätt i landet i samband med 
Rättegångsordinantian 1614. Underställning skedde dock enbart då underrätt hade utdömt 
dödsstraff, och vissa uppräknade brott kunde fortfarande leda till omedelbar avrättning 
vilket i praktiken inskränkte överprövningsmakten. 
34 Aspelin, SvJT 1999, s. 112 f. 
35 Häthén, 2014, s. 173 f. Gustav III påverkades bland annat av den italienska filosofen 
Beccaria och ville t.ex. reducera antalet dödsstraff och på andra sätt mildra lagen, en 
konservativ riksdag avvisade dock de mest långtgående reformerna, Häthén, 2014, s. 168 ff. 
36 Häthén, 1990, s. 47 f. 
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2.3.1 Den klassiska straffrättsskolan 
 

Den s.k. klassiska straffrättsskolan37, vars mest kända representant var den 

tyske straffrättsprofessorn Karl Binding, förde vidare ett filosofiskt arv från 

Kant och Hegel, en slags sekularisering av den teokratiska vedergällningstan-

ken. För den klassiska skolan var straffets egentliga uppgift vedergällning, 

men med tillägget att det skulle vara en rättvis sådan. För att uppnå denna 

rättvisa vedergällning uppställdes tre bärande principer; ekvivalensprincipen 

som krävde att lika fall skulle behandlas lika, proportionalitetsprincipen som 

innebar att straffet skulle stå i proportion till brottets svårhetsgrad, och 

skuldprincipen som innebar ett krav på att gärningspersonen kunde betraktas 

som ansvarig för sina handlingar ur en subjektiv synpunkt.38 Bindings 

straffteorier innebar att brottet skulle vara straffets enda rättsgrund, straffen 

skulle vara förutsebara och inte påverkas av brottslingens personliga 

förhållanden vilket skulle leda till ett rättvist straffsystem.39 

Straffbestämningen skulle anpassas efter en bedömning av brottets svårhet. 

Böter och frihetsstraff var ändamålsenliga påföljder eftersom de gav utrymme 

för att uttrycka olika gärningars relativa förkastlighet, och efterhand trängde 

böter och fängelse bort de äldre kropps- och skamstraffen.40 Till de redan 

nämnda principerna kan även fogas den ovannämnda legalitetsprincipen som 

krävde att en handling skulle vara definierad som ett brott i en straffregel för 

att kunna föranleda straff. Straffrättsvetenskapsmännen efter Feuerbach 

utvecklade en sofistikerad begreppsbildning, bland annat utformades 

rekvisitsystemet, uppsåtsläran och det som brukar kallas straffrättens all-

männa del under 1830- och 1840-talen. Kännetecknande för de strafflagar 

som växte fram under 1800-talets första hälft var att de präglades av ett starkt 

teoretiskt inslag.41 

 

                                                
37 Enligt Häthén är det tveksamt att kalla den klassiska straffrättsskolan för en egen 
skolbildning, det är snarare så att senare straffteorier har utvecklats mot etablerade 
tankegångar som sedan har kallats klassiska, jfr Häthén, 2014, s. 183 f. 
38 Inger, 2011, s. 288 f. 
39 Aspelin, SvJT 1999, s. 117. 
40 Victor, 1999, s. 137. 
41 Häthén, 2014, s. 184. 
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2.3.2 1864 års strafflag 
 

De nya straffrättsidéerna nådde även Sverige, och 1811 tillsattes en kommitté 

med uppdraget att omarbeta Missgärningsbalken i 1734 års lag. Det skulle 

dock dröja till 1832 innan kommittén lade fram sitt ”Förslag till Allmän 

Criminallag”, bland annat föreslogs avskaffandet av alla kropps- och 

skamstraff samt en minskad användning av dödstraffet och att det i dess ställe 

skulle utdömas frihetsstraff. Enligt kommittén skulle straffets syfte vara 

tvåfaldigt, dels att avskräcka från att begå brott och dels att förbättra den 

brottslige.42 Kriminallagsförslaget bar spår av utländskt inflytande och gav ett 

för tiden modernt intryck, det är dock inte möjligt att identifiera någon 

bakomliggande speciell straffrättsideologi som helt dominerande. 

Lagförslaget utsattes för konservativ kritik och frågan om en större 

strafflagsreform fick skjutas på framtiden. Under 1850- och 1860-talen 

genomfördes en rad reformer, men den svenska straffrättslagstiftningen 

framstod ändå som allt mer ålderdomlig, 1862 presenterades slutligen ett 

förslag till en ny strafflag som antogs två år senare.43 1864 års strafflag 

innebar dock ingen radikal nyordning inom den svenska straffrätten, lagen 

kan sägas vara en kompromiss mellan olika uppfattningar och det är svårt att 

säga om den byggde på vedergällningstanken eller preventionstanken.44 

Strafflagen kan dock sägas vara typisk för den klassiska straffrättsskolan 

genom sina omsorgsfulla brottsbeskrivningar och den grundläggande regeln 

att på samtliga brott skulle följa straff. Med ett konsekvent genomförande av 

strafflatituder iakttogs dessutom proportionalitetsprincipen och även i viss 

mån principen om förutsebarhet.45 

 

                                                
42 Inger, 2011, s. 296 f. Enligt Inger bekände sig lagkommittén oförbehållsamt till 
preventionstanken, jfr Inger, 2011, s. 300. 
43 Häthén, 2014, s 206 ff. 
44 Inger, 2011, s. 299 f. Delar av 1832 års kriminallagsförslag kom således att genomföras, 
exempelvis inskränktes användningen av dödsstraffet som i samtliga fall blev fakultativt. 
45 Aspelin, SvJT 1999, s. 116. Aspelin menar även att förbättringstanken fick genomslag i 
straffreglerna och i utformningen av straffverkställigheten.  
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2.3.3 Den positiva eller italienska skolan 
 

Under den senare hälften av 1800-talet uppkom två betydelsefulla 

straffrättsskolor i opposition mot den klassiska straffrättsskolan. Dessa var av 

mer eller mindre renodlad individualpreventiv karaktär med målsättningen att 

bestraffa brottslingen, inte brottet. Anledningen kan sägas vara 

vetenskapsmännens strävan efter empirisk kunskap om brottslighetens orsa-

ker, man började intressera sig för människan bakom brottet.46 I Italien ansåg 

sig läkaren Cesare Lombroso kunna formulera en teori om det han kallade 

förbrytarmänniskan, l’uomo delinquente, han hävdade att det fanns vissa 

människor som var predestinerade att bli brottslingar och påstod sig ha 

identifierat vissa fysionomiska drag så som sluttande panna och framskju-

tande käkar hos våldsbrottslingar.47 Lombrosos slutsatser utsattes för kritik, 

men hans idéer fick stor spridning och kom att ligga till grund för den s.k. 

positiva eller italienska skolan. Utmärkande för den positiva skolan, där 

Enrico Ferri var särskilt framträdande, var betoningen av brottsförebyggande 

åtgärder, genom lagstiftning riktad mot brottets orsaker skulle kriminaliteten 

förebyggas. Straffen var konsekvent individualpreventiva, exempelvis skulle 

fängelser ersättas med olika former av arbetsläger med ofta tidsobestämda 

frihetsberövanden. Ett påföljdssystem grundat på moralisk skuld ansågs 

omöjligt och istället grundades sanktionerna på föreställningen om ett socialt 

ansvar.48 De tidsobestämda sanktionerna skulle upphöra först när brottslingen 

inte längre framstod som ett hot och därmed kunde betraktas som ”botad”. 

Tankegångarna togs med tiden upp av den fascistiska rörelsen i Italien som 

där fann stöd för sin kriminalpolitik.49 

 

                                                
46 Inger, 2011, s. 290. 
47 Inger, 2011, s. 292. Detta förklarades med den i någon mån darwinistiskt inspirerade 
synen att dessa individer utgjorde ett slags återfall i ett tidigare stadium av människosläktets 
utveckling. 
48 Häthén, 2014, s. 189 f. 
49 Aspelin, SvJT 1999, s. 118. 



 20 

2.3.4 Den moderna eller sociologiska skolan 
 

Den andra skolan brukar kallas för den moderna eller sociologiska skolan 

med den tyske straffrättsprofessorn Franz von Liszt som dess främsta före-

trädare. von Liszt menade att straffets uppgift inte var att vedergälla utan att 

bekämpa brottsligheten, straffet skulle ha ett preventivt syfte.50 Den sociolo-

giska skolan hävdade att brottet var en följd av både yttre och inre faktorer, 

industrialismen hade haft sitt genombrott och städerna befolkades av fattigt 

proletariat där det fanns grogrund för kriminalitet. Människornas sociala 

missförhållanden sattes i ett naturligt samband med brotten, straffets ändamål 

blev därför att bekämpa brottsligheten som en social företeelse.51 För att be-

kämpa brottsligheten skulle samhället reagera med olika politiska styrmedel, 

dessa kunde exempelvis vara sociala program eller upplysningskampanjer. 

von Liszt var motståndare till det korta fängelsestraffet, istället förespråkade 

han ett differentierat straffsystem efter en särskild kategorisering av 

brottslingarna där straffen skulle utformas individualiserat. Denna 

skolbildning kan sägas ha lagt grunden för vad som senare skulle komma att 

kallas för kriminalpolitik.52  

 

2.4 Det straffrättsideologiska 1900-talet  

 

Under 1880- och 1890-talen genomgick den svenska straffrätten en bety-

dande förändring, en ny generation straffteoretiker framträdde vid landets 

juridiska fakulteter och det var egentligen först under denna tid som Sverige 

fick en grupp straffrättsvetenskapsmän av internationellt mått.53 1900-talet 

kan i mångt och mycket beskrivas som ett ideologiskt sekel, samhället ge-

nomsyrades av olika politiska synsätt och även den straffrättsliga debatten 

                                                
50 Inger, 2011, s. 291. 
51 Aspelin, SvJT, s. 119.  
52 Häthén, 2014, s. 191 f. 
53 Häthén, 2014, s. 244. 
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präglades av olika ideologiskt drivna straffsyner. Två av de viktigaste aktö-

rerna för den svenska straffrätten var Johan C.W. Thyrén och Karl Schlyter 

som därför förtjänar viss uppmärksamhet, de båda dominerade svensk straff-

rättsvetenskap och strafflagstiftning under 1900-talets första hälft.54  

 

2.4.1 Johan C.W. Thyrén och 
preventionstanken 

 

Thyrén var professor i straffrätt och juridisk encyklopedi vid Lunds Univer-

sitet 1896–1926, han var även justitieminister 1926–1928. År 1907 gav han 

ut skriften ”Straffets allmänna grunder” som präglades av den sociologiska 

skolans reformtankar men även av den klassiska skolans idéer om straffets 

grunder. Thyrén såg brottets samhällsfara som straffets grund, straffets upp-

gift var att genom förebyggande åtgärder bekämpa den samhällsfarlighet som 

olika brottslingskategorier utövade. Straffet hade alltså en tydlig preventiv 

funktion.55 Ett par år senare fick Thyrén ett uppdrag av regeringen att lägga 

fram förslag till en revision av strafflagen, vilket resulterade i arbetet 

”Principerna för en strafflagsreform” som publicerades under perioden 

1910–1914. En viktig utgångspunkt var att minska det samhällsfarliga hotet 

vilket skulle ske genom att straffen anpassades efter de olika brottslingska-

tegorierna, ett led i preventionen var att förhindra de sociala miljöer som var 

grogrund för brottsligheten. Samtidigt ansåg Thyrén att ett straffsystem måste 

behålla vissa drag av en vedergällande straffsyn eftersom medborgarna inte 

skulle acceptera att se brott passera till synes ostraffade. Thyrén tog dock helt 

avstånd från de korta frihetsstraffen och menade att de skull ersättas med 

villkorlig dom eller böter.56 De moderna preventionsteorierna avspeglades i 

Thyréns sociologiskt präglade syn på straffsystemet och de individuellt 

utformade påföljderna, samtidigt ligger hans straffteorier i viss mån närmre 

                                                
54 Häthén, 2014, s. 248. 
55 Aspelin, SvJT 1999, s. 120. Thyrén delade in brottslingarna i tre kategorier: de akuta 
(impulsartad brottslighet), de kroniska (djupt rotad brottslighet) och de social depraverade 
(alkoholister, prostituerade, asociala osv).  
56 Häthén, 2014, s. 248 f. 
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Binding än von Liszt. För Thyrén var det möjligt att förena en socialt inriktad 

brottsbekämpning med en traditionell straffrättsdogmatik, men det var inte 

möjligt att lämna viktiga principiella rättsskyddsgarantier.57  

 

2.4.2 Karl Schlyter och behandlingsideologin 
 

Den sociologiska skolan influerade den svenska kriminalpolitiken starkt 

under 1900-talets första hälft, några tidiga viktiga straffrättsreformer som kan 

nämnas är införandet av den villkorliga domen och den villkorliga fri-

givningen 1906, de tidsobestämda påföljderna internering och förvaring 1927 

samt ungdomsfängelset 1935.58 Det ökade antalet möjliga sanktioner mot 

lagöverträdare var ett tydligt uttryck för ett individualpreventivt tänkande. De 

individualpreventiva idéer som växte fram under den här tiden skulle senare 

komma att kallas för behandlingsideologin, som namnet indikerar sattes vård 

och behandling i förgrunden när det gällde åtgärder mot enskilda 

lagöverträdare. 59 Den som kom att påverka utvecklingen mer än någon annan 

var Karl Schlyter, socialdemokratisk justitieminister 1932–1936 som 

innehade en central kriminalpolitisk position i mer än två decennier. Schlyter 

hade 1932 lagt fram ett omfattande reformprogram under parollen ”Avfolka 

fängelserna”. Individualpreventionen stod tydligt i fokus, de kriminella 

skulle anpassas till det svenska folkhemmet genom vård och omsorg. Så 

många grupper av kriminella som möjligt skulle hållas borta från anstalterna 

och istället behandlas på annat sätt på olika vårdinrättningar. Schlyter stod 

den sociologiska skolan nära och förstärkte skolbildningens betydelse för den 

svenska utvecklingen. Till skillnad från Thyrén var Schlyter mer fri från äldre 

straffrättsideologier, och hans idéer fick ett mycket större genomslag i 

praktiken.60  

 

                                                
57 Häthén, 1990, s. 193 f. 
58 Aspelin, SvJT 1999, s. 121 f. 
59 Andersson & Nilsson, 2017, s. 77 f.  
60 Häthén, 2014, s. 250 ff. 
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En ytterligare dimension av behandlingsideologin som bör lyftas fram är 

relationen mellan straffrätt och socialrätt. De individualpreventiva idéerna 

som kom att dominera under 1930-talet och ett par decennier framåt byggde 

i stor utsträckning på idéer och paralleller hämtade från medicinens område. 

En förklaring till detta var tidsperiodens stora tillit till medicinens förmåga att 

åtgärda såväl samhälleliga som individuella problem, läkarna fick allt större 

inflytande i samhället i vad som kan beskrivas som en medikalisering av flera 

samhällssektorer.61 Den medicinska forskningen medförde att brottslingen i 

många fall betraktades som sjuk, och därför ansågs vara i behov av samhällets 

vård. Det låg även nära till hands att ge samhället skulden för det avvikande 

beteendet, varför brottslingen på ett sätt kan sägas ha fråntagits ansvaret för 

sina handlingar. På det hela taget stod hela folkhemsprojektet för en ny 

människosyn, samhället skulle ta ansvar för medborgarnas välfärd och 

socialpolitiken fördes fram som ett viktigt led i skapandet av 

välfärdssystemet.62  

 

Kriminalpolitiken kom så att bli en del av socialpolitiken, vilket passade väl 

med den socialdemokratiska samhällsomstöpningen.63 Det bör i 

sammanhanget dock noteras att behandlingsideologin var en i hög grad 

internationell företeelse, efter andra världskriget uppstod den internationella 

rörelsen för socialskydd, défense social, som starkt påverkad av den italienska 

skolan ansåg att straffets syfte inte enbart var att skydda samhället mot 

brottslingen, utan att även skydda medborgarna från risken att bli brottsliga. 

Straffet hade således dubbla syften, vilka samlades under den 

sammanfattande termen socialskydd. Socialskyddsrörelsen skulle få stor 

betydelse för den svenska strafflagstiftningen.64 

 

                                                
61 Andersson & Nilsson, 2017, s. 94 f; Elwin, Heckscher & Nelson, 1976, s. 73. 
62 SOU 1986:14, s. 25. 
63 Häthén, 2014, s. 251. Enligt Häthén var det ingen slump att Schlyter stöddes av Gustav 
Möller, socialdemokratisk socialminister i olika omgångar under perioden 1932–1951. 
Överlag kan det sägas att det rättsvetenskapliga inflytandet över straffrätten snabbt 
minskade. 
64 Elwin, Heckscher & Nelson, 1976, s. 74 f. 



 24 

2.4.3 Brottsbalkens tillkomst 
 
Thyréns principutkast ledde aldrig till någon strafflagsreform, däremot ge-

nomfördes några delförslag som kan kopplas till Thyrén.65 När 

socialdemokraterna bildade regering 1932 kom en reform av straffsystemet 

åter att hamna på den politiska agendan. Uppgiften att förverkliga Schlyters 

reformprogram lades på Strafflagberedningen som tillsattes 1938, i vilken 

Schlyter själv ingick som ordförande. Efter en rad delbetänkanden överläm-

nades slutligen betänkandet Skyddslag (SOU 1956:55) som skulle komma att 

ligga bakom brottsbalkens påföljdssystem. Strafflagberedningen drev 

konsekvent idéerna om att vård och behandling borde prägla påföljderna och 

sättas istället för straff.66 Att förslaget betecknades skyddslag istället för 

strafflag talar sitt tydliga språk, i betänkandets inledning deklareras att 

”[s]amhällets kriminalpolitiska åtgärder har till uppgift att skydda samhället 

och dess medlemmar mot brottslighet genom att förebygga brott”.67 Förslaget 

var tydligt influerat av Ferri och den italienska skolan, lagstiftningen skulle i 

första hand åstadkomma effektiva medel för brottsprevention där såväl 

allmänpreventiva och individualpreventiva synpunkter borde beaktas, klart 

var dock att förslaget kraftigt lutade mot en betoning av det sistnämnda.68 

Samtidigt som Strafflagberedningen arbetade med sitt förslag till skyddslag 

var en annan kommitté, Straffrättskommittén, i färd med att reformera 

strafflagens bestämmelser om brotten. Strafflagen representerade i mångt och 

mycket en förgången tid, och särskilt angeläget ansågs en revidering av 

förmögenhetsbrotten vara. Kommittén presenterade 1952 sitt förslag till 

brottsbalk.69  

 

                                                
65 De ovan nämnda tidsobestämda straffen internering och förvaring hör till dessa, så även 
införandet av dagsboten, Häthén, 2014, s. 254 f. 
66 SOU 1986:14, s. 27; Aspelin, SvJT 1999, s. 122. För brottslingar som var påverkbara av 
behandling rekommenderades skyddstillsyn, för de farliga förbrytarna tidsobestämd 
skyddsinternering och för kriminella ungdomar tidsobestämd behandling.  
67 SOU 1956:55, s. 28. 
68 Andersson & Nilsson, 2017, s. 97. Som kuriositet i sammanhanget kan nämnas att 
förslaget syftade till att utmönstra straffbegreppet då det inte längre ansågs finnas någon 
skillnad mellan straff och behandling, istället användes den allmänna beteckningen 
”påföljd”. 
69 SOU 1986:14, s. 27. 
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2.4.4 Kritik mot behandlingsideologin och 
nyklassicism 

 

När brottsbalken slutligen trädde i kraft 1965 var det alltså resultatet av 

närmare tre decenniers utredande. Den slutliga lagen gick dock inte lika långt 

i individualpreventiv riktning som förslaget till skyddslag, utan kan i viss mån 

sägas ha inneburit en kompromiss mellan de allmänpreventiva och 

individualpreventiva tankegångarna.70 I en inledande bestämmelse återfanns 

följande stadgande: 

 
Vid val av påföljd skall rätten, med iakttagande av vad som kräves för 

att upprätthålla allmän laglydnad, fästa särskilt avseende vid att 

påföljden skall vara ägnad att främja den dömdes anpassning i 

samhället.71 

 

Den dömdes behov av behandling fick alltså starkt genomslag för påföljds-

valet, och åren närmast efter brottsbalkens genomförande kännetecknades i 

många avseenden av en utpräglad behandlingsoptimism. Behandlingsideo-

login skulle dock komma att ifrågasättas ganska snabbt, under slutet av 1960-

talet och början av 1970-talet växte en rörelse fram som hade en allmänt 

kritisk syn på den förda kriminalpolitiken.72 När den kriminologiska 

forskningen kunde visa att behandlingsmetoderna inte gav särskilt goda re-

sultat höjdes kritiska röster, bland annat utrycktes det att felet med de svenska 

kriminalvårdsanstalterna var att ”behandling på anstalt är en omöjlighet om 

man har någorlunda högt ställda förväntningar på framgång”.73 Av stor 

betydelse för behandlingskritiken var den arbetsgrupp inom Brå som 1977 

överlämnade rapporten Nytt straffsystem i vilken det argumenterades för en 

mer realistisk syn på vad som kan uppnås inom ramen för straffrättsliga 

påföljder, och framlades olika förslag till förändringar av lagstiftningen.74 

                                                
70 Andersson & Nilsson, 2017, s. 107. 
71 Se numera upphävda 1 kap. 7 § BrB. Bestämmelsen upphörde att gälla i samband med att 
reglerna om straffmätning och påföljdsval i 29 och 30 kap. BrB infördes, se nedan.  
72 Aspelin, SvJT 1999, s. 122 f. 
73 Elwin, Heckscher & Nelson, 1976, s. 228. 
74 Borgeke, SvJT 2004, s. 885 f. 
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Bara lite drygt ett decennium efter brottsbalkens ikraftträdande förutspåddes 

att behandlingsideologin ”inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att 

ha spelat ut sin roll som legitimation för straffsystemet”.75 

 

De principer som arbetsgruppen inom Brå ville att straffsystemet skulle vila 

på hade nära anknytning till den klassiska straffrättsskolan, varför denna nya 

kriminalpolitiska riktning kom att kallas för nyklassisk. Nyklassicismen, vars 

ledande ideologer i Sverige var Sten Heckscher och Dag Victor, vände sig 

framförallt emot att den enskilde brottslingens eget bästa skulle ligga till 

grund för valet av påföljd och att denna skulle bestämmas efter någon sorts 

prognos. Detta ansågs orättvist, och dessutom framhölls att det inte fanns 

något stöd för att kriminalvårdens behandlingar hade lett till resultat.76 

Nyklassicismen slog vakt om principerna om ekvivalens, proportionalitet och 

förutsebarhet och krävde bland annat att de tidsobestämda påföljderna 

ungdomsfängelse och internering skulle avskaffas, vilket också skedde 1979 

respektive 1981. Samtidigt kritiserades rörelsen för att vara reaktionär och 

föra utvecklingen tillbaka till ett äldre dogmatiskt strafftänkande.77 Ivar 

Strahl, som ingick i Strafflagberedningen, hörde till kritikerna och ansåg inte 

att brottsbalkens påföljdssystem byggde på en behandlingsideologi. Strahl 

höll förvisso med om att allmänprevention var det bärande syftet för 

straffrätten, men en differentiering av påföljderna och deras verkställighet 

måste enligt Strahl ske med hänsyn till den brottsliges person och personliga 

förhållanden.78 I sammanhanget kan exempelvis nämnas att arbetsgruppen i 

sin rapport ansåg att institutet villkorlig frigivning skulle avskaffas, förslaget 

har aldrig lett till lagstiftning men en sådan förändring skulle sannolikt ha 

medfört en betydande straffskärpning. Johan Munck menar dock att även om 

nyklassiska tankegångar ibland förs fram som skäl för straffskärpningar så 

har farhågorna för att nyklassicismen skulle ge upphov till en repressiv 

utveckling ”knappast infriats”.79  

                                                
75 Elwin, Heckscher & Nelson, 1976, s. 82. 
76 Munck, SvJT 2015, s. 425. 
77 Aspelin, SvJT 1999, s. 124. 
78 Strahl, SvJT 1978, s. 132. 
79 Munck, SvJT 2015, s. 427. 
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2.4.5 1989 års påföljdsreform 
 

De idéer och förslag som fördes fram av den nyklassicistiska rörelsen skulle 

på sikt resultera i principiellt viktiga lagändringar, och mot bakgrund av den 

uppkomna debatten tillsattes två parlamentariska kommittéer, 

Frivårdskommittén och Fängelsestraffkommittén.80 Fängelsestraffkommittén 

föreslog i sitt slutbetänkande Påföljd för brott (SOU 1986:13–15) att den 

ovan nämna regleringen som då återfanns i 1 kap. 7 § BrB skulle ersättas av 

två nya kapitel med regler för påföljdsval och straffmätning, förslagen ledde 

till lagstiftning som trädde i kraft 1989 då nuvarande kap. 29 och 30 infördes 

i brottsbalken.81 Det hette att domstolarna inte längre skulle behöva tänka i de 

”på domstolsnivån teoretiskt ohållbara begreppen allmän- och 

individualprevention […]”.82 Reformen kan beskrivas som att behandling 

som central princip vid påföljdsbestämningen ersattes av principen om straff-

värde, vilket framgår av den nya bestämmelsen som skulle ligga till grund för 

domstolens bedömning: 

 
Straff ska, med beaktande av intresset av en enhetlig 

rättstillämpning, bestämmas inom ramen för den tillämpliga 

straffskalan efter brottets eller den samlade brottslighetens 

straffvärde.83 

 

Med ett brotts straffvärde avsågs brottets svårhet i förhållande till andra brott, 

straffvärdet är alltså ett mått på hur allvarligt lagstiftaren betraktar det aktuella 

brottet.84 Vidare betonades en allmän strävan att sänka nivån på straffen 

                                                
80 I det följande kommer enbart Fängelsestraffkommitténs arbete att redogöras för. 
Frivårdskommittén och dess arbete resulterade i att det infördes en möjlighet att förena 
skyddstillsyn med föreskrift om kontraktsvård. För en närmare redogörelse se t.ex. SOU 
2012:34, band 2, s. 27 ff. 
81 Se prop. 1987/88:120.  
82 SOU 1986:14, s. 426. 
83 Se 29 kap. 1 § första stycket BrB och Tham, 2018, s. 81. Det kan noteras att det allmänna 
uttrycket påföljd ersattes med det tydligare ordet straff.  
84 SOU 1986:14, s. 131.  
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generellt sett, bland annat genom att reglerna för påföljdsbestämningen 

syftade till ett försiktigare bruk av fängelse. En tredje grundtanke var att öka 

förutsebarheten och enhetligheten i dömandet, vilket skulle uppnås 

exempelvis genom att tydligt ange vilka omständigheter som skulle kunna 

påverka straffmätningen vilket skulle främja rättssäkerheten.85  

 

Fängelsestraffkommittén ansåg att varken allmänpreventiva eller individu-

alpreventiva hänsyn skulle tillmätas vikt vid utformningen av straffskalorna 

eller påföljdsbestämningen, utgångspunkten skulle alltså istället vara brottets 

svårhet.86 Utformningen av straffskalorna skulle falla tillbaka på ett 

rättviseresonemang med utgångspunkt i proportionalitet och ekvivalens, det 

vill säga att straffskalorna borde bestämmas i proportion till brottets svårhet 

och att lika svåra straff skulle utmätas för likvärdiga brottstyper.87 Även 

straffmätningen borde ske efter brottets klandervärdhet utan att tillmäta all-

mänpreventionen någon självständig betydelse, att en domstol i rent av-

skräckningssyfte skulle döma ut ett strängare straff än vad brottets svårhet 

krävde ansågs inte acceptabelt i en rättsstat.88 Från den nyklassicistiska rörel-

sen hade tidigare framförts att allmänpreventionen var oanvändbar som 

vägvisare för straffmätning och inte kunde vara grund för proportionella 

straff, att genom straffmätningen statuera exempel leder ofrånkomligen till att 

den straffade individen tillfogas mer klander än vad som relativt sett är 

befogat.89 I den följande propositionen anslöt sig departementschefen till 

kommitténs grundtankar, men framförde dock att det inte fanns några hinder 

för att vid straffvärdebedömningen beakta allmänpreventiva intressen och 

påpekade att det kunde finnas anledning till ändrad domstolspraxis vid sär-

skilda omständigheter, så som att brottsligheten blivit mer utbredd eller 

elakartad.90  

 

                                                
85 SOU 1984:14, s. 20 f. 
86 SOU 1984:14, s. 20. 
87 SOU 1984:14, s. 68. 
88 SOU 1984:14, s. 70. 
89 von Hirsch, NTfK 1982, s. 102 ff. 
90 Prop. 1987/88:120, s. 37. I den lagändring som skedde 2010 ändrades bestämmelsen så 
att allmänpreventiva hänsyn inte längre skulle kunna tillmätas betydelse, se avsnitt 3.8.1 
nedan. 
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2.4.6 Utvecklingen under 1990-talet 
 

Avståndstagandet från behandlingsideologin fortgick under 1990-talet. År 

1992 tillsattes Straffsystemkommittén som fick i uppdrag att göra en översyn 

av brottsbalkens påföljdssystem, kommittén lade fram ett förslag där 

principerna om rättvisa, konsekvens, proportionalitet, ekvivalens och förut-

sebarhet skulle få fullt genomslag och därmed helt fjärma sig från behand-

lingstanken.91 Om Strafflagsberedningen menade att påföljdsbestämningen 

skulle styras av prognostiska kriterier, det vill säga skyddsintresset, menade 

Straffsystemkommittén att i princip enbart tillbakablickande, normativa, 

kriterier som straffvärdet och den tilltalades tidigare brottslighet skulle beak-

tas.92 Regeringen var dock inte beredd att genomföra den genomgripande 

reformen, men ansåg ändå att några av de förslag som kommittén lämnat 

borde bli föremål för lagstiftning. Den 1 januari 1999 trädde således en rad 

lagändringar i kraft med bland annat syftet att åstadkomma trovärdiga 

alternativ till fängelsestraff, här kan t.ex. nämnas att systemet med samhälls-

tjänst utvidgades och intensivövervakning med elektronisk kontroll perma-

nentades, vidare stramades bestämmelserna om villkorlig frigivning upp så 

att villkorlig frigivning fick ske tidigast efter två tredjedelar av strafftiden 

avtjänats.93 I samband med propositionen infördes även sluten ungdomsvård 

som en ny frihetsberövande påföljd för unga lagöverträdare. Behandlings-

ideologin kan dock i någon mån sägas finnas kvar på detta område då på-

följden överlämnande till vård inom socialtjänsten behölls för unga lagö-

verträdare.94  

                                                
91 Aspelin, SvJT 1999, s. 126. 
92 Victor, SvJT 1999, s. 135. 
93 Se prop. 1997/98:96. För en utförlig redogörelse för Straffsystemkommitténs förslag se 
t.ex. SOU 2012:34, band 2, s. 33 ff. 
94 Aspelin, SvJT 1999, s. 125 f. Påföljden har numera beteckningen ungdomsvård, se 32 
kap. 1 § BrB. 
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3 Straffskärpningar under 
2000-talet 

 

3.1 Inledning 

I detta kapitel redovisas de viktigaste resultaten från undersökningen. 

Resultaten redogörs för i kronologisk ordning, av pedagogiska skäl och för 

att underlätta läsningen presenteras dock straffskärpningarna indelade efter 

brottstyp. Syftet med dispositionen är att läsaren lättare ska få en överblick 

över materialet, och att de fall där straffen har skärpts flera gånger för samma 

brott kan återges i samma avsnitt. Varje straffskärpning redovisas med en kort 

redogörelse över lagstiftningsarbetet, sedan följer en återgivning av 

lagstiftarens huvudsakliga motivering. I förekommande fall redogörs även för 

riksdagsmotioner i den mån de behandlar något för undersökningen intressant 

innehåll, så som exempelvis yrkanden om alternativa utformningar av 

straffskalan i fråga. 

 

3.1.1 Tidskontext 
 
Om det är något som utmärker 2000-talet så får det nog sägas vara en allt mer 

påtaglig internationalisering av straffrätten. Den svenska straffrätten påverkas 

numera av olika typer av överenskommelser och instrument som utvecklas 

inom ramen för olika organisationer som EU, FN och Europarådet.95 Ett par 

milstolpar som kan nämnas i sammanhanget är Sveriges inträde i EU 1995 

(samma år införlivades förövrigt EKMR i svensk rätt), upprättandet av 

Schengenavtalet 2001 och Lissabonfördragets ikraftträdande 2009 som bland 

annat innebar att EU numera kan ange minimiregler för kriminaliseringar av 

vissa gärningar. Nedan redovisas de straffskärpningar som är ett resultat av 

EU-samarbetet, främst rör det områden som är av gemensamt intresse för 

                                                
95 För ett utvecklat resonemang se Asp, 2016, s. 146 ff. 
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medlemsstaterna som exempelvis penningförfalskning, människohandel och 

barnpornografi.96 Samtidigt präglades de första åren av 2000-talet av en 

internationell oro efter terroristattacken i New York 2001 och större 

terrorattentat i Madrid 2004 och London 2005, vilket som undersökningen 

nedan visar har gett tydligt avtryck i strafflagstiftningen.  

 

3.2 Förmögenhetsbrott och ekonomisk 
brottslighet 

 

3.2.1 2001 års insiderstrafflag 
 

Den 1 januari 2001 trädde en ny lag om straff för insiderbrott i kraft, i 

samband med detta upphörde den tidigare insiderlagen (1990:1342) att 

gälla.97 Inom Finansdepartementet hade en promemoria arbetats fram (Ds 

2000:4) som kom att ligga till grund för regeringens proposition 

1999/2000:109. Förslaget innebar i korthet att insiderlagstiftningen delades 

upp i två lagar, en med straffrättsliga bestämmelser och en med administrativa 

bestämmelser. Vad gäller påföljderna skärptes straffen för insiderbrott och 

otillbörlig kurspåverkan av normalgraden genom att böter utgick ur 

straffskalan, straffet blev därmed fängelse i högst två år. Anledningen till 

straffskärpningen var enligt regeringen att synen på de ifrågavarande brotten 

hade skärpts på senare tid och att de fick anses ha ett relativt högt straffvärde. 

Vidare anfördes att straffvärdet är sådant att påföljderna borde motsvara vad 

som gäller för förmögenhetsbrotten, regeringen ansåg därför att samma 

straffskala som gäller för svindleri borde införas för den aktuella 

brottsligheten.98 Några övriga straffrättsideologiska överväganden anges inte, 

                                                
96 Trenden från en nationell till en internationell kriminalpolitik förs även fram av Tham, 
2018, s. 92 f. 
97 Den i kapitlet behandlade insiderstrafflagen (2000:1086) är numera upphävd och har 
ersatts av lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden. 
Straffskalan för brottet är emellertid alltjämt densamma.   
98 Prop. 1999/2000:109, s. 54. Jfr även 9 kap. 9 § BrB. 
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inte heller hur den strängare synen på brottsligheten har tagit sig uttryck. I 

departementspromemorian anges inte någon ytterligare motivering.99 

 

3.2.2 2004 års straffskärpningar för 
skadegörelse 

 

Efter en skrivelse till Justitiedepartementet från Svenska Kommunförbundet 

med anledning av en ökad problematik med klotter utarbetades en 

departementspromemoria med förslag till åtgärder mot klotter (Ds. 2001:43) 

som låg till grund för regeringens proposition 2002/03:138. I lagförslaget 

föreslogs en höjning av straffmaximum för skadegörelse av normalgraden (12 

kap. 1 § BrB) från fängelse i sex månader till fängelse i ett år, utöver det 

kriminaliserades även försök till brott av normalgraden. Lagändringarna 

trädde i kraft den 1 januari 2004. Motioner från V och MP yrkade avslag på 

propositionen, lagförslaget ansågs bygga på konfrontationspolitik och att 

klotter istället främst bör bekämpas genom att ta uti med segregation och 

sociala orättvisor.100 

 

Anledningen till lagändringarna var bland annat en ökad omfattning av 

skadegörelsebrottsligheten, bland annat hade klotterbrotten nästan 

tredubblats under perioden 1996 – 2002.101 Vad gäller själva 

straffskärpningen var det flera remissinstanser som avstyrkte förslaget, bland 

annat eftersom att det övervägande flertalet av de som gör sig skyldig till 

skadegörelse genom klotter tillhör den ålderskategori som omfattas av 

brottsbalkens straffnedsättningsbestämmelser. Normalpåföljden torde 

således även fortsättningsvis bli böter. Det framfördes även att tänkbara 

individual- och allmänpreventiva effekter ansågs vara små.102 Regeringen 

framhöll att straffskalorna för skadegörelsebrotten varit oförändrade sedan 

brottsbalkens ikraftträdande och är påtagligt lägre än huvudbrotten i 8–10 

                                                
99 Jfr. Ds. 2000:4 s. 59. 
100 Bet. 2003/04:JuU3, s. 12. 
101 Prop. 2002/03:138, s. 7. 
102 Prop. 2002/03:138, s. 19. Jfr även 29 kap. 7 § och 30 kap. 5 § BrB. 
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kap. BrB, samt att straffskalan för skadegörelse motsvarade straffskalan för 

snatteri. Regeringen menade vidare att klotter inte sällan sker systematiskt 

och i vissa fall i organiserad form, samtidigt som den orsakar mycket stora 

skador utan att den är att bedöma som grov. Straffskalan ansågs inte vara 

tillräckligt vid, särskilt inte vid en jämförelse med andra 

förmögenhetsbrott.103 Några uttryckliga straffrättsideologiska 

utgångspunkter anges dock varken i propositionen eller promemorian. 

Däremot framhålls att avsikten med straffskärpningen inte är att åstadkomma 

en generell straffhöjning utan endast att ge utrymme för en mer nyanserad 

påföljdsbestämning i allvarliga fall.104 

 

3.2.3 2004 års straffskärpning för bestickning 
 

Med anledning av Sveriges tillträde till Europarådets straffrättsliga 

konvention om korruption utarbetades departementspromemorian Ds 

2002:67 inom Justitiedepartementet, promemorian föranledde regeringens 

proposition 2003/04:70. Lagförslaget innebar bland annat att 

mutbrottlagstiftningen utvidgades till att även omfatta parlamentariker i 

mellanstatliga organisationer samt domare och funktionärer i internationella 

domstolar. Vad gäller straffskärpningar så infördes en särskild straffskala för 

grov bestickning, straffskalan bestämdes till fängelse i lägst sex månader och 

högst sex år.105 Skälen för regeringens förslag är förhållandevis kortfattade. 

Det framhölls att bestämmelserna om mutbrott och bestickning syftar till att 

bekämpa samma typ av brottslighet och tillämpningsområdet för 

bestämmelserna är också i stora delar detsamma. För grovt mutbrott106 

dömdes till lägst sex månader och högst sex års fängelse, men någon 

motsvarighet för bestickning fanns alltså inte. Det fanns enligt regeringen 

starka skäl för att straffskalorna borde vara överensstämmande, detta 

                                                
103 Prop. 2002/03:138, s. 20 f. 
104 Prop. 2002/03:138, s. 25; Ds 2001:43, s. 31. 
105 Se numera upphävda 17 kap. 7 § BrB. I nuvarande lagstiftning motsvaras brottet av 
grovt givande av muta, se 10 kap. 5 c § BrB, straffskalan är dock oförändrad.  
106 Jfr numera upphävda 20 kap. 2 § BrB och 10 kap. 5 c § BrB. 
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tillsammans med konventionens krav på effektiva, proportionerliga och 

avskräckande påföljder var enligt regeringen anledning nog för att införa en 

särskild straffskala för grov bestickning motsvarande den som gällde för 

grova fall av mutbrott.107 Propositionen överensstämmer i allt väsentligt med 

promemorian, några uttryckliga straffrättsideologiska överväganden anges 

inte.108 

 

3.2.4 2005 års straffskärpningar för 
bokföringsbrott  

 

Den 1 juli 2005 genomfördes en rad förändringar och en övergripande 

modernisering av 11 kap. BrB. Vad gäller rena straffskärpningar så gavs grovt 

bokföringsbrott en egen rubricering och straffmaximum höjdes från fyra till 

sex års fängelse (11 kap. 3 § BrB). För ringa bokföringsbrott höjdes 

maximistraffet från böter till fängelse i sex månader (11 kap. 2 § BrB). 

Lagstiftningsarbetet föregicks av en rad utredningar, de här ifrågavarande 

straffskärpningarna var ett resultat av förslagen i departementspromemorian 

Ds 2002:57 som låg till grund för regeringens proposition 2004/05:69.109 De 

flesta remissinstanser tillstyrkte förslaget, ett par remissinstanser ifrågasatte 

dock om det fanns empiriska belägg för att en höjning av straffskalan skulle 

ha en brottspreventiv verkan.110 

 

Regeringen konstaterade att grovt bokföringsbrott hade en lägre straffskala 

än de grova fallen av huvudbrotten i 8–10 kap. BrB. Den kraftiga ökningen 

av antalet aktieägare i Sverige hade medfört en ökad betydelse av en korrekt 

bild av börsnoterade företag, dessutom bildade bokföringen utgångspunkten 

för beskattning. Vidare förekom det att bokföringen systematiskt 

försummades i syfte att exempelvis dölja skattebrott, brottsligheten kunde 

föregås av en ingående planering i vilken risken för lagföring och straff 

                                                
107 Prop. 2003/04:70, s. 36 f. 
108 Ds 2002:67, s. 45 ff. 
109 Se prop. 2004/05:69, s. 14 och s. 27. 
110 Prop. 2004/05:60, s. 27 f. 



 35 

vägdes in. Det kunde enligt regeringen därför ”antas att det i sådana 

sammanhang har betydelse att maximistraffet för grovt bokföringsbrott är 

väsentligt lägre än för andra grova förmögenhetsbrott som t.ex. grovt 

bedrägeri eller grov förskingring”.111 Enligt regeringen var det således viktigt 

att det vid grova fall av bokföringsbrott gavs utrymme för en strängare 

bedömning genom en höjning av straffmaximum. Anledningen till att 

straffmaximum höjdes även för det ringa brottet var att det ansågs vanligt med 

återfall i bokföringsbrott och problematiken kring s.k. målvakter, det 

framfördes att det i vissa enskilda fall av mindre allvarliga bokföringsbrott 

måste finnas möjlighet att välja en annan påföljd än böter. 

Straffskärpningarna var inte avsedda att skapa en generellt höjd straffnivå för 

bokföringsbrott utan att ge utrymme för en mer nyanserad 

påföljdsbestämning.112 Några uttryckliga straffrättsideologiska överväganden 

anges inte i propositionen, men vid sidan av justeringen av straffskalan i 

förhållande till andra förmögenhetsbrott går det även att utläsa inslag av ett 

brottspreventivt tankegods. Preventionstanken tycks även i viss mån ha 

genomsyrat departementspromemorian i vilken det framförs att ”[v]id 

utformningen av lagförslagen har hänsyn tagits till att brott i största möjliga 

utsträckning bör förebyggas”.113 

 

3.2.5 2016 års åtgärder mot 
penningförfalskning 

 

Med anledning av ett EU-direktiv om straffrättsligt skydd av euron och andra 

valutor mot penningförfalskning utarbetades inom Justitiedepartementet en 

promemoria (Ds 2015:30) med förslag till de lagändringar som bör vidtas för 

att Sverige skulle uppfylla direktivets krav. Lagförslaget behandlades i 

regeringens proposition 2015/16:83 som trädde i kraft den 1 maj 2016. 

Förslaget innebar att maximistraffet för olovlig befattning med falska pengar, 

                                                
111 Prop. 2004/05:69, s. 29. 
112 Prop. 2004/05:69, s. 30 f. 
113 Ds 2002:57, s. 109. 
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grovt brott, höjdes från fyra till sex års fängelse (14 kap. 7 § BrB). Varken 

propositionen eller promemorian innehåller några straffrättsideologiska 

överväganden, direktivet uppställde krav på ett lägsta maximistraff om fem 

års fängelse men det ansågs lämpligt att låta straffskalan motsvara vad som 

gäller för grov stöld, grovt bedrägeri och grovt svindleri, det vill säga fängelse 

i sex år.114 

 

3.2.6 2017 års straffskärpningar för 
fordringsbedrägeri och 
förmögenhetsbrott 

 

I juni 2012 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att undersöka 

behovet av att förstärka det straffrättsliga skyddet för egendom, utredningen 

tog sig namnet Egendomsskyddsutredningen.115 I december 2013 

överlämnades betänkandet SOU 2013:85 som låg till grund för regeringens 

proposition 2016/17:131. Lagförslaget innebar bland annat en hel del 

redaktionella och språkliga förändringar av 8–10 kap. och 12 kap. BrB, samt 

förslag som tog sikte på regleringen av förmögenhetsbrotten i allmänhet 

genom att t.ex. integritetskränkande inslag i samband med en gärning skulle 

få större genomslag vid bedömningen av om ett brott skulle anses vara grovt. 

Det nya brottet grovt fordringsbedrägeri infördes i 9 kap. 3a § BrB, 

straffskalan bestämdes till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. 

Syftet med det nya brottet, som sprang ur den ökade problematiken kring s.k. 

bluffakturor, var att på ett bättre sätt kunna beakta brottslighetens 

planmässighet och omfattning. Brottet finns därför bara i en grov 

svårhetsgrad då det saknades ett behov av svårhetsgrader som tog sikte på 

mindre omfattande förfaranden. Den föreslagna straffskalan motiverades 

relativt kortfattat, regeringen anförde att straffskalan borde ta höjd för mera 

                                                
114 Prop. 2015/16:83, s. 10; Ds 2015:30, s. 18 f. 
115 Dir. 2012:73. 
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straffvärda förfaranden och utformades efter de grova svårhetsgraderna av 

andra centrala förmögenhetsbrott.116  

 

Vad gäller straffskärpningar så skärptes straffskalorna för ringa tillgrepp av 

fortskaffningsmedel (8 kap. 7 § BrB), ringa utpressning (9 kap. 4 § BrB) och 

tagande av olovlig väg (12 kap. 4 §) genom att fängelse i högst sex månader 

infördes i straffskalorna. Maximistraffet för egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 

§ BrB) höjdes från sex månader till ett års fängelse, för grovt brott ändrades 

straffskalan från att tidigare vara fängelse i högst två år till att vara fängelse i 

lägst sex månader och högst fyra år. Vidare infördes en särskild straffskala 

för grovt olovligt förfogande (10 kap. 4 § BrB) med straffet fängelse i lägst 

sex månader och högst fyra år. Slutligen skärptes straffen på nytt för 

skadegörelse (12 kap. 1 § BrB). I straffskalan för skadegörelse togs 

bötesstraffet bort och maximistraffet höjdes från ett år till två års fängelse. 

Det ringa brottet, åverkan, omrubricerades till ringa skadegörelse och 

fängelse i högst sex månader infördes i straffskalan (12 kap. 2 § BrB). Straffet 

för grov skadegörelse höjdes från högst fyra års fängelse till fängelse i lägst 

sex månader och högst sex år (12 kap. 3 § BrB).  

 

Anledningen till de många straffskärpningarna tycks i grunden ha varit att 

regeringen ansåg det orimligt att straffskalorna för förmögenhetsbrotten 

varierade i hög grad sinsemellan, bland annat anfördes att det uppställdes så 

mycket som tio olika straffskalor för ett fåtal brott som inte skiljde sig 

nämnvärt från varandra. För flertalet av förmögenhetsbrotten hade 

straffskalorna dessutom varit desamma sedan brottsbalkens tillkomst. Enligt 

regeringen fanns det således skäl för att justera straffskalorna och framhöll att 

det var viktigt att straffskalorna gav uttryck för en aktuell syn på hur 

klandervärt brottet anses vara, men att ”[f]ör alla överväganden i den vägen 

ska givetvis proportionalitets- och ekvivalensprinciperna bilda 

utgångspunkt”.117 Vad gäller de ringa svårhetsgraderna av tillgrepp av 

fortskaffningsmedel, utpressning och tagande av olovlig väg ansåg 

                                                
116 Prop. 2016/17:131, s. 32. 
117 Prop. 2016/17:131, s. 76. 
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regeringen att intresset av att de flesta ringa förmögenhetsbrott hade likartade 

straffskalor utgjorde ett tillräckligt skäl för att justera dessa.118 Avseende 

egenmäktigt förfarande ansåg regeringen att de tidigare straffskalorna i 

förhållande till brottet olovligt brukande kunde tolkas som att en kränkning 

av annans besittning ansågs mindre klandervärt än att missbruka något som 

man har i sin egen besittning, för förfaranden med fastigheter gällde dock det 

omvända. Enligt regeringen var en sådan skillnad i straffvärde omotiverad, 

istället borde båda brottstyperna typiskt sett anses lika klandervärda.119 Att 

straffet för olovligt förfogande höjdes genom att en straffskala för grovt brott 

infördes hade att göra med att regeringen ansåg att straffvärdet borde 

jämställas med egenmäktigt förfarande och olovligt brukande.120 Angående 

skadegörelsebrotten ansåg regeringen att de borde ha samma straffvärde som 

de typiska tillgreppsbrotten och därmed övriga centrala förmögenhetsbrott. 

Regeringen anförde i detta sammanhang att vid fastställandet av straffvärdet 

så är det naturligt att utgå från hur skyddsvärt det intresset som 

straffbestämmelsen avser att skydda är, och i vilken utsträckning brottet 

kränker skyddsintresset. I detta avseende menade regeringen att det inte fanns 

någon skillnad mellan skadegörelse och tillgrepp av den ifrågavarande 

egendomen, gärningsmannen visar på samma brist på respekt för andras 

egendom. Skadegörelsebrottens straffvärde borde således justeras upp till 

samma nivåer som gäller för tillgreppsbrotten.121  

 

Propositionen stämmer i allt väsentligt överens med 

Egendomsskyddsutredningens betänkande där det även görs några intressanta 

påpekanden som är värda att lyfta fram. Den Straffnivåutredning som hade i 

uppdrag att utreda straffskalan för mord och för allvarliga våldsbrott (se 

avsnitt 3.7.1 och 3.8.1 nedan) konstaterade bland annat att våldsbrotten 

numera betraktades som ett större hot för den enskilde än 

                                                
118 Prop. 2016/17:131, s. 82. 
119 Prop. 2016/17:131, s. 80. Genom lagförslaget utvidgades straffbestämmelsernas 
tillämpningsområden så att olovligt brukande av fastighet skulle kunna bedömas som grovt 
brott och straffansvaret för egenmäktigt förfarande skulle kunna omfatta gärningar som rör 
både lös och fast egendom. Tidigare kunde enbart olovligt brukande av lös egendom 
bedömas som grovt brott, se även prop. 2016/17:131, s. 46. 
120 Prop. 2016/17:131, s. 80 f. 
121 Prop. 2016/17:131, s 78. 
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förmögenhetsbrotten, vilket i sin tur förklarade den skärpta synen på 

våldsbrott som motiverade en generell straffskärpning.122 Även 

Egendomsskyddsutredningen tycks dock ha utgått från någon typ av skifte i 

allmänhetens syn på den aktuella brottsligheten. Det framhölls att straffvärdet 

för enskilda brott kan variera över tid, och att vad som vid en viss tidpunkt 

uppfattas som mindre allvarligt senare kan omvärderas. Med beaktande av att 

straffskalorna för förmögenhetsbrotten inte hade setts över på mer än femtio 

år fanns det enligt utredningen ”skäl att se över straffskalorna för 

förmögenhetsbrotten utifrån den huvudsakliga frågeställningen om 

straffskalorna för de enskilda brotten är utformade så att de speglar brottens 

svårhet så som den uppfattas idag [min kursivering]”.123 Som redan 

konstaterats föreslogs flera straffskärpningar vilka motiverades enligt vad 

som redovisats ovan, däremot framgår på intet sätt hur den aktuella 

brottsligheten uppfattas idag, eller för den delen vem som uppfattar den 

annorlunda.  

 

3.3 Narkotikabrott 

 

3.3.1 2001 års smugglingslag 
 

Den 1 januari 2001 ersattes den tidigare lagen (1960:418) om straff för 

varusmuggling med den nya lagen (2000:1225) om straff för smuggling. 

Syftet med den nya lagen var flera, bland annat behövde lagstiftningen stå 

bättre i samklang med EU-rätten, men även ytterligare anpassas till 

narkotikastrafflagen (1968:64) varför lagförslaget behandlas inom ramen för 

detta kapitel. Lagförslaget innehåller samma straffskalor som den äldre 

varusmugglingslagen men innebar en straffskärpning i det avseendet att en 

särskild straffskala för grov olovlig befattning med smuggelgods infördes, 

                                                
122 Se SOU 2007:90 s. 135; SOU 2008:85, s. 249.  
123 SOU 2013:85, s. 304. 
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straffskalan bestämdes till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Även 

stämpling, förberedelse och försök till brottet kriminaliserades. Anledningen 

till straffskärpningen var den ökade problematiken med organiserad 

smugglingsbrottslighet, regeringen ville på ett tidigt stadium öka 

möjligheterna till att ingripa mot den organiserade brottsligheten. Själva 

straffskalan utformades efter vad som gäller för grova införelsebrott, detta 

ansågs naturligt då olovlig befattning med smuggelgods i det enskilda fallet 

kan utgöra ett lika allvarligt eller till och med allvarligare brott än 

införelsebrottet.124 Några uttryckliga straffrättsideologiska överväganden 

anges inte. 

 

3.3.2 2016 års straffskärpningar för grova 
narkotikabrott 

 

I maj 2013 tillsatte regeringen en utredning med uppdraget att överväga och 

föreslå de ändringar som behövdes för att åstadkomma en reglering av 

narkotikabrott som gav uttryck för en sträng, fast och konsekvent syn på 

illegal hantering av narkotika.125 I juni 2014 överlämnades betänkandet SOU 

2014:43 som låg till grund för regeringens proposition 2015/16:111. Genom 

lagförslagen som trädde i kraft den 1 juli 2016 infördes två nya brott, 

synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov 

narkotikasmuggling.126 Straffskalan bestämdes till lägst sex år och högst tio 

års fängelse för den synnerligen grova svårhetsgraden, och lägst två år och 

högst sju år för den grova svårhetsgraden. Regeringens avsikt var inte att 

generellt påverka straffnivåerna, men däremot att skärpa straffen för 

gärningar som avsett hantering av synnerligen stora mängder narkotika.127 

Lagförslaget antogs med acklamation samtidigt som en rad motioner med 

anledning av propositionen avslogs. Bland annat yrkade motionärer från SD 

på att både minimi- och maximinivåerna för narkotikabrott skulle höjas, 

                                                
124 Prop. 1999/2000:124, s. 73 f. 
125 Dir. 2013:62. 
126 Se narkotikastrafflagen (1968:64) och lag (2000:1225) om straff för smuggling. 
127 Prop. 2015/16:111, s. 26. 
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motionärer från M begärde att en översyn skulle göras av möjligheten att 

skärpa straffen för vid försäljning av narkotika.128 

 

Reformen kan förstås mot bakgrund av den s.k. mefedrondomen, NJA 2011 

s. 357. I domen underströk HD att mängden och sorten narkotika inte kan 

vara ensamt styrande för straffvärdebedömningen. Denna omläggning 

innebar att samtliga omständigheter i det enskilda fallet skulle beaktas i 

narkotikamål, det vill säga så som det görs i brottmål i allmänhet.129 

Förändringen innebar i vissa fall att resultatet blev att lägre straff dömdes ut 

än om enbart mängd och sorts narkotika hade beaktats, vilket enligt 

regeringen innebar en mer nyanserad syn på bedömningen av straffvärdet för 

narkotikabrott, men att det samtidigt kommit att innebära en slags 

straffvärdemässiga tak för betydelsen av mängden narkotika. Regeringen 

ansåg det inte vara lämpligt med sådana straffvärdemässiga tak, sort- och 

mängdfaktorerna borde få genomslag även på höga straffnivåer varför det 

fanns skäl att ändra dessa så att en mycket stor mängs narkotika i sig kunde 

innebära att den övre delen av straffskalan skulle tillämpas.130 Regeringen 

anförde vidare att utgångspunkten för påföljdsbestämning i brottmål är att 

straffvärdebedömningen styrs av principerna om proportionalitet och 

ekvivalens, och att de straffvärdemässiga tak som nämnts ovan inte var 

förenliga med dessa principer. Om skillnaden i den hanterade mängden 

narkotika är tillräckligt stor innebär detta även en skillnad i fråga om 

förkastlighet. Dessutom påpekades det att Sverige låg straffvärdemässigt 

lägre än de länder som utredningen jämfört med vid hantering av större 

mängder narkotika än vad taken anger.131 Regeringen föreslog därför en 

uppdelad straffskala för de grova brotten med motiveringen att sort- och 

                                                
128 Bet. 2015/16:JuU15, s. 11. 
129 För en utförlig diskussion av domens betydelse se tex. Ulväng, SvJT 2015 s. 440. Före 
Mefedrondomen gällde en straffmätningstradition som innebar att påföljden bestämdes med 
hänsyn till den sort och mängd narkotika som en gärning avsett, vilket både innebar 
enhetlighet och förutsebarhet och att hela straffskalan utnyttjades, se SOU 2014:43, s. 228. 
130 Prop. 2015/16:111, s. 19. 
131 Prop. 2015/16:111, s. 25; SOU 2014:43, s. 215 f. Enligt utredningen kunde dock inte 
förhållandet att maximistraffet är högre i jämförbara länder utgöra grund för en 
straffskärpning om förslaget inte samtidigt kan motiveras enligt proportionalitets- och 
ekvivalensprinciperna, SOU 2014:42, s. 235. 
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mängdfaktorerna måste tillåtas få genomslag på de högre straffnivåerna så att 

dessa kan tillämpas om gärningen avsett en stor mängd narkotika även om 

inga andra försvårande omständigheter föreligger.132 

 

3.4 Terroristbrott och internationella brott 

 

3.4.1 2002 års finansieringslag 
 

Den 15 oktober 2001 undertecknade Sverige FN:s konvention om 

bekämpande av finansiering av terrorism. Med anledning av de lagändringar 

som borde vidtas för att uppfylla konventionen presenterade regeringen sin 

proposition 2001/02:149, lagförslaget trädde i kraft den 1 juli 2002. Samtliga 

partier förutom MP röstade för lagförslaget, MP reserverade sig med 

anledning av att underlaget ansågs bristfälligt.133 Lagen (2002:444) om straff 

för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall gjorde det 

straffbart att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar i syfte att använda 

dessa för att begå särskilt allvarliga brott som räknas upp i lagen. Straffskalan 

bestämdes till högst två års fängelse, vid grovt brott fängelse i lägst sex 

månader och högst sex år. Propositionen innehåller inga straffrättsideologiska 

överväganden, straffskalan utformades mot bakgrund av de straff som kan 

dömas ut för förberedelse av brott. Med hänvisning till straffskalorna för de 

fullbordade brott som gärningen syftar till att finansiera ansågs straffskalan 

vara lämplig.134 

 

3.4.2 2003 års terroristbrottslag 
 

                                                
132 Prop. 2015/16:111, s. 26. 
133 Bet. 2001/02:JuU25, s. 6. 
134 Prop. 2001/02:149, s. 46. Jfr också 23 kap. 2 § tredje stycket BrB. 
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I maj 2002 godkände riksdagen ett rambeslut från EU rörande bekämpande 

av terrorism. Till följd av detta utarbetade Justitiedepartementet en 

departementspromemoria, Ds 2002:35, med förslag till lagändringar som 

behövdes genomföras för att Sverige skulle uppfylla rambeslutet. 

Promemorian låg till grund för regeringens proposition 2002/03:38 vilken 

trädde i kraft den 1 juli 2003. Motionärer från V och MP yrkade avslag på 

propositionen bland annat eftersom förslaget inte ansågs uppfylla kraven på 

rättssäkerhet och att domstolarna skulle ställas inför svåra 

tillämpningsproblem när det gällde att skilja mellan terroristbrott och 

politiska brott.135 Lagförslaget innebar bland annat att en ny lag om straff för 

terroristbrott infördes samt vissa följdändringar i annan lagstiftning. 

Straffskalan för terroristbrott bestämdes till fängelse på viss tid i lägst fyra 

och högst tio år, eller på livstid. För mindre grovt brott bestämdes straffskalan 

till lägst två år och högst sex års fängelse. I korthet kan lagförslaget beskrivas 

som en uppräkning av lång rad redan kriminaliserade gärningar som, under 

vissa givna förutsättningar som anges i lagen, utgör terroristbrott.136  

 

Eftersom lagförslaget bygger på EU:s rambeslut innehåller propositionen 

inga straffrättsideologiska överväganden vad gäller det föreslagna 

straffskalan mer än att regeringen konstaterar att de kvalificerande rekvisit 

som anges i bestämmelsen torde som regel innebära att en gärning bedöms ha 

mycket högt straffvärde. Rambeslutet innehöll bland annat krav på att de 

handlingar som omfattades av bestämmelsen skulle kunna dömas till 

strängare påföljder än om motsvarande handlingar inte var att anse som 

terroristbrott, och att den som leder en terroristgrupp ska kunna bestraffas 

med ett frihetsstraff på minst 15 år. Dessa krav innebar för svensk del att 

maximistraffet var tvunget att vara livstids fängelse.137 I promemorian 

framhålls att straffbestämmelsen kommer att omfatta vitt skilda gärningar 

varför straffskalan måste ge utrymme för att beakta de olika typer av 

                                                
135 Bet. 2002/03:JuU12, s. 8 f. 
136 Jfr 3 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.  
137 Prop. 2002/03:38 s. 50 f; Ds 2002:35 s. 74 f. Det kan i sammanhanget noteras att det 
längsta visstidsstraffet senare skulle komma att höjas från tio till arton års fängelse, se 
nedan angående 2009 års lagändring avseende straffskalan för mord.  
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gärningar som omfattas. Eftersom terroristbrott förutsätter att gärningen 

begås med vissa angivna syften och dessutom är sådan att den kan allvarligt 

skada en stat har den emellertid ett högt straffvärde, ett minimistraff på fyra 

års fängelse och ett maximistraff på livstids fängelse ansågs därför som en 

lämplig utformning av straffskalan.138 

 

3.4.3 2010 års rekryteringslag 
 

Med anledning av Sveriges tillträde till Europarådets konvention om 

förebyggande av terrorism och riksdagens godkännande av en ändring i EU:s 

ovan nämnda rambeslut beslutade chefen för Justitiedepartementet att en 

utredare skulle biträda departementet i fråga om konventionen och 

rambeslutet. I april 2009 överlämnades departementspromemorian Ds 

2009:17 som låg till grund för regeringens proposition 2009/10:78. 

Lagförslaget innebar huvudsakligen införandet av lagen (2010:299) om straff 

för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott 

och annan särskilt allvarlig brottslighet. Straffskalan bestämdes till fängelse i 

högst två år, eller om brottet är grovt, fängelse i lägst sex månader och högst 

sex år. Samtliga riksdagspartier förutom V och MP röstade för lagförslaget, 

motionärer från de båda partierna hade yrkat avslag på propositionen med 

hänvisning till att lagstiftningen ansågs oklar och lämnade utrymme för 

godtycke.139 Propositionen innehåller inga straffrättsideologiska 

överväganden, vad gäller själva straffskalans utformning ansåg regeringen att 

de straffbelagda gärningarna hade ett straffvärde som motsvarade straffvärdet 

för brott enligt den ovan nämnda finansieringslagen, varför den föreslagna 

straffskalan ansågs lämplig.140 

 

                                                
138 Ds 2002:35 s. 87. 
139 Bet. 2009/10:JuU22, s. 7. 
140 Prop. 2009/10:78 s. 49. 
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3.4.4 2014 års lag om brott mot mänskligheten 
 

Den 1 juli 2014 infördes en ny lag (2014:406) om straff för folkmord, brott 

mot mänskligheten och krigsförbrytelser, samtidigt upphävdes dåvarande 22 

kap. 6 § BrB. Straffskalan bestämdes till fängelse på viss tid, i lägst fyra och 

högst arton år, eller på livstid. Samma straffskala gäller även för grova 

krigsförbrytelser, för krigsförbrytelser av normalgraden föreslogs straffet 

vara fängelse i högst sex år. Anledningen till den nya lagstiftningen var 

Sveriges tillträde till Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen 

2001, redan år 2000 hade regeringen tillsatt en utredning med syftet att se 

över den straffrättsliga lagstiftningen när det gäller sådana internationella 

brott som ska föranleda individuellt straffrättsligt ansvar.141 I november 2002 

överlämnades betänkandet SOU 2002:98 som sedermera kom att resultera i 

regeringens proposition 2013/14:146.  

 

Propositionen innehåller inga straffrättsideologiska överväganden. Vad gäller 

folkmord framhöll regeringen att det är ett av de mest allvarliga brotten, samt 

att det var i det närmaste självklart att det skulle vara möjligt att bestraffa 

brottet med lagens strängaste straff.142 Även brott mot mänskligheten ansågs 

vara ett av de svåraste brotten med uppenbara likheter med folkmord som kan 

begås genom delvis liknande gärningar.143 Angående krigsförbrytelser 

anförde regeringen att straffvärdet av de enskilda gärningarna kunde variera 

stort, straffskalan behövde därför utformas så att den gav utrymme för en 

nyanserad straffmätning. Det föreslagna straffmaximum på sex års fängelse 

innebar en straffskärpning från tidigare fyra års fängelse avseende brottet av 

normalgraden, regeringen konstaterade att krigsförbrytelser ofta är gärningar 

av allvarligt slag som numera i stor omfattning kan påverka 

civilbefolkningen, det fanns därför skäl för att skapa utrymme för en strängare 

bedömning även i fall där gärningen inte var att anse som grov.144 

                                                
141 Dir. 2000:76. 
142 Prop. 2013/14:146, s. 92. 
143 Prop. 2013/14:146, s. 121. 
144 Prop. 2013/14:146, s. 196 f. Se även nu upphävda 22 kap. 6 § BrB.  
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Utredningen liknar i allt väsentligt regeringens förslag med den skillnaden att 

längsta fängelsestraff på viss tid föreslogs vara tio år, något som dock berodde 

på att detta var det längsta tidsbestämda fängelsestraff som kunde dömas ut 

vid tidpunkten för utredningens genomförande.145 

 

3.4.5 2016 års lagändringar avseende resor i 
terrorismsyfte 

 

Med anledning av en FN-resolution med åtgärder mot utländska 

terroriststridande tillsattes en utredning med uppdrag att analysera behovet av 

lagändringar för att Sverige skulle leva upp till sina internationella 

åtaganden.146 I juni 2015 överlämnades betänkandet SOU 2015:63 som låg 

till grund för regeringens proposition 2015/16:78. Lagförslagen, som trädde i 

kraft den 1 april 2016, innebar huvudsakligen att det blev straffbart att ta emot 

utbildning avseende terroristbrott (fängelse i högst två år eller vid grovt brott 

lägst sex månader och högst sex år), att resa till ett annat land med avsikten 

att ge eller ta emot utbildning avseende terroristbrott (fängelse i högst två år), 

att finansiera en sådan resa (fängelse i högst två år) eller att finansiera en 

person eller sammanslutning av personer som begår terroristbrott (fängelse i 

högst två år eller vid grovt brott lägst sex månader och högst sex år).  

 

Lagförslaget föranledde en rad motioner, bland annat yrkade V för avslag på 

propositionen, bland annat med anledning av att förslaget ansågs ligga nära 

en kriminalisering av den fria tanken.147 Motionärer från SD, C och L yrkade 

på strängare straffskalor och ytterligare kriminaliseringar.148 Varken 

propositionen eller utredningen innehåller några uttryckliga 

straffrättsideologiska överväganden, straffskalan för att ta emot utbildning 

avseende terroristbrott och att resa med avsikt att ge eller ta emot sådan 

utbildning utformades efter 2010 års rekryteringslag då den bedömdes ha 

                                                
145 Se SOU 2002:98, s. 341 ff. 
146 Dir. 2015:61. 
147 Bet. 2015/16:JuU17, s. 30 f. 
148 Bet. 2015/16:JuU17, s. 33 ff. 
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samma straffvärde.149 Straffskalan för s.k. terrorresor bestämdes till högst två 

års fängelse med utgångspunkt i 23 kap. 2 § BrB med hänvisning till brottets 

förberedande karaktär.150 Straffskalan för finansiering av sådan resa och 

finansiering av person eller sammanslutning av personer bestämdes utifrån 

straffskalorna i 2002 års finansieringslag.151 

 

3.5 Hets mot folkgrupp m.m. 

 

3.5.1 Inledning 
 

I detta avsnitt behandlas de straffskärpningar som genomfördes i samband 

med regeringens proposition 2001/02:59. I propositionen behandlades frågor 

med anknytning till organiserad brottslighet samt det straffrättsliga ansvaret 

för brottslighet med rasistiska, homofobiska eller liknande inslag. På grund 

av att vissa lagändringar krävde grundlagsändringar trädde delar av 

lagförslagen i kraft vid skilda tillfällen, med anledning av detta samt med 

hänsyn till förslagens skilda karaktär redogörs det för lagförslagen separat 

nedan.152 Till grund för propositionen låg en parlamentariskt tillsatt kommitté 

som i oktober 2000 överlämnade betänkandet SOU 2000:88.  

 

3.5.2 2002 års straffskärpningar för övergrepp i 
rättssak 

 

Den 1 juli 2002 skärptes straffen för övergrepp i rättssak (17 kap. 10 § BrB). 

Den tidigare straffskalan på böter eller fängelse i högst två år för brott av 

                                                
149 Prop. 2015/16:78, s. 31 f; SOU 2015:63 s, 105; SOU 2015:63, s. 123 f. 
150 Prop. 2015/16:78, s. 38 f; SOU 2015:63, s. 118. Enligt brottsbalksbestämmelsen får 
högre straff än två år bestämmas endast om fängelse i åtta år eller däröver kan följa på det 
fullbordade brottet. 
151 Prop. 2015/16:78, s. 43 och s. 52; SOU 2015:63, s. 127 f; SOU 2015:63, s. 163. 
152 Jfr bet. 2001/02:JuU12; bet. 2001/02:KU23; bet. 2002/03:KU7. 
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normalgraden och fängelse i lägst ett år och högst sex år för grovt brott 

delades upp i en ringa svårhetsgrad (böter eller fängelse i högst sex månader), 

en normalgrad (fängelse i högst fyra år) och en grov svårhetsgrad (fängelse i 

lägst två och högst åtta år). I och med straffskärpningen anpassades 

straffskalorna till straffskalorna för mened. Regeringen anförde att gärningar 

som utgör övergrepp i rättssak innebär angrepp på rättsordningen och ytterst 

på samhället, det fanns därför anledning att se mycket allvarligt på sådana 

gärningar. En allt större problematik kring vittnen och målsäganden som inte 

vågade lämna upplysningar om brott med anknytning till mc-gäng och 

rasistiska sammanslutningar talade enligt regeringen för att gärningar som 

innefattade övergrepp i rättssak i vissa fall borde tillmätas ett högre 

straffvärde än vad som tidigare gjorts. Lagändringen skulle enligt regeringen 

ses som en generell uppgradering av straffvärdet och borde leda till generellt 

strängare straff för den aktuella brottstypen.153 I utredningsbetänkandet 

framfördes liknande skäl, det anfördes bland annat att övergrepp i rättssak 

och mened är brott som i lika hög grad riktar sig mot rättsordningens kärna 

varför de båda brotten borde tillmätas samma straffvärde. Enligt utredning 

fanns det därför ”goda skäl att från samhällelig synpunkt tillmäta brottstypen 

ett högt straffvärde”.154  

 

3.5.3 2002 års straffskärpning för brott mot 
tillståndsplikten för explosiva varor 

 

Samtidigt som straffskärpningen för övergrepp i rättssak infördes en särskild 

straffskala, fängelse i lägst sex månader och högst fyra år, för grova brott mot 

tillståndsplikten avseende explosiva varor.155 Skälen för straffskärpningen 

var den ökade omfattningen av handgranater och andra sprängmedel i de 

kriminella miljöerna samt ett flertal allvarliga våldsbrott med anknytning till 

                                                
153 Prop. 2001/02:59, s. 45 f. 
154 SOU 2000:88, s. 260 f. Det kan här noteras att argumentationen är påfallande lik den 
som fördes ovan angående kränkning av skyddsintresset, jfr avsnitt 3.2.6 tredje stycket. 
155 Se 21 § lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor. Lagen upphävdes i 
samband med SFS 2010:1011 vilken behandlas i avsnitt 3.9.3 nedan i samband med 2017 
års straffskärpning. 
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mc-klubbar. Utredningen konstaterade bland annat i sitt betänkande att 

straffskalorna för brott mot vapenlagen respektive brott mot lagen om 

brandfarliga och explosiva varor såg olika ut på så vis att det inte fanns någon 

straffskala för grovt brott i den senare.156 Det ansågs att denna olikhet borde 

tas bort, en uppfattning som även delades av regeringen. Vidare ansågs det 

att ett otillåtet innehav av t.ex. handgranater är en minst lika straffvärd 

handling som otillåtna innehav av skjutvapen, varför det borde finnas en 

möjlighet att beakta gärningens allvar även om den inskränker sig till brott 

mot tillståndsplikten.157 Straffskalan utformades således efter vad som gällde 

för grovt vapenbrott vid den aktuella tidpunkten, straffansvaret kom dock att 

enbart gälla explosiva varor. På den punkten uttalade regeringen att ”[m]ot 

bakgrund av den försiktighet som bör gälla vid överväganden av utvidgad 

kriminalisering och av straffskärpningar anser regeringen därför att 

tillämpningsområdet för den nya straffskalan för uppsåtliga grova brott bör 

begränsas till otillåtna innehav av explosiva varor”.158 

 

3.5.4 2003 års straffskärpningar för grova fall 
av hets mot folkgrupp 

 

De 1 januari 2003 infördes en särskild straffskala för grova fall av hets mot 

folkgrupp (16 kap. 8 § BrB). Straffskalan bestämdes till fängelse i lägst sex 

månader och högst fyra år. Bestämmelsen utvidgades också till att även 

omfatta hot och uttryck för missaktning mot personer med anspelning på 

sexuell läggning. Utöver förslagen ovan undergick även 

straffskärpningsregeln i 29 kap. 2 § p. 7 BrB viss förändring. Bestämmelsen 

förtydligades genom att det uttryckligen angavs att som försvårande 

omständighet skulle det även räknas att motivet varit att kränka en person 

eller grupp på grund av sexuell läggning. Skälen för straffskärpningen var 

flera, bland annat framhöll regeringen att domstolspraxis i fråga om val av 

                                                
156 SOU 2000:88, s. 269. 
157 Prop. 2001/02:59, s. 53. 
158 Prop. 2001/02:59, s. 54. 
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påföljd hade varit ganska varierande och att brott av allvarligare slag inte 

tycktes föranleda någon egentlig skärpning av straffet, bara i ett fåtal fall hade 

det dömts till längre fängelsestraff än en månad. Ett annat skäl var det stora 

antal rasistiska sammanslutningar som vuxit fram under 1990-talet och den 

ökade propagandaverksamhet som dessa bedrev. Den systematiskt och 

noggrant planlagda propagandaverksamheten kunde vara av så allvarlig 

beskaffenhet att tidigare gällande straffmaximum enligt regeringen ansågs 

otillräcklig. Det framstod därför som motiverat att införa en strängare 

straffskala, själva utformningen av straffskalan motiveras dock inte närmare, 

mer än att den ansågs väl avvägd.159 Några uttryckliga straffrättsideologiska 

överväganden vad gäller den aktuella straffskärpningen anges inte, inte heller 

i utredningsbetänkandet.160 

 

3.6 Sexualbrott 

 

3.6.1 2005 års sexualbrottsreform 
 

I juni 1998 tillsattes en kommitté för att göra en total översyn av 

sexualbrottslagstiftningen, kommittén lämnade i mars 2001 sitt betänkande 

SOU 2001:14 som låg till grund för regeringens proposition 2004/05:45 som 

trädde i kraft den 1 april 2005.161 Reformen innebar rent kortfattat att ett helt 

nytt kap. 6 i BrB arbetades fram, både avseende det materiella innehållet och 

systematiken. Bland annat utvidgades våldtäktsbegreppet, ett förstärkt skydd 

för barn och ungdomar infördes och den s.k. sexköpslagen arbetades in i 6 

kap. BrB. Vad gäller rena straffskärpningar så innebar förslaget att 

straffmaximum för grovt sexuellt tvång höjdes från fyra till sex år. 

Straffskalan för den nya brottsrubriceringen våldtäkt mot barn sattes till lägst 

                                                
159 Prop. 2001/02:59, s. 26 f.; SOU 2000:88, s .207. 
160 Jfr SOU 2000:88, s. 215 f. 
161 Betänkandet låg även till grund för det nya brottet människohandel för sexuella ändamål 
vilket behandlas nedan, se prop. 2001/02:124. 
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två och högst sex år (den äldre rubriceringen sexuellt utnyttjande av underårig 

hade ett straffmaximum på fyra år), för grovt brott döms till lägst fyra och 

högst tio år (tidigare lägst två och högst åtta år). Den nya brottsrubriceringen 

köp av sexuell handling av barn ersatte den äldre rubriceringen förförelse av 

ungdom och fick ett höjt straffmaximum från sex månader till två år. Slutligen 

höjdes även straffmaximum för grovt koppleri från sex till åtta år, för grovt 

barnpornografibrott höjdes straffmaximum från fyra till sex år. Lagförslaget 

följdes av en stor mängd motioner som inte direkt berörde propositionen, 

exempelvis yrkade flertalet motioner på en utredning om en samtyckeslag. 

Ett fåtal motionärer från KD och FP yrkade på skärpa straff för sexköp, KD 

ville även höja straffen för sexuella övergrepp på barn och C yrkade på höjt 

minimistraff för våldtäkt.162 

 

Någon motivering av straffskärpningarna i straffrättsideologisk mening står 

inte att finna i regeringens proposition. De aviserade straffskärpningarna var 

huvudsakligen produkten av ett EU-rambeslut om bekämpande av sexuellt 

utnyttjande av barn och barnpornografi som föreskrev vissa angivna minsta 

föreskriva maximistraff.163 De skärpta straffen för grovt sexuellt tvång, köp 

av sexuell handling av barn och grovt barnpornografibrott var således 

påkallade för att svensk lagstiftning skulle kunna uppfylla rambeslutets 

påföljdsbestämmelser.164 När det gäller våldtäkt mot barn berodde 

straffhöjningen på att straffskalorna för detta brott borde vara detsamma som 

för våldtäkt mot vuxna.165 Anledningen till att straffen även höjdes för grovt 

koppleri var att det till bedömning enligt bestämmelsen kan förekomma 

människohandelsliknande situationer, eftersom straffet för människohandel 

sträcker sig upp till tio års fängelse talade starka skäl för att även 

maximistraffet för grovt koppleri borde vara tio års fängelse.166 Det finns 

därför anledning att här även kort kommentera människohandelsbrottet, som 

infördes 2002, även om brottet rent formellt tillhör brotten mot frihet och frid 

                                                
162 Se bet. 2004/05:JuU16, bilaga 1. 
163 Se prop. 2003/04:12 samt prop. 2004/05:45, s. 18 f. 
164 Prop. 2004/05:45, s. 59 f, s. 93 och s. 118 f. 
165 Prop. 2004/05:45, s. 75; SOU 2001:14, s. 276. 
166 Prop. 2004/05:4,5 s. 112 f. 
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i  brottsbalkens 4 kap. I kommittébetänkandet framhölls det att 

människohandel är ett avskyvärt fenomen som därför bör förenas med en 

sträng straffskala. Eftersom tillämpningsområdet för bestämmelsen skulle bli 

omfattande ansågs det rimligt med en vid straffskala, ministraffet föreslogs 

vara två år och maximistraffet åtta år. Det föreslogs vidare en separat 

straffskala för barn med maximistraffet tio år.167 Regeringen menade å andra 

sidan att det var olämpligt rent systematiskt med olika straffskalor för barn 

och vuxna och föreslog ett maximistraff på tio år. Även regeringen 

motiverade den höga straffskalan med hänvisning till fenomenets 

avskyvärdhet, men intressant nog även till straffskalan för grovt koppleri. 

Människohandel ansågs nämligen i regel som ett svårare brott varför 

straffskalan måste vara strängare än för grovt koppleri.168 I övrigt anges inga 

straffrättsideologiska överväganden, men den relativt stränga straffskalan i 

förhållande till brottets avskyvärdhet skulle kunna beskrivas som ett uttryck 

för proportionalitetsprincipen.   

 

3.6.2 2009 års införande av kontakt med barn i 
sexuellt syfte 

 

Brottet kontakt med barn i sexuellt syfte infördes i 6 kap. 10 a § BrB den 1 

juli 2009 med anledning av regeringens proposition 2008/09:149, lagförslaget 

byggde i sin tur på departementspromemorian Ds 2007:13. Syftet med det 

nya brottet var att förstärka det straffrättsliga skyddet för barn mot att utsättas 

för sexuella övergrepp. Straffet föreslogs vara böter eller fängelse i högst ett 

år. Straffskalan ansågs lämplig eftersom den gav ett tillräckligt utrymme för 

en nyanserad straffmätning i det enskilda fallet som medgav att samtliga 

relevanta omständigheter kunde beaktas. Flera remissinstanser eftersträvade 

dock ett högre maxstraff än ett års fängelse. Mot detta anförde regeringen att 

det rörde sig om en kriminalisering av gärningar på ett tidigt stadium, och 

med hänsyn till hur de övriga straffskalorna i 6 kap. BrB såg ut ansågs det 

                                                
167 SOU 2001:14, s. 463 f. 
168 Prop. 2001/02:124, s. 29 f.  
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inte lämpligt att sätta ett högre minimi- eller maximistraff.169 I 

departementspromemorian redovisades en utförlig analys av behovet av en 

kriminalisering. Bland annat diskuterades huruvida en straffsanktion var ett 

effektivt medel för att motverka det icke önskvärda beteendet. I promemorian 

drogs slutsatsen att den moralbildande effekten av en kriminalisering inte 

skulle underskattas, oavsett vilken bedömning som görs av den förmodade 

effektiviteten borde den ifrågavarande gärningen kriminaliseras på grund av 

dess svårhet.170 Gällande straffskalans utformning fördes i promemorian ett 

resonemang om att kontakter som syftar till ett grövre övergrepp borde kunna 

bedömas ha ett straffvärde på fängelsenivå, men straffskalan bör inte sträcka 

sig längre än ett års fängelse eftersom det rör sig om ageranden som ännu inte 

ligger så långt fram i händelseutvecklingen att försökspunkten för något av 

brotten i 6 kap. BrB är nådd.171 

 

3.6.3 2011 års straffskärpningar för sexköp 
 

I april 2008 tillsattes en utredning för att utvärdera förbudet mot köp av 

sexuell tjänst samt att överväga en eventuell skärpning av straffskalan.172 

Utredningen lämnade i juli 2010 betänkandet SOU 2010:49 som låg till grund 

för regeringens proposition 2010/11:77. Lagändringen, som trädde i kraft den 

1 juli 2011, innebar en höjning av maximistraffet från sex månaders fängelse 

till ett års fängelse (6 kap. 11 § BrB). 

 

De flesta remissinstanser hade inget att invända mot lagförslaget, men en 

remissinstans ansåg dock att det inte var närmare motiverat varför straffen 

borde skärpas.173 Regeringens huvudsakliga motivering för straffskärpningen 

var att den tidigare straffskalan inte framstod som tillräckligt vid för att kunna 

bedöma straffvärdet för allvarliga fall av köp av sexuell tjänst på ett 

                                                
169 Prop. 2008/09:149, s. 33. 
170 Ds 2007:13, s. 112 ff. och s. 117. 
171 Ds 2007:13, s. 134 f. 
172 Dir. 2008:44. 
173 Prop. 2010/11:77, s. 6.  
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tillräckligt differentierat sätt.174  Som utgångspunkt uttalade regeringen att 

prostitution är en i samhället oacceptabel företeelse, enligt regeringen fanns 

det vidare anledning att i vissa fall se allvarligare på vissa brott än vad som 

tidigare varit fallet, vid exempelvis fall där köp av sexuell tjänst bär likheter 

med sexualbrott av allvarligare slag kan straffvärdet anses vara högre än 

tidigare gällande straffmaximum.175 Även om det inte framgår direkt av 

propositionen är det tydligt att straffskärpningen ytterst kan härledas ut 

proportionalitetsprincipen. Enligt utredningens betänkande stod inte den 

tidigare straffnivån i proportion till brottets allvar för vissa fall av sexköp, 

bland annat framfördes att det inte framstod som rimligt att straffskalan var 

densamma som för snatteri.176 Några uttryckliga straffrättsideologiska 

utgångspunkter anges dock inte.  

 

3.6.4 2013 års sexualbrottsreform 
 

I juli 2008 tillsattes en utredning för att utvärdera 2005 års 

sexualbrottsreform.177 I oktober 2010 överlämnades betänkandet SOU 

2010:71 som föranledde regeringens proposition 2012/13:111 som trädde i 

kraft den 1 juli 2013. I korthet innebar reformen en utvidgning av 

våldtäktsbegreppet samt en rad lagändringar för att uppfylla Europarådets 

konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella 

övergrepp. Utöver detta skärptes även straffen för grovt sexuellt övergrepp 

mot barn genom att straffminimum höjdes från sex månader till ett års 

fängelse. Regeringens motivering till straffskärpningen är relativt fåordig. 

Enligt regeringen kunde det ifrågasättas om straffskalan på ett tillräckligt sätt 

återspeglade det grova brottets allvar. Ett straffminimum på ett år ansågs 

återspegla allvaret i brottet bättre än det gamla straffminimumet på sex 

                                                
174 Prop. 2010/11:77, s. 8. 
175 Prop. 2010/11:77, s. 6 f. 
176 SOU 2010:49, s. 241 f. 
177 Dir. 2008:94. 
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månader.178 Även denna straffskärpning kan i någon mån sägas ge uttryck för 

proportionalitetsprincipen.  

 

3.6.5 2018 års straffskärpningar för kontakt 
med barn i sexuellt syfte 

 
I juni 2014, fem år efter att brottet kontakt med barn i sexuellt syfte infördes 

i brottsbalken, beslutade chefen för Justitiedepartementet att 

straffbestämmelsen skulle ses över och att det skulle tas ställning till om 

straffskalan borde ändras. I oktober 2015 överlämnades promemorian Ds 

2015:49 som låg till grund för regeringens proposition 2016/17:214, 

lagändringen trädde i kraft den 1 januari 2018 och innebar att straffansvaret 

utvidgades samt att maximistraffet för brottet höjdes från ett år till två års 

fängelse. Konkret innebar utvidgningen att kravet på främjande åtgärd togs 

bort vilket i praktiken innebar att straffansvaret tidigarelades ytterligare.179 

De flesta remissinstanser hade inga synpunkter på straffskärpningen, men 

vissa menade att den var omotiverad med tanke på att förberedelsehandlingar 

typiskt sett har lägre straffvärde än fullbordade brott. Regeringen anförde mot 

detta att ett straffmaximum på ett års fängelse inte gav tillräckligt utrymme 

att beakta allvaret i samtliga kvalificerade fall som kan uppkomma, ett 

maximistraff på två års fängelse ansågs därför vara väl avvägt.180 Det faktum 

att kontakt med barn egentligen är att betrakta som ett förfältsdelikt, vilka 

generellt har ett betydligt lägre straffvärde än det fullbordade brottet (något 

som framförts ovan var betydande för straffskalans utformning vid brottets 

införande), kommenterades inte vidare av regeringen men däremot i 

departementspromemorian. Det framfördes att en höjning av maximistraffet 

skulle innebära att kontaktbrottet skulle få en straffskala som i vissa fall var 

högre än vissa av de brott som gärningspersonen åsyftade med sitt handlande, 

något som dock inte borde tillmätas någon avgörande betydelse. Detta 

eftersom bestämmelsen omfattar gärningar med varierande straffvärde, 

                                                
178 Prop. 2012/13:111, s. 51 f. 
179 Prop. 2016/17:214, s. 11 f. 
180 Prop. 2016/17:214, s. 15 f.  
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exempelvis ansågs det att en långt framskriden förberedelse i syfte att utsätta 

ett barn för grov våldtäkt måste kunna åsättas ett högre straffvärde än ett års 

fängelse. Fördelarna med en straffskärpning ansågs därmed överstiga 

nackdelarna.181  

 

3.7 Straffskalan för mord 

 

3.7.1 2009 års lagändring 
 

Den 29 mars 2007 beslutade den nytillträdda borgerliga regeringen att tillsätta 

en utredning för att b.la. överväga och föreslå förändringar av 

strafflagstiftningen i syfte att åstadkomma en straffmätning som markerade 

en skärpt syn på allvarliga våldsbrott.182 Utredningen, som antog namnet 

Straffnivåutredningen, gavs även genom ett tilläggsdirektiv uppdraget att se 

över straffskalan för mord i syfte att skapa en höjd straffnivå för detta brott 

genom en mer nyanserad straffmätning.183 Utredningen lämnade i december 

2007 delbetänkandet Straffskalan för mord (SOU 2007:90) vilken låg till 

grund för regeringens proposition 2008/09:118 som kom att träda i kraft den 

1 juli 2009. Beslutet fattades med acklamation av en relativt enig riksdag, 

endast motioner från V och MP ville avslå förslaget med hänvisning till att 

livstidsstraffet borde avskaffas. Motioner från M yrkade istället på att 

livstidsstraffet borde vara normalstraffet för mord.184  

 

Straffskalan för mord (3 kap. 1 § BrB) hade under lång tid varit oförändrad, 

sedan brottsbalkens ikraftträdande fram till den ifrågavarande lagändringen 

var den gällande straffskalan fängelse i tio år eller på livstid. Lagändringen 

ifråga innebar att straffskalan blev fängelse på viss tid i lägst tio och högst 18 

                                                
181 Ds 2015:49, s. 126 f. 
182 Se Dir. 2007:48. 
183 Se Dir. 2007:137. 
184 Se bet. 2008/09:JuU17, s. 17. 
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år eller på livstid, och gjorde det alltså möjligt att döma till ett längre 

tidsbestämt straff för mord än tidigare.185 Vad som föranledde denna 

lagändring var att lagstiftaren ansåg skillnaden i verkställighetstid för den 

som döms för mord till fängelse på livstid och den som döms för samma brott 

till fängelse på tio år vara alltför stor. En utvidgning av straffskalan för mord 

ansågs därför behövas för att på ett bättre sätt kunna nyansera straffmätningen 

med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.186 Det bör i 

sammanhanget tilläggas att varken Straffnivåutredningen eller regeringen 

föreslog att livstidsstraffet skulle börja användas i större utsträckning, 

behovet av förändring ansågs istället kunna tillgodoses bäst genom att det 

tidsbestämda straffet utvidgades.187 Lagändringen innebar även att 

straffmaximum för de brott i brottsbalken som, utöver mord, föreskriver 

fängelse på både viss tid och livstid och som avser fredstida förhållanden 

höjdes till 18 år, även terroristbrott och folkmord omfattades. Även för dessa 

brott angavs anledningen till straffskärpningarna vara en mer nyanserad 

straffmätning och motiverades på liknande sätt som straffskärpningen för 

mord.188 

 

Som huvudsaklig motivering för denna straffskärpning angavs alltså behovet 

av en mer nyanserad straffmätning. Den tröskel som uppstod i faktisk 

verkställighetstid mellan det tidsbestämda straffet på tio års fängelse och 

livstidsstraffet var enligt regeringens mening allt för stor och innebar att 

proportionalitetsprincipen inte gavs ett tillräckligt genomslag, det vill säga att 

svårare brott ska bestraffas strängare än lindrigare brott.189 Att bara ha två 

valmöjligheter vid straffmätningen medförde enligt regeringen att eventuella 

försvårande omständigheter i fråga om brottets allvar bara kunde påverka 

straffvärdet i skärpande riktning om straffet borde bestämmas till livstids 

fängelse. Detta bör även sättas i samband med att HD i NJA 2007 s. 194 

uttalade att livstidsstraffet borde förbehållas de allvarligaste fallen av mord. 

                                                
185 Bäcklund et al., Brottsbalken (25 april 2018, Zeteo), kommentaren till 3 kap. 1 § under 
rubriken Straffet. 
186 Prop. 2008/09:118, s. 25.  
187 SOU 2007:90, s. 16; Prop. 2008/09:118, s. 26 f.  
188 Prop. 2008/09:118, s. 28 ff.  
189 Prop. 2008/09:118, s. 25 f. 
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Enligt regeringen medförde uttalandet att, trots att det i och för sig finns 

försvårande omständigheter, inte fanns någon annan möjlighet för domstolen 

än att döma till tio års fängelse om brottet inte hörde till de allvarligaste fallen 

av mord. På så vis fick alltså varken förmildrande eller försvårande 

omständigheter något genomslag i straffmätningen.190 Lagändringen innebar 

även en straffskärpning för unga lagöverträdare, straffmaximum för personer 

under 21 år höjdes från tio år till 14 år. Skälen för detta var att åstadkomma 

en mer nyanserad straffmätning och att undvika den tröskeleffekt som skulle 

uppstå om en person strax under 21 år begår ett mord som för en vuxen person 

skulle ha bestämts till 18 år eller livstid, straffreduktionen enligt dåvarande 

praxis skulle ha medfört ett fängelsestraff som översteg den tidigare gällande 

gränsen på tio års fängelse om denna hade behållits.191 

 

Några vidare straffrättsideologiska resonemang står inte att finna i 

propositionen, men en ytterligare anledning som regeringen ställer sig bakom 

är den slutsats som Straffnivåutredningen slår fast i sitt delbetänkande. Det 

framfördes att det fanns ett större behov än tidigare av att markera en 

strängare syn på våldsbrott, inklusive mord, eftersom att acceptansen för våld 

i samhället hade minskat.192 Uttalandet förtjänar viss uppmärksamhet. 

Straffnivåutredningen hade för sitt uppdrag att utgå från proportionalitets- 

och ekvivalensprincipen, som framhölls i delbetänkandet lämnar principerna 

utrymme för straffskärpningar så länge dessa kan motiveras utifrån 

brottslighetens förkastlighet, samtidigt som utvidgningar av användningen av 

straff bör ske med stor försiktighet och föregås av noggranna 

övervägningar.193 Vidare uttrycks att det är ”[…] en av de viktigaste 

funktionerna hos straffet att kommunicera hur allvarligt samhället ser på ett 

visst brottsligt beteende […]”.194 Utredningen slår ytterligare fast att en 

straffskärpning varken kunde motiveras utifrån brottsutvecklingen i sig eller 

att den skulle fylla en direkt brottsförebyggande funktion, däremot uttrycktes 

                                                
190 Prop. 2008/09:118, s. 26.  
191 Prop. 2008/09:118, s. 35. 
192 Prop. 2008/09:118, s. 26. 
193 SOU 2007:90, s. 130. 
194 SOU 2007:90, s. 131. 
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att en höjd straffnivå kan fylla en indirekt preventiv funktion genom att 

uttrycka samhällets avståndstagande och negativa attityd till brottsligheten.195 

Det som kunde motivera en straffskärpning var alltså främst en minskad 

acceptans för våldsbrott, hur denna minskade acceptans tar sig uttryck 

preciserades dock inte mer än att benägenheten att anmäla våldsbrott till 

polisen hade ökat. En förklarande hypotes angavs vara att det ökade 

välståndet i samhället hade lett till att våldsbrott numera betraktades som ett 

större hot mot den enskilde i förhållande till exempelvis de rena 

förmögenhetsbrotten. En minskad acceptans för våld skulle också ligga i linje 

med ”en samhällelig utveckling som innebär att individens rättigheter har 

förstärkts i förhållande till kollektiva intressen”.196 Sammanfattningsvis kan 

det ovannämnda sägas ge uttryck för att lagstiftaren ytterst härleder behovet 

av att utvidga straffskalan för mord från någon typ av samhällelig allmän åsikt 

om en minskad acceptans för våld, någon annan tydlig straffrättsideologisk 

bas för lagförslaget tycks inte föreligga.  

 

3.7.2 2014 års lagändring 
 

Fem år efter den tidigare lagändringen, valåret 2014, var det så dags för ännu 

en förändring av mordparagrafen. Denna gång var det fokus på 

livstidsstraffet, Justitiedepartementet utarbetade en 

departementspromemoria, Skärpt straff för mord (Ds 2013:55), med förslag 

till straffskärpningar för en ökad användning av livstidsstraffet. Promemorian 

låg till grund för regeringens proposition 2013/14:194 som innebar ett mindre 

tillägg i mordparagrafen, nämligen att den som berövar annan livet ska dömas 

till livstids fängelse om omständigheterna är försvårande. Syftet med 

lagändringen var att göra livstids fängelse till normalstraffet för mord. 

Riksdagen biföll justitieutskottets förslag att anta propositionen med 

acklamation, V och MP yrkade i varsin motion avslag på propositionen med 

hänvisning till att regeringen inte hade redovisat några skäl som motiverade 

                                                
195 SOU 2007:90, s. 136. 
196 SOU 2007:90, s. 135. 
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en ytterligare straffskärpning av straffet för mord. En motion från SD yrkade 

på ytterligare straffskärpningar med möjlighet att tidsbestämma straff upp till 

40 år, samt att livstidsstraffet inte skulle kunna omvandlas till ett tidsbestämt 

straff.197  

Regeringen anförde på nytt i propositionen att acceptansen för våld i 

samhället hade minskat och hänvisade till Straffnivåutredningens 

delbetänkande som låg bakom 2009 års lagändring.198 Den avgörande 

anledningen till straffskärpningen angavs dock vara ”det faktum att 

livstidsstraffet kommit att användas i en mycket begränsad utsträckning, 

eftersom denna utveckling får anses mindre väl stämma överens med den 

strängare synen på̊ allvarliga våldsbrott”.199 Som grund för uttalandet 

redovisade regeringen statistik på att livstidsstraffet sedan 2009 års 

lagändring uppgick till mindre än tio procent av alla fängelsedömda för mord, 

jämfört med 23, 36, respektive 23 procent åren 2007, 2008 och 2009, mellan 

åren 2002-2006 var andelen 44 procent.200 Därmed menade regeringen att 

samhällets reaktion, med livstidsstraffet som det yttersta fördömandet, inte 

fullt ut återspeglade brottslighetens allvar med tanke på att mord får anses 

vara den mest klandervärda handling som någon kan utföra.201 I 

departementspromemorian utvecklades resonemanget ytterligare, det 

framfördes att det följer av proportionalitetsprincipen att straffen för olika 

brott bör stå i proportion till hur förkastligt respektive brott betraktas, av detta 

följer att straffnivåerna måste anpassas efter förändrade värderingar i 

samhället.202 Sedan 2009 års lagändring genomförts fanns det enligt 

Justitiedepartementet  och regeringen förutsättningar för att utvidga 

möjligheten att använda livstidsstraffet som normalpåföljd, detta främst 

eftersom att den tidigare invändningen om att skillnaden i verkställighetstid 

mellan ett tidsbestämt straff och livstidsstraffet var för stor inte längre hade 

                                                
197 Bet. 2013/14:JuU28, s. 7 ff. 
198 Prop. 2013/14:104, s. 13. 
199 Prop. 2013/14:104, s. 14. 
200 Prop. 2013/14:104, s. 10. 
201 Prop. 2013/14:104, s. 14; Ds 2013:55, s. 70 ff. 
202 Ds 2013:55, s. 75. 
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giltighet.203 De flertalet nackdelar med livstidsstraffet som normalpåföljd som 

Straffnivåutredningen förde fram i sitt delbetänkande204 bemöts dock inte 

med några ytterligare argument än att ”samhällets definitiva avståndstagande 

från detta brott på ett tydligt sätt markeras”.205 Flertalet remissinstanser 

ställde sig kritiska till lagförslaget, bland annat ifrågasattes om samhällets syn 

på mord och andra allvarliga våldsbrott hade förändrats de senaste åren, och 

om så skett borde denna förändring redan fått genomslag i och med 2009 års 

lagändring. Andra remissinstanser pekade på att en ökad användning av 

livstidsstraffet skulle minska möjligheten att nyansera straffmätningen och 

beakta proportionalitetsprincipen, det vill säga det som var själva syftet med 

2009 års lagändring.206 

 

3.8 Allvarliga våldsbrott 

 

3.8.1 2010 års lagändringar 
 

Den år 2007 tillsatta Straffnivåutredningen hade som nämnts ovan förutom 

förändringar av straffskalan för mord även i uppdrag att föreslå förändringar 

av strafflagstiftningen, i syfte att åstadkomma en straffmätning som skulle 

markera en skärpt syn på allvarliga våldsbrott. I oktober 2008 lämnades 

slutbetänkandet Straff i proportion till brottets allvar (SOU 2008:85) som låg 

till grund för regeringens proposition 2009/10:147 vilken trädde i kraft den 1 

juli 2010. Propositionen antogs med acklamation, motioner från MP och V 

yrkade dock på avslag på propositionen, bland annat med hänvisning till att 

det enligt motionärerna saknades ett erfarenhetsmässigt bevisat behov av att 

höja straffnivåerna, samt att en halv miljard av rättsväsendets medel skulle 

                                                
203 Ds 2013:55, s. 76; Prop. 2013/14:194, s. 18. 
204 Straffnivåutredningen framförde att det fanns ”starka skäl” som talade emot att 
regelmässigt använda livstids fängelse som påföljd för mord, se SOU 2007:90, s. 144 f. 
205 Ds 2013:55, s. 75. 
206 Prop. 2013/14:194, s. 15 ff. 
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satsas årligen på höjda strafftider.207 En motion från S efterfrågade en ny 

straffskala för synnerligen grov våldtäkt, motionen avslogs med motiveringen 

att en utredning redan tillsatts för att se över sexualbrotten (se ovan).208 

 

Lagändringen innebar flera förändringar i brottsbalken. Straffskalan för grov 

misshandel, som var fängelse i lägst ett och högst tio år, delades upp i grov 

respektive synnerligen grov misshandel, där det senare fick ett minimistraff 

på fyra års fängelse och ett bibehållet maximistraff på tio års fängelse, för 

grov misshandel döms istället till lägst ett och högst sex års fängelse. Vidare 

höjdes straffmaximum för brotten grov utpressning och grovt vållande till 

annans död från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Utöver detta 

genomfördes förändringar i straffvärdebedömningen genom att det i 29 kap. 

1 § andra stycket BrB lades till en formulering om att det ska särskilt beaktas 

om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller 

trygghet till person. I andra styckets första mening ströks ordet ”särskilt”. 

Som nämndes ovan i avsnitt 2.4.4 fanns det i den ursprungliga propositionen 

en hänvisning till att även allmänpreventiva överväganden kunde påverka 

straffvärdebedömningen. Enligt regeringen skulle dock enbart de 

omständigheter som nämns i bestämmelsen bedömas av domstolarna, för att 

klargöra detta och ytterligare betona principerna om proportionalitet och 

ekvivalens ströks alltså ordet ”särskilt” varigenom uppräkningen angavs bli 

uttömmande.209 Utöver det ovan nämnda förtydligades att återfall i brott 

skulle beaktas i skärpande riktning. Enligt den tidigare lydelsen i 29 kap. 4 § 

BrB skulle rätten i skälig utsträckning ta hänsyn till tidigare brottslighet, 

enligt den nya lydelsen ska rätten ta hänsyn till densamma i skärpande 

riktning. Slutligen gavs förmildrande och försvårande omständigheter ett ökat 

genomslag i straffvärdebedömningen av brott i allmänhet genom ett antal 

redaktionella förändringar av 29 kap. 2 § BrB.210  

                                                
207 Bet. 2009/10:JuU32, s. 8 ff. 
208 Bet. 2009/10:JuU32, s. 14 f. 
209 Prop. 2009/10:147, s. 13; Bäcklund et al., Brottsbalken (25 april 2018, Zeteo), 
kommentaren till 29 kap. 1 § under rubriken Strykningen av ordet ”särskilt”. 
Allmänpreventiva hänsyn torde således inte längre kunna komma i fråga vid 
straffvärdebedömningen. 
210 Se Prop. 2009/10:147, s. 4 ff. 
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Motiveringen för dessa straffskärpningar påminner till stor del om 

motiveringen av 2009 års lagändring av straffskalan för mord. Det framhålls 

att det, sett över en längre tid, har skett flera förändringar i samhället som 

inneburit att synen på avsiktliga angrepp på enskildas fysiska integritet har 

blivit strängare. Dessa förändringar anges vara att individens rättigheter har 

förstärkts generellt i samhället, samt att den allmänt ökade välfärden i form 

av teknisk utveckling och medicinska framsteg har medfört att risken för att 

drabbas av fysiska skador har minskat.211 Vidare anges att allvarliga 

våldsbrott kan skapa rädsla eller oro för en vidare krets av människor, något 

som kan hota grundläggande samhällsfunktioner och demokratiska värden. 

Regeringen anförde att ”[s]amhällsutvecklingen sedd över längre tid har alltså 

inneburit att de allvarliga våldsbrotten måste ses som betydligt allvarligare än 

tidigare […]”.212 Uttalandet ska sättas i relation till regeringens bedömning 

av att denna generellt strängare syn på brotten inte återspeglas i domstolarnas 

praxis, bland annat hänvisas till uppgifter som pekar på att en övervägande 

andel av straffen för dessa typer av brott bestämts i den nedre fjärdedelen av 

respektive straffskala. Mot denna bakgrund fanns det enligt regeringen ett 

behov av att höja straffnivån för de allvarligaste våldsbrotten genom 

lagstiftningsåtgärder.213  

 

I Straffnivåutredningens slutbetänkande är de straffrättsideologiska 

utgångspunkterna något mer utvecklade. Det som betonas starkast är att 

straffet bör spegla hur allvarligt samhället ser på den brottsliga gärningen, 

vilket innebär att det är samhällets syn på olika brott som bör läggas till grund 

för en översyn av straffsystemet. Samtidigt framhålls det vanskliga i att lägga 

det allmänna rättsmedvetandet till grund för en lagstiftningsreform, främst 

eftersom att det är svårt att fastställa vad det allmänna rättsmedvetandet säger 

i en viss fråga. Av denna anledning bör endast förändringar i samhället som 

                                                
211 Prop. 2009/10:147, s. 10. Det framgår dock inte vilken tidsperiod som avses med ”sett 
över längre tid”, det kan exempelvis noteras att senaste gången 3 kap. 6 § BrB avseende 
grov misshandel ändrades var så sent som 1988, se SFS 1988:2. 
212 Prop. 2009/10:147, s. 11. 
213 Prop. 2009/10:147, s. 11. 



 64 

kan urskiljas ur ett flerårigt perspektiv läggas till grund för bedömningen av 

ett behov av höjda straffnivåer.214 De i propositionen ovan angivna 

samhällsförändringarna får enligt Straffnivåutredningen betydelse vid en 

jämförelse av olika brottstyper, det konstateras att mycket tyder på att 

våldsbrotten är straffvärdemässigt lågt värderade i förhållande till andra brott, 

en skillnad som på sikt bör jämnas ut.215 I sammanhanget är det intressant att 

notera att utredningen lyfter fram att det inte finns något empiriskt stöd för att 

våldsbrottsligheten skulle ha ökat i samhället eller ha blivit grövre. Det 

konstateras således att det för de tillfällen då det hänvisats till en allmän 

uppfattning i samhället om att våldet har ökat inte finns några belägg för en 

sådan ökning.216 Inte heller är det möjligt med hjälp av tillgängliga 

forskningsresultat vad gäller sambandet mellan straffnivåer och brottslighet 

att dra slutsatsen att det går att minska brottsligheten enbart med hjälp av 

straffskärpningar. Längre straff har inte heller någon effekt när det gäller att 

minska brottsligheten genom inkapacitering, för att straffskärpningar ska vara 

ett effektivt medel för att förebygga brott torde krävas att skärpningen riktas 

specifikt mot de grupper som löper en mycket stor risk för återfall. Störst 

sådan risk föreligger vid förmögenhetsbrott, medan de flesta som döms för 

ett allvarligt våldsbrott inte återfaller i brott. Straffnivåutredningen landar 

således i slutsatsen att det som främst talar för skärpta straff för allvarliga 

våldsbrott är en över tiden förändrad samhällssyn som bedömer sådan 

brottslighet som mer förkastlig än tidigare.217  

 

3.8.2 2017 års lagändringar 
 

Tre år efter 2010 års lagändringar tillsatte regeringen Reinfeldt en ny 

utredning med uppdrag att föreslå lagändringar i syfte att på nytt åstadkomma 

en höjd straffnivå för allvarliga våldsbrott.218 I april 2014 lämnades 

                                                
214 SOU 2008:85, s. 247. Vad som specifikt skiljer begreppet ”samhällets syn på olika 
brott” från ”det allmänna rättsmedvetandet” utvecklas inte vidare.  
215 SOU 2008:85, s. 249 f.  
216 SOU 2008:85, s. 255. 
217 SOU 2008:85, s. 256 f. 
218 Dir. 2013:30. 
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betänkandet Straffskalorna för allvarliga våldsbrott (SOU 2014:18) som låg 

till grund för den efterkommande rödgröna regeringen Löfvens proposition 

2016/17:108. Lagändringarna innebar höjda minimistraff för brottstyperna 

grov misshandel (från ett år till ett år och sex månader), synnerligen grov 

misshandel (från fyra till fem år), grovt olaga tvång (från sex månader till nio 

månader), grovt olaga hot (från sex månader till nio månader), grovt rån (från 

fyra till fem år) och grov utpressning (från ett år till ett år och sex månader). 

Utöver dessa ändringar i brottsbalken skärptes även straffen för brott mot 

lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor. 

Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2017 och röstades igenom av en i 

princip enig riksdag, enbart motionärer från V yrkade avslag på propositionen 

med hänvisning till att regeringen inte motiverat vad straffskärpningen 

syftade till eller varför den behövdes. Motionärer från SD, M och L framförde 

krav på ytterligare straffhöjningar, bland annat avseende övergrepp i rättssak 

och fridskränkningsbrott.219 

 

Det är inte helt tydligt hur lagändringarna motiveras, mer än att det uttrycks 

att ett säkert och varaktigt förverkligande av 2010 års lagändringar förutsätter 

vissa ytterligare lagändringar. Remissinstanserna tycks ha ställt sig entydigt 

negativa till lagförslaget, även om ett fåtal avstod från att ifrågasätta skälen 

för en förnyad reform med tanke på frågans uttalade politiska natur. Flertalet 

remissinstanser anförde att det fanns skäl att ännu någon tid bevaka 

rättsutvecklingen innan ytterligare lagstiftningsåtgärder vidtogs, andra 

påpekade att det inte fanns någon empiriskt grundad kunskap som stöder 

uppfattningen att det allmänna rättsmedvetandet kräver strängare straff. Det 

framhölls även att höjda straffskalor måste föregås av betydligt mer 

djupgående analyser i fråga om proportionalitet, ändamålsenlighet, 

nödvändighet och effektivitet.220 Regeringen menade att 2010 års 

lagändringar hade haft en viss effekt, men att det inte är visat att den lett till 

den eftersträvade generella höjningen av straffen för allvarliga våldsbrott. 

Uppgifterna kommer från en undersökning gjord av Brå som redovisades 

                                                
219 Bet. 2016/17:JuU14, s. 11 ff. 
220 Prop. 2016/17:108, s. 25. 
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2014, för regeringen framstod inte de fyra år som förflutit mellan lagändring 

och utvärdering som en orimligt kort tid för att bedöma utfallet.221 I övrigt är 

det svårt att identifiera några straffrättsideologiska överväganden över huvud 

taget. En avgörande faktor tycks även ha varit den kritik som riktades mot 

den lagstiftningsteknik som användes i 2010 års lagändringar, nämligen att 

straffhöjningarna i första hand borde ha åstadkommits genom en ändring av 

straffskalorna för de berörda brotten och inte genom förändringar av 

straffvärdebedömningen i 29 kap. 1 § BrB.222 Regeringen menade därför att 

det lämpligaste sättet att åstadkomma den generellt förhöjda straffnivån som 

avsågs med 2010 års lagändringar var att höja straffminimum för de specifika 

brotten.223  

 

Utredningsbetänkandet lade samma skäl som Straffnivåutredningen anförde 

till grund för den aktuella översynen av straffskalorna. Det konstateras att det 

med hänsyn till den relativt korta tid som förflutit sedan 2010 års lagändringar 

är svårt att se att resonemanget inte längre skulle vara giltigt.224 Enligt 

utredningen är det alltså fullt möjligt att åberopa samma skäl för att också 

förändra minimistraffen för allvarliga våldsbrott, även om det skulle innebära 

en höjning som går utöver vad som avsågs med 2010 års lagändringar. Det 

framhålls att ”[d]et står därför lagstiftaren fritt att vid en förnyad bedömning 

av behovet av straffskärpning på nytt åberopa dessa skäl för att åstadkomma 

de straffnivåer som eftersträvas”.225 

 

 

                                                
221 Prop. 2016/17:108, s. 26. 
222 Se tex Borgeke et al, SvJT 2011, s. 72. Det framförs bland annat att för att en skärpt 
bedömning ska ske ska det vara fråga om ett ”allvarligt” angrepp, det är alltså inte fråga om 
den generella skärpningen av allvarliga våldsbrott som var avsedd. Enligt Jareborg & Zila 
är andra meningen i 29 kap. 1 § andra stycket BrB som tillades 2010 både felplacerat och 
överflödigt, Jareborg & Zila, 2017, s. 105 not 1. 
223 Prop. 2016/17:108, s. 28 f.  
224 SOU 2014:18, s. 138 f. 
225 SOU 2014:18, s. 141. 
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3.9 Vapenbrott 

 

3.9.1 2011 års genomförande av FN:s 
vapenprotokoll 

 

Den 1 juli 2011 trädde en mindre ändring av vapenlagstiftningen i kraft. 

Lagändringarna, som bestod i nya krav på märkning av skjutvapen, 

vapendelar och ammunition, var en produkt av Sveriges tillträde till FN:s 

vapenprotokoll.226 Straffskalan för den som bryter mot bestämmelserna om 

märkning bestämdes till böter eller fängelse i högst ett år. Straffet som sådant 

kommenterades inte mer än att straffskalan ansågs lämplig, och att den 

uppfyllde kravet på att brott enligt protokollet skulle vara utlämningsbara.227 

 

3.9.2 2014 års vapenreform 
 

I mars 2012 tillsatte regeringen en utredning med uppdraget att ta ställning 

till behovet av ändringar i vapenlagstiftningen.228 Utredningen överlämnade 

sitt betänkande SOU 2013:7 i januari 2013 och föreslog bland annat att 

straffmaximum för grovt vapenbrott skulle höjas och införandet av en särskild 

straffskala för synnerligen grovt vapenbrott. I december 2013 beslutade 

regeringen om ett tilläggsdirektiv till en annan utredning som skulle analysera 

skärpta straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet, uppdraget bestod 

i att överväga och föreslå de åtgärder som krävs för att höja straffminimum 

för grovt vapenbrott och införandet av en särskild straffskala för synnerligen 

grovt vapenbrott.229 Tilläggsdirektivet resulterade i delbetänkandet SOU 

2014:7 som överlämnades i februari 2014. I regeringens proposition 

                                                
226 Prop. 2010/11:72, s. 12. Se 9 kap. 1 b § vapenlagen (1996:67). 
227 Prop. 2010/11:72, s. 34 ff. Jfr även 4 § lagen (1957:668) om utlämning för brott som 
föreskriver en strafftröskel på ett års fängelse 
228 Dir. 2012:19. 
229 Dir. 2013:112. 
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2013/14:226 behandlades båda förslagen. Lagändringarna trädde i kraft den 

1 september 2014 och innebar att straffmaximum för vapenbrott av 

normalgraden höjdes från ett år till två års fängelse, straffminimum för grovt 

vapenbrott höjdes från sex månader till ett års fängelse, och en ny straffskala 

för synnerligen grovt vapenbrott infördes med lägst tre år och högst sex års 

fängelse.230 Lagförslaget antogs med acklamation av en till synes enig 

riksdag, inga motioner yrkade avslag på propositionen.231 

 

De flesta remissinstanserna tillstyrkte förslaget, men två remissinstanser 

ansåg bland annat att det saknades tillräckliga skäl för att skärpa straffen 

respektive att det saknades behov av en straffskärpning.232 Regeringen 

anförde att straffen för vapenbrott inte hade förändrats på över tjugo år 

samtidigt som det har skett förändringar som påverkar synen på denna typ av 

brottslighet. Två faktorer lyftes särskilt fram, dels framhölls det att det fanns 

tecken på att kriminella gäng hade tillgång till skjutvapen i större utsträckning 

än tidigare, dels framfördes att synen på avsiktliga angrepp på enskildas 

fysiska integritet hade blivit strängare.233 De uppgifter om den organiserade 

brottsligheten med tecken på en ökad vapenanvändning gjorde det enligt 

regeringen angeläget att tillse att strafflagstiftningen hade beredskap att 

hantera vapenbrott som är grövre än de som tidigare varit föremål för 

domstolsprövning. Några remissinstanser menade att antaganden om en 

framtida utveckling inte borde användas som skäl för att höja straffen, mot 

detta anförde regeringen att straffskärpningen syftade till att ”möjliggöra en 

rimlig straffmätning av tänkbara gärningar som inte skiljer sig på något 

avgörande sätt från de brott som hittills har föranlett de högsta straffen”.234  

 

2013 års utrednings förslag går inte tillnärmelsevis lika långt som 

regeringens. Utredningens förslag baseras straffrättsideologiskt på 

proportionalitetsprincipen, den uppfattning som framförs är att straffnivån 

                                                
230 Se 9 kap. 1 – 1 a §§ vapenlagen (1996:67). 
231 Jfr bet. 2013/14:JuU36. 
232 Prop. 2013/14:226, s. 32 f.  
233 Prop. 2013/14:226, s. 34. 
234 Prop. 2013/14:226, s. 36. 
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bör ses som ett mått på hur förkastlig den kriminaliserade gärningen är på så 

vis att svårare brott bestraffas strängare än lindrigare brott.235 Med 

proportionaliteten som utgångspunkt kan det således finnas skäl för en 

straffskärpning om vapenbrott på grund av samhällsutvecklingen kan anses 

vara för lågt värderat i förhållande till andra brott. Utredningen konstaterar 

bland annat att ingenting tyder på att den aktuella brottsligheten har blivit 

vanligare på senare tid, inte heller går det att dra några bestämda slutsatser 

från anmälningsstatistiken. I förhållande till straffskalorna för jämförbara 

effektbrott ansågs straffskalan för grovt vapenbrott vara riktig, däremot 

påpekas att det inte kan uteslutas att de riktigt straffvärda grova vapenbrotten 

kommer att öka framöver. För att ge tillräckligt utrymme för att beakta 

straffvärdet för vapenbrott som rör ett stort antal vapen föreslog utredningen 

därför att straffmaximum för grovt vapenbrott skulle höjas till sex års 

fängelse.236  

 

2014 års utredning innehåller inga straffrättsideologiska överväganden, i 

uppdraget var det redan givet att straffminimum för grovt vapenbrott skulle 

vara ett år och att maximistraffet för synnerligen grovt vapenbrott skulle vara 

sex år. Utredningen påpekar dock med anledning av 2010 års 

straffskärpningar av allvarliga våldsbrott (se ovan) att ”[e]n i viss mån 

strängare syn på vapenbrottet än den som hittills har varit får därmed anses 

ligga i linje med den strängare syn på allvarliga våldsbrott som lagstiftaren 

har visat i andra ärenden”.237 Regeringen utgick från 2014 års utrednings 

förslag i sin proposition, det är därför inte helt lätt att tydligt se vilka 

straffrättsideologiska utgångspunkter som legat till grund för 

straffskärpningen, men den ovan nämnda straffskärpningen av allvarliga 

våldsbrott från 2010 tycks ha varit av betydelse. Regeringen konstaterar bland 

annat att ”förekomsten av illegala skjutvapen ökar risken för att någon ska 

komma till skada och den skärpta synen på allvarliga våldsbrott gör därför att 

det finns anledning att se allvarligare även på vapenbrott”.238 Det är hur som 

                                                
235 SOU 2013:7, s. 80. 
236 SOU 2013:7, s. 82 ff. 
237 SOU 2014:7, s. 52. 
238 Prop. 2013/14:226, s. 34. 
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helst tydligt att regeringen avsåg att åstadkomma en höjd straffnivå generellt 

med tanke på de höjda minimistraffen, samt att en viss växelverkan gentemot 

tidigare straffskärpningar tycks ha förelegat.  

 

3.9.3 2017 års straffskärpning för brott mot 
tillståndsplikten för explosiva varor 

 

I maj 2017 höjdes minimistraffet för grovt brott mot tillståndsplikten för 

explosiva varor239 från sex månader till ett års fängelse. Dessutom infördes 

en särskild straffskala för synnerligen grovt brott med fängelse i lägst tre och 

högst sex år. Motiveringen för straffskärpningen var den kraftiga ökningen av 

handgranater bland kriminella grupperingar i Sverige som skett de senaste 

åren, ett otillåtet förfarande med explosiva varor ansågs vara lika allvarligt 

som de grövsta fallen av otillåtet förfarande med skjutvapen. De gällande 

straffskalorna motsvarade i princip de straffskalor som tidigare gällde för 

vapenbrott, med anledning av 2014 års vapenreform fanns det enligt 

regeringen därför ett behov av att skärpa straffskalorna så att ett straff 

motsvarande brottets allvar kunde dömas ut.240 Polismyndigheten hade 

föreslagit en höjning av straffminimum till två års fängelse, något som inte 

ansågs möjligt med hänvisning till beredningsunderlaget i 

lagstiftningsärendet. Regeringen avsåg dock att återkomma i frågan.241 Det 

kan alltså konstateras att det grova brottet ansågs vara för lågt värderat i 

förhållande till det grova och det synnerligen grova vapenbrottet, 

straffskärpningen kan således sägas vara ett relativt tydligt utfall av 

ekvivalensprincipen.  

 

3.9.4 2018 års vapenreform 
 

                                                
239 Se 29 a § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 
240 Prop. 2016/17:92, s. 9 f. 
241 Prop. 2016/17:92, s. 10. 
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Inom Justitiedepartementet arbetades en departementspromemoria fram, Ds 

2017:24, som låg till grund för regeringens proposition 2017/18:26. 

Lagförslaget, som trädde i kraft den 1 januari 2018, innebar att straffskalorna 

för grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor 

ändrades från fängelse i lägst ett och högst fyra år till fängelse i lägst två och 

högst fem år, utöver det höjdes även minimistraffen för de synnerligen grova 

brotten från fängelse i tre år till fyra år. Slutligen höjdes maximistraffen för 

båda brotten av normalgraden från fängelse i två år till tre år. I sammanhanget 

kan noteras att Lagrådet avstyrkte förslaget, beredningskravet ansågs ha 

eftersatts med tanke på den korta remisstiden och att avsaknaden av vissa 

analyser i promemorian har försvårat remissinstansernas bedömningar.242 

Oaktat Lagrådets kritik röstade samtliga riksdagspartier för propositionen 

förutom SD, motionärer från nyssnämnda parti ansåg att regeringens förslag 

inte var tillräckligt långtgående och yrkade på än högre straffmaximum för de 

grova och synnerligen grova brotten. Motionärer från M, C, L och KD 

framställde yrkanden på att fler vapenbrott skulle betraktas som grova.243 

 

Som skäl för sitt förslag framförde regeringen att sedan vapenreformen 2014 

hade antalet anmälda vapenbrott ökat, dessutom hade antalet fall av dödligt 

våld med skjutvapen ökat de senaste åren. Samtidigt anförde regeringen att 

synen på våldsbrott hade skärpts de senaste åren, något som bland annat 

bekräftades av 2017 års lagändringar gällande allvarliga våldsbrott. Denna 

skärpta syn var enligt regeringen skäl för att även se strängare på allvarliga 

vapenbrott och brott mot tillståndsplikten för explosiva varor.244 Vidare 

konstaterades att en så markant straffskärpning skulle innebära ett 

straffminimum som är högre än det för t.ex. grov misshandel, den presumtiva 

skadeverkan av ett skjutvapen är dock mycket stor och kunde enligt 

regeringen inte jämföras direkt med grov misshandel. Förekomsten av 

skjutvapen skapar dessutom otrygghet hos allmänheten och har stor betydelse 

för att många av de allvarliga våldsbrotten ska komma till stånd, 

                                                
242 Prop. 2017/18:26, s. 32 f. 
243 Bet. 2017/18:JuU8, s. 10 f. 
244 Prop. 2017/18:26, s. 11 f. 
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straffskärpningen ansågs därför motiverad.245 Det kan även antas att den s.k. 

häktespresumtionen som föreligger för brott för vilka det är föreskrivet minst 

två år i fängelse har varit av betydelse för lagförslaget.246 

 

Regeringen konstaterade att de grundläggande utgångspunkterna för 

utformningen av en straffskala var proportionalitets- och 

ekvivalensprinciperna, och hänvisade till promemorian för en utförligare 

redovisning av de straffrättsideologiska utgångspunkterna.247 Promemorian 

får sägas vara något blygsam i sitt omfång, på blott 46 sidor presenteras 

förslaget och dess överväganden, som egentligen inte utvecklas vidare än det 

som står att finna i propositionen. De straffrättsideologiska övervägandena är 

relativt kortfattade med formuleringar som känns igen från bland annat 

Straffnivåutredningen (se ovan). Det framhålls att det inte följer omedelbart 

av proportionalitets- och ekvivalensprinciperna vilken straffskala ett visst 

brott ska tilldelas, straffskalorna är främst resultatet av kriminalpolitiska 

överväganden som slås fast efter de förhållanden och värderingar som råder 

vid tiden för deras tillkomst. Eftersom synen på brott förändras med 

samhällsutvecklingen finns det ett utrymme för straffskärpningar.248 Det som 

framförs gällande den strängare synen på vapenbrott är i allt väsentligen 

detsamma som regeringens.   

 

3.10 Brotten mot frihet och frid 

 

3.10.1 2011 års införande av olaga förföljelse 
 

Den 1 oktober 2011 infördes straffrättsliga åtgärder för att motverka s.k. 

stalkning när det nya brottet olaga förföljelse infördes i 4 kap. 4 b § BrB. 

                                                
245 Prop. 2017/18:26, s. 13 f. 
246 Jfr 24 kap. 1 § andra stycket RB; prop. 2017/18:26 s. 16. 
247 Prop. 2017/18:26, s. 11. 
248 Ds 2017:24, s. 23 f. 
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Kriminaliseringen föranleddes av betänkandet SOU 2008:81 som låg till 

grund för regeringens proposition 2010/11:45. Straffskalan bestämdes till 

fängelse i högst fyra år, utöver det innebar lagförslaget ett förtydligande av 

de omständigheter som ska beaktas vid kontaktförbud samt att möjligheten 

att använda sig av elektronisk övervakning vid kontaktförbud infördes. Enligt 

regeringen fanns det skäl att överväga om brottslighetens allvar beaktas 

tillräckligt när det gäller upprepade trakasserier, den ifrågavarande 

brottslighetens karaktär är sådan att den ofta består av ett stort antal gärningar 

som var för sig är mindre allvarliga och vars straffvärde motsvarar böter. I 

samband med införandet av fridskränkningsbrotten hade dessutom en skärpt 

syn kommit till uttryck på upprepade kränkande gärningar, det fanns därför 

enligt regeringen ett behov av att höja straffnivån för den aktuella 

brottsligheten.249 Vad gäller själva straffskalans utformande är regeringens 

motivering relativt kortfattad och tycks ha utformats främst efter 

fridskränkningsbrotten och med beaktande av att brottet innebär en 

kvalificering av de ingående enskilda brottsliga gärningarna. Ett 

straffminimum motsvarande fängelseminimum ansågs återspegla 

brottslighetens allvar, samtidigt som det upprätthölls en skillnad i förhållande 

till de grova fridskränkningsbrotten. Vid en jämförelse med straffmaximum 

för de grova fridsbrotten som är sex år ansågs fyra års fängelse vara ett 

adekvat högsta straff.250 Några uttryckliga straffrättsideologiska 

överväganden anges inte, inte heller i utredningsbetänkandet vars motivering 

till stor del överensstämmer med regeringens.251 

 

3.10.2 2013 års införande av kränkande 
fotografering 

 

Den 1 juli 2013 infördes det nya brottet kränkande fotografering i 

brottsbalken. Överväganden kring en kriminalisering av olovlig fotografering 

                                                
249 Prop. 2010/11:45, s. 66 f. 
250 Prop. 2010/11:45, s. 73 f.  
251 SOU 2008:81, s. 134 ff. 
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utreddes redan 2008 och övervägdes på nytt i departementspromemorian Ds 

2011:1 som låg till grund för regeringens proposition 2012/13:69. Brottet 

fördes in i 4 kap. 6 a § BrB med ett föreskrivet straff om böter eller fängelse 

i högst två år. I propositionen behandlas lagstiftningen i förhållande till 

yttrande- och informationsfriheten utförligt, liksom straffbestämmelsens 

avgränsning till vissa specifika platser. Själva straffskalan som sådan 

motiveras dock relativt kortfattat. Regeringen framhöll att den ifrågavarande 

integritetskränkningen kan variera med hänsyn till omständigheterna, och 

därmed också straffvärdet. Ett maximistraff på två års fängelse ansågs 

tillgodose behovet av en differentierad straffmätning för de allvarligaste 

brotten, dessutom överensstämmer straffskalan med brottet sexuellt 

ofredande som kan ha ett delvis sammanfallande tillämpningsområde.252 I 

departementspromemorian föreslogs istället ett straffmaximum på ett års 

fängelse med motiveringen att brottet i vissa fall kunde bedömas som 

ofredande, samt att ett högsta straff om ett år ansågs ge tillräckligt utrymme 

för en nyanserad straffmätning även i de allvarligaste fallen.253 

 

3.10.3 2013 års straffskärpningar för 
fridskränkningsbrotten 

 

I maj 2010 gavs en utredare i uppdrag att utvärdera tillämpningen av grov 

fridskränkning och grov kvinnofridskränkning (4 kap. 4 a § BrB), genom ett 

tilläggsdirektiv i juni 2011 gavs även utredningen i uppdrag att se över 

straffskalorna för brotten.254 I januari 2012 överlämnades betänkandet SOU 

2011:85 som låg till grund för regeringens proposition 2012/13:108. 

Lagförslagen, som trädde i kraft den 1 juli 2013, innebar en utvidgning av 

brotten så att även skadegörelsebrott och överträdelse av kontaktförbud skulle 

omfattas, vidare höjdes straffminimum från sex månader till nio månaders 

fängelse. Samtliga riksdagspartier förutom SD röstade för förslaget, dessa 

                                                
252 Prop. 2012/14:69, s. 33. 
253 Ds 2011:1, s. 33. 
254 Dir. 2011:63. 
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reserverade sig mot förslaget bland annat med motiveringen att den 

föreslagna straffskärpningen var alltför försiktig.255 

 

Regeringens förslag skiljde sig från utredningens i den bemärkelsen att 

utredningen ansåg att straffskalan inte borde ändras. Utredningen utgår på ett 

tydligt sätt från principerna om proportionalitet och ekvivalens, den 

grundläggande utgångspunkten för utformning av straffskalor ska vara 

brottets allvar och ska återspegla hur allvarligt eller klandervärt brottet är.256 

Vidare framhölls att fridskränkningsbrotten är allvarliga brott, och att en 

straffskärpning skulle ligga i linje med en allmänt skärpt syn på allvarliga 

våldsbrott, samtidigt måste dock straffskalan ge utrymme för nyanserade 

bedömningar. När fridskränkningsbrotten tio år tidigare infördes konstaterade 

regeringen bland annat att straffbestämmelserna kunde innefatta gärningar av 

vitt skilda straffvärden, och att ett minimistraff på ett års fängelse framstod 

som allt för högt. Istället bestämdes minimistraffet till sex månaders fängelse 

vilket enligt regeringen innebar en tillräcklig markering av brottets allvar. 

Dessa argument ansågs av utredningen vara alltjämt gällande.257 

 

Regeringen påpekade genom hänvisningar till 2009 och 2010 års 

straffskärpningar för mord och allvarliga våldsbrott att det på senare år 

genomförts en rad reformer för att åstadkomma skärpta straff där detta varit 

befogat, och att det mot denna bakgrund fanns anledning att överväga om 

straffen för fridskränkningsbrotten fullt ut motsvarade brottslighetens 

allvar.258 Regeringen anförde att det kunde ifrågasättas om ett straffminimum 

på sex månaders fängelse ens på en lägsta nivå återspeglade straffvärdet för 

en serie gärningar som ansågs vara ägnade att allvarligt skada offrets 

självkänsla, även i fall av lindriga gärningar ansågs det tveksamt om brottet 

verkligen kunde anses vara påtagligt mindre allvarligt än enstaka fall av t.ex. 

grov misshandel. Detta talade enligt regeringen för en straffhöjning. 

Föreslaget straffminimum på nio månaders fängelse ansågs bättre återspegla 

                                                
255 Bet. 2012/13:JuU25, s. 10 f. 
256 SOU 2011:85, s. 129. 
257 SOU 2011:85, s. 131; prop. 1997/98:55 s. 76 f och 82. 
258 Prop. 2012/13:108, s. 17. 
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brottslighetens straffvärde på en lägre nivå och dessutom leda till en generell 

höjning av straffnivån, vilket enligt regeringen var eftersträvansvärt. 

Straffmaximum om sex års fängelse ansågs däremot även fortsättningsvis 

utgöra ett lämpligt högsta straff.259 

 

3.10.4 2014 års straffskärpning för dataintrång 
 

Med anledning av ett EU-direktiv om angrepp mot informationssystem 

tillsatte regeringen en utredning för att analysera behovet av de lagändringar 

som behövdes för att genomföra direktivet. I juni 2013 överlämnades 

betänkandet SOU 2013:39 som låg till grund för regeringens proposition 

2013/14:92. Såväl utredningen som regeringen ansåg att det krävdes en 

skärpning av straffet för dataintrång för att kunna genomföra direktivet.260 

Lagförslaget, som trädde i kraft den 1 juli 2014, innebar att det infördes en 

särskild straffskala för grovt dataintrång i brottsbalken, straffskalan 

bestämdes till fängelse i lägst sex månader och högst sex år (4 kap. 9 c § andra 

stycket BrB). Behovet av en straffskärpning motiverades bland annat med att 

samhällsutvecklingen hade inneburit att samhället blivit allt mer sårbart för 

it-angrepp, samtidigt som storskaliga angrepp också kan orsaka betydande 

ekonomiska skador. Utifrån proportionalitets- och ekvivalensprinciperna 

kunde det enligt regeringen därmed finnas fall som hade ett betydligt högre 

straffvärde än vad som rymdes i den tidigare straffskalan. Vad gäller själva 

utformningen av straffskalan är den i allt väsentligt en produkt av de krav som 

följde av direktivet, regeringen ansåg den föreslagna straffskalan vara 

tillräckligt vid för att medge en nyanserad bedömning av olika former av 

dataintrång.261 Även utredningen anförde en liknande motivering som 

regeringen, bland annat framhölls det att den tidigare straffskalan inte gav 

tillräckligt utrymme för att ”i överensstämmelse med brottsbalkens principer 

om olika gärningars relativa proportionalitet kunna beakta allvaret i 

                                                
259 Prop. 2012/13:108, s 19. 
260 Prop. 2013/14:92, s. 12; SOU 2013:39, s. 300 ff. 
261 Prop. 2013/14:92, s. 15 f. 
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storskaliga angrepp mot informationssystem”.262 Det är på så vis tydligt att 

den aktuella straffskärpningen utformades i enlighet med principerna om 

proportionalitet och ekvivalens.263 

 

 

3.10.5 2014 års införande av tvångsäktenskap 
och barnäktenskap 

 

I maj 2010 beslutade regeringen att ge en utredare i uppdrag att se över 

relevant lagstiftning och föreslå de ändringar som kunde behövas för att 

stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. I maj 2012 

överlämnades betänkandet SOU 2012:35 som låg till grund för regeringens 

proposition 2013/14:208. Den 1 juli 2014 infördes de nya brotten 

äktenskapstvång (4 kap. 4 c § BrB) och vilseledande till tvångsäktenskapsresa 

(4 kap. 4 d § BrB) i brottsbalken. Straffskalorna bestämdes till fängelse i högst 

fyra respektive två år. I propositionen föreslogs även en rad civilrättsliga 

lagändringar såsom ytterligare begränsningar av möjligheten att erkänna 

utländska barnäktenskap och att barn inte längre skulle kunna få dispens att 

gifta sig. Den föreslagna lagstiftningen kring tvångsäktenskap både utvidgade 

och skärpte straffen för gärningar som redan var straffbara enligt brottet olaga 

tvång. Enligt regeringen var det som starkast talade för införandet av en ny 

straffbestämmelse att det därigenom blev möjligt att utvidga straffansvaret till 

att omfatta fler gärningar än de som kan bestraffas som olaga tvång. Därmed 

blev det också möjligt att ge uttryck för brottslighetens allvar med en 

strängare straffskala.264 Regeringen konstaterade vidare att ett påtvingat 

äktenskap innebar ett stort ingrepp i den personliga integriteten och att brottet 

var allvarligare än olaga tvång.  Straffskalan på högst fyra års fängelse ansågs 

därför väl avvägd.265 Avseende straffskalan för vilseledande till 

tvångsäktenskapsresa på fängelse i högst två år anförde regeringen att den var 

                                                
262 SOU 2013:39, s. 305. 
263 Jfr även SOU 2013:39, s. 308. 
264 Prop. 2013/14:208, s. 51. 
265 Prop. 2013/14:208, s. 58. 
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väl avvägd och att den inte minst ligger rätt i förhållande till förberedelse till 

äktenskapstvång.266 Utredningens motivering liknar i allt väsentligt 

regeringens, några uttryckliga straffrättsideologiska överväganden anges 

inte.267  

 

3.10.6 2016 års införande av olovlig 
identitetsanvändning 

 

Den 1 juli 2016 infördes det nya brottet olovlig identitetsanvändning i 4 kap. 

6 b § BrB. Lagförslaget var ett resultat av Egendomsskyddsutredningens 

betänkande som behandlades ovan avseende grovt fordringsbedrägeri och 

andra förmögenhetsbrott (SOU 2013:85), förslaget rörande olovlig 

identitetsanvändning behandlades dock separat i regeringens proposition 

2015/16:150. Bakgrunden till lagförslaget grundades i den kraftiga ökningen 

av antalet anmälda bedrägeribrott under senare år, varav bedrägerier med 

hjälp av kapade identiteter utgjorde en stor del av dessa brott och avsåg 

betydande värden. I dagens öppna samhälle ansågs det också ha blivit lättare 

att utge sig för att vara någon annan och använda dennes identitet i olika 

sammanhang.268 Angående straffskalan uttalade regeringen att olovlig 

identitetsanvändning kan variera i omfattning, allt från att registrera sig på 

sociala medier i någon annans namn till systematiska intrång. Straffvärdet kan 

därmed också variera i hög grad, i många fall kan straffet stanna vid böter 

medan allvarligare fall bör ligga på fängelsenivå. Straffskalan bestämdes till 

högst två års fängelse vilket enligt regeringen tillgodosedde behovet av en 

differentierad straffmätning.269 Regeringens förslag stämmer överens med 

Egendomsskyddsutredningens som även framhöll att straffskalan för olovlig 

identitetsanvändning tillsammans med grovt bedrägeri bör vara tillräckliga 

för en straffmätning som står i proportion till brottets svårhet.270 

                                                
266 Prop. 2013/14:208, s. 66. 
267 Jfr. SOU 2012:35, s. 319 ff. 
268 Prop. 2015/16, s. 9 f. 
269 Prop. 2015/16:150, s. 22 f. 
270 SOU 2013:85, s. 221 f. 
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4 Analys och slutsatser 
 
 

I detta kapitel analyseras de viktigaste resultaten från undersökningen ovan. 

Analysen är uppdelad i tre delar, först redogörs kort för vissa 

kriminalpolitiska tendenser som identifierats och framförts i litteraturen. 

Framställningen är tänkt att fungera som diskussionsunderlag i förhållande 

till analysens andra och huvudsakliga del i vilken undersökningens resultat 

presenteras. I den tredje delen redogörs för de slutsatser som kan dras och den 

inledande frågeställningen besvaras.  

 

4.1 Kriminalpolitiska tendenser 

 

Dag Victor har framfört att någon gång i början av 1980-talet skedde ett 

kriminalpolitiskt skifte, från att straffsystemets utformning varit en opolitisk 

fråga främst för jurister och andra experter blev det istället en politisk fråga.271 

Enligt Dag Victor innebar politiseringen av kriminalpolitiken att 

”[l]agstiftningsuppgiften synes ha förändrats från en fråga om hur 

straffsystemet skall anpassas till förändrade omvärldsförhållanden till hur 

man genom lagstiftning skall kunna tillgodose olika opinionstryck”.272 

Följden av detta har enligt Victor blivit en symbollagstiftning som inte svarar 

mot några direkta praktiska behov, straffskärpningar genomförs utan någon 

analys utifrån kriminaliseringskriterier och straffvärdebegreppet används 

som ”ett frikort för tyckande utan anknytning till rättsliga principer och 

traditioner”.273 Henrik Tham konstaterar i sin undersökning av 

strafflagstiftningen 1965 – 2017 att det skett en successiv och tydlig ökning 

av nykriminaliseringar och straffskärpningar under den undersökta perioden, 

oavsett regering.274 Nils Jareborg har beskrivit utvecklingen som en ”offensiv 

                                                
271 Victor, 1995, s. 69. 
272 Victor, 1995, s. 73. 
273 Victor, 1995, s. 74. 
274 Tham, 2018, s. 81 ff. 
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inriktning”275 av straffrättspolitiken och beskriver straffrätten i mångt och 

mycket som symbolisk, i den meningen att den framställs ha ett preventivt 

syfte när det egentliga syftet är att lugna en oroad allmänhet och resulterar 

mest i ett ”ökat mänskligt lidande och att skattebetalarna får dyrt betala för en 

meningslös verksamhet”.276 

 

4.1.1 Straffvärdebegreppet 
 

Som beskrivits ovan är grunden för dagens påföljdsbestämning sedan 1989 

års påföljdsreform straffvärde istället för behandling. I grunden innebär detta 

att systemet baseras på principen att proportionalitet ska gälla mellan brottet 

och det straffrättsliga ingripandet, samt att lika brott ska ges lika stränga 

påföljder (ekvivalens).277 Tham betraktar straffvärdebegreppet som en 

absolut straffrättsideologi, där straffet ses som målet i sig.278 Jareborg och 

Zila påpekar att proportionalitetstanken svarar på frågan om hur straff ska 

användas, men däremot inte varför.279 När straffvärdebegreppet först 

introducerades var det ett försök att problematisera behandlingsideologins 

individualprevention, där individuella bakgrundsfaktorer fick stor betydelse. 

Begreppet togs fram i kritiken mot att personer straffades på grund av sociala 

faktorer och inte för vad de faktiskt hade gjort, om man istället tog hänsyn till 

brottets straffvärde skulle inte så långa frihetsstraff kunna dömas ut. 

Begreppet i sig är dock inte särskilt väldefinierat och kan tolkas på olika sätt, 

jurister talar ofta om konkret och abstrakt straffvärde, medan det från politiskt 

håll istället har använts i förhållande till det allmänna rättsmedvetandet.280  

 

                                                
275 Jareborg, 1995, s. 27.  
276 Jareborg, 1995, s. 32. 
277 En utförlig redogörelse för straffvärdebegreppet och gällande rätt finns i t.ex. Borgeke & 
Heidenborg, 2016, s. 144 ff. 
278 Tham, 2018, s. 84 f. 
279 Jareborg & Zila, 2017, s. 69. 
280 Andersson & Nilsson, 2017, s. 166 f. 
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4.1.2 Det allmänna rättsmedvetandet 
 

Ett sätt att förklara den kriminalpolitiska utvecklingen i Sverige och den 

expanderande strafflagstiftningen är utifrån en kulturell tolkning. En kulturell 

förklaring skulle då innebära att utvecklingen drivits fram av det allmänna 

rättsmedvetandet.281 Enligt Andersson & Nilsson har i stort sett alla 

propositioner sedan mitten av 1980-talet innehållit motiveringar om hur 

kriminalpolitiken måste ta hänsyn till eller motsvara allmänhetens 

uppfattning. Istället för att kretsa kring hur brottsligheten ska stoppas eller 

motverkas handlar kriminalpolitiken nu om hur vidtagna åtgärder mottas av 

allmänheten. Resultatet har blivit en kriminalpolitik grundad i ett kvalitativt 

tolkat brottsproblem, det vill säga att brottsproblemet har förskjutits från att 

tidigare vara ett fenomen som kan förklaras av t.ex. sociala faktorer till att 

handla om hur det upplevs.282  Hänvisningar till det allmänna 

rättsmedvetandet har gjort det möjligt att beskriva brottsproblemet oberoende 

av experter, gärna på ett moraliskt plan, där forskning och kvantitativa 

beskrivningar ofta hamnat i bakgrunden.283 I vilken grad kriminalpolitiken 

borde återspegla folkviljan är egentligen en diskussion som inte hör till ämnet 

för denna uppsats, men vad som kan vara intressant att nämna i 

sammanhanget är dock att någon ökande folklig rädsla för brott inte har 

kunnat påvisas, tvärtom tycks den tillgängliga insamlade data som finns i viss 

mån indikera att rädslan för brott har minskat hos befolkningen.284 Dessutom 

finns det kriminologisk forskning som försökt mäta det allmänna 

rättsmedvetandet, här kan inte ges någon längre redogörelse men i korthet kan 

det lyftas fram att resultaten visade att de tillfrågade inte krävde längre straff 

än de som gavs i domstol.285  

 

                                                
281 Tham, 2018, s. 148. 
282 Andersson & Nilsson, 2017, s. 168. 
283 Andersson & Nilsson, 2017, s. 164.  
284 Tham, 2018, s. 46 f och 150 f. 
285 Se Jerre & Tham, 2010. Undersökningen visade att allmänheten generellt krävde längre 
straff, men när deltagarna i studien gavs bakgrundsinformation om det enskilda brottet och 
de inblandade i fiktiva rättsfall ville de svarande ha samma eller lägre straff än vad en 
tillfrågad domarpanel hade dömt ut. 
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4.2 Resultat av undersökningen 

 

I undersökningen ovan redogörs för 34 straffskärpningar, här ska inte göras 

någon uppräkning på nytt, men den som önskar en översiktlig bild kan med 

fördel studera innehållsförteckningen med däri angivna årtal. Vid en första 

anblick tycks straffskärpningarna ha genomförts med en tidsmässigt relativt 

jämn spridning, detta med undantag för perioden 2006 – 2008 då inga 

straffskärpningar genomfördes alls. En trolig förklaring är valresultatet i 

riksdagsvalet 2006 och att den nytillträdda borgerliga alliansregeringen 

tillsatte en rad viktiga utredningar under de här åren (samma logik kan 

troligen förklara frånvaron av straffskärpningar under 2015). Vid vissa 

tillfällen har dock straffskärpningar för mer än ett brott skett vid ett och 

samma tillfälle, räknat i enskilda brott rör det sig istället om totalt 60 

straffskärpningar.286 Den tidsmässiga spridningen ser då ut som visas i 

diagrammet nedan. Av diagrammet följer att den övervägande majoriteten, 

44 stycken, eller 73 %, av straffskärpningarna har genomförts sedan 2009.  

Utmärkande för tidsperioden 2009 – 2018 är straffskärpningarna för mord, 

allvarliga våldsbrott, vapenbrott287 och brotten mot frihet och frid varav 

samtliga har genomförts under denna period. För övriga brottstyper finns en 

jämnare tidsmässig spridning. Generellt kan även framhållas att det har rått 

en någorlunda politisk enighet kring straffskärpningarna, 

oppositionspartierna har dessutom ofta velat gå ännu längre än regeringen vad 

gäller kriminaliseringar och strafflängder. Från 2014 sticker SD kraftigt ut i 

sin strävan att åstadkomma strängare straff, med exempelvis långtgående 

förslag om tidsbestämda fängelsestraff upp till 40 år. MP och V har ofta 

reserverat sig mot lagförslagen (avseende MP naturligt nog inte efter 

regeringsbildningen 2014), ett motstånd som dock tycks ha ebbat ut de 

senaste åren, se tex 2018 års straffskärpning för vapenbrott. Strängare straff 

                                                
286 Med enskilda brott menar jag att då straffen för exempelvis grov misshandel och 
misshandel av normalgraden har höjts samtidigt så räknar jag olika svårhetsgrader av 
samma brott som en och samma straffskärpning.  
287 Det sagda med undantag för 2002 års straffskärpning för brott mot tillståndsplikten för 
explosiva varor som redovisas i avsnitt 3.5.3 ovan samt avsnitt 4.2.4 nedan.  
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tycks således inte längre vara en politisk stridsfråga, snarare tvärtom. I det 

följande kommenteras de viktigaste fynden från undersökningen rörande hur 

straffskärpningarna har motiverats.  

 

 
 

4.2.1 Straffskärpningar härrörande från 
internationella åtaganden 

 

En stor mängd av de straffskärpningar som har behandlats ovan är resultaten 

från olika internationella konventioner sprungna ur FN och Europarådet, men 

även genomförda EU-direktiv och rambeslut. Det rör sig främst om 

internationella brott, terroristbrott, penningtvättbrott och barnpornografibrott. 

Gemensamt för dessa straffskärpningar är avsaknaden av 

straffrättsideologiska överväganden, varför de också i viss mån är mindre 

intressanta för denna uppsats. Motiveringarna är ofta kortfattade, vilket 
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förvisso inte är särskilt förvånande då den ifrågavarande internationella 

överenskommelsen i sig kan sägas vara själva motiveringen. Dessa 

straffskärpningar kommer inte analyseras vidare i detta avsnitt. 

 

4.2.2 Sexualbrotten 
 

De straffskärpningar som redovisats under rubriken Sexualbrott har generellt 

sett saknat djupare resonemang av straffrättsideologisk karaktär, tydligt är 

dock att utgångspunkten för straffskärpningarna är de ifrågavarande brottens 

straffvärde. I många fall är motiveringen av själva straffskärpningen som 

sådan påfallande kortfattad, lagändringarna framstår därmed som mer eller 

mindre ”självklara” med hänvisningar till olika påståenden av moralisk 

karaktär såsom brottets avskyvärdhet eller oacceptabelhet. Att hänvisa till 

denna typ av självklara överordnade värden ser jag som ett tydligt yttryck för 

den typ av symbolpolitiska tendenser som nämnts ovan, brottet upplevs som 

avskyvärt och ska därför bestraffas, målet med bestraffningen är inget annat 

än bestraffningen, straffet är målet i sig. Ofta hänvisas också till straffskalor 

för andra brott som skäl för att höja straffen, men även 

proportionalitetsprincipen kan sägas ytterst ligga till grund för många av 

lagförslagen där vad som är proportionerligt främst avgörs efter hur 

brottsligheten upplevs.  

 

4.2.3 Förmögenhetsbrotten 
 

Straffskärpningarna för förmögenhetsbrotten motiveras främst utifrån 

straffvärdet och proportionalitets- och ekvivalensprincipen. För vissa av 

brotten framhålls särskilt att straffskalorna varit oförändrade sedan 

brottsbalkens ikraftträdande, samt att de kan anses låga i förhållande till andra 

förmögenhetsbrott. Av särskilt intresse är motiveringen till 2005 års 

straffskärpning för bokföringsbrott som, även om det inte nämns uttryckligen, 

ger uttryck för preventionstanken. Brottsligheten antas föregås av ingående 
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planering, inom vilken straffskalan även beaktas av gärningspersonen, varför 

straffskärpningen synes motiveras utifrån preventiva hänsyn. 2017 

genomfördes en rad straffskärpningar som jag menar ytterst kan härledas ur 

hänvisningar till det allmänna rättsmedvetandet. Tanken tycks vara att 

eftersom många straffskalor under lång tid varit oförändrade skulle 

straffskärpningar göra att straffskalorna bättre stämmer överens med hur 

brotten uppfattas av allmänheten idag. Straffen för skadegörelse bör också 

uppmärksammas eftersom de skärptes i två omgångar, 2004 och 2017. Första 

gången skedde straffskärpningen främst med hänvisning till den ökande 

problematiken kring klotter utan att nämna några särskilda 

straffrättsideologiska resonemang. Andra gången motiverades 

straffskärpningen utifrån straffbestämmelsens skyddsintresse, straffvärdet 

ansågs vara lika högt som för tillgreppsbrotten med tanke på att det är samma 

intresse som skyddas. Motiveringen kan tyckas något egendomlig och torde 

anses mindre tungt vägande, exempelvis har även straffbestämmelserna om 

mord och dråp samma skyddsintresse men långt ifrån samma straffvärde. 

 

4.2.4 Vapenbrotten 
 

Vapenbrotten är intressanta eftersom det med lite perspektiv i efterhand går 

att utläsa en slags straffrättslig växelverkan mellan straffskärpningarna. Först 

höjdes straffen för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor 2002 med 

anledning av att straffen för innehav av t.ex. en handgranat borde ha samma 

straffvärde som innehav av skjutvapen. 2014 genomfördes en straffskärpning 

för vapenbrott som motiverades utifrån det allmänna rättsmedvetandet och 

den skärpta synen på allvarliga våldsbrott (vilken tydligen även inkluderade 

vapenbrott) som Straffnivåutredningen tidigare ansett sig kunna konstatera. 

2017 skärptes straffen på nytt för brott mot tillståndsplikten för explosiva 

varor, motiveringen var huvudsakligen densamma som 2002, eftersom 

vapenbrotten hade skärpts 2014 var det motiverat med en ny straffskärpning 

för explosiva varor eftersom straffvärdet ansågs vara detsamma. Den 1 

januari 2018 skärptes straffen på nytt för både vapenbrott och brott mot 
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tillståndsplikten för explosiva varor, denna gången samtidigt. Återigen 

motiverades straffskärpningarna med hänvisningar till det allmänna 

rättsmedvetandet och den skärpta synen på allvarliga våldsbrott, den här 

gången dock med 2017 års straffskärpningar för allvarliga våldsbrott i åtanke. 

Som har visats ovan bygger dock även den lagstiftningsprodukten i allt 

väsentligt på Straffnivåutredningens formuleringar. Det är egentligen en 

ganska anmärkningsvärd straffskärpningsspiral där den ena straffskärpningen 

har föranlett den andra, allt baserat huvudsakligen på Straffnivåutredningens 

uttalanden i sina betänkanden från 2007 respektive 2008.  

 

4.2.5 Brotten mot frihet och frid 
 

Det karakteristiska för fridsbrotten är de många nykriminaliseringar som skett 

under 2010-talet. Olaga förföljelse, kränkande fotografering, 

tvångsäktenskap, barnäktenskap samt olovlig identitetsanvändning är alla nya 

brott som tillkommit under denna period. Några uttryckliga 

straffrättsideologiska överväganden anges generellt inte, straffskalorna har 

ofta utformats i förhållande till andra likartade brott. De motiveringar som 

används känns dock igen från Straffnivåutredningens arbeten, straffen ska 

”tillgodose behovet av en differentierad straffmätning”, ”ge tillräckligt 

utrymme för en nyanserad straffmätning” och ”fullt ut motsvara 

brottslighetens allvar”. I fråga om straffskärpningarna för 

fridskränkningsbrotten hänvisas dessutom uttryckligen till 2009 års 

straffskärpning för mord och 2010 års straffskärpningar för allvarliga 

våldsbrott, enbart den anledningen att dessa de facto har genomförts tycks 

enligt lagstiftaren utgöra en tillräcklig anledning för att även se över 

fridskränkningsbrotten. Logiken kan sägas vara mindre enkel att följa, men 

kan i viss mån förstås i termer av ett utslag av ekvivalensprincipen.  
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4.2.6 Straffnivåutredningen  
 

Det har ovan visats hur en stor mängd straffskärpningar kan härledas, direkt 

eller indirekt, till Straffnivåutredningens betänkanden, och då har inte ens de 

straffskärpningar som utredningen föreslog nämnts. Straffnivåutredningen 

lämnade alltså ett delbetänkande 2007 som resulterade i 2009 års 

straffskärpning för mord, och ett huvudbetänkande 2008 som ledde till 2010 

års straffskärpningar för allvarliga våldsbrott. Straffen för mord och för 

våldsbrott skärptes på nytt 2014 respektive 2017 under åberopande av samma 

skäl som framfördes av Straffnivåutredningen i dess betänkanden. 

Utredningens straffrättsideologiska resonemang, som behandlas i avsnitt 

3.7.1 och 3.8.1 ovan, utgår tydligt från straffvärdebegreppet samt 

proportionalitets- och ekvivalensprinciperna. Vad är det då som ytterst 

motiverar straffskärpningarna? Vad är det som avgör vad som är 

proportionerligt? Den straffrättsideologiska grunden kokar ytterst ned till 

allmänhetens påstådda skärpta syn på våldsbrott. Det som kan och bör 

problematiseras är dock att det inte anges några som helst skäl eller belägg 

för en sådan utveckling, varken i utredningar eller propositioner. Som ovan 

nämnts finns det däremot forskning vars resultat pekar i närmast motsatt 

riktning. Den ”skärpta synen” eller ”minskade acceptansen” är inget annat än 

omskrivningar av det allmänna rättsmedvetandet, någon annan tolkning av 

begreppen låter sig svårligen göras. Den ”nyanserade straffmätningen” och 

de liknande uttryck som angetts ovan ska förstås på samma sätt, att göra 

straffmätningen nyanserad är i dessa sammanhang inget annat än en 

eufemism för skärpta straff. Denna begreppsapparat som lanserades 2009 har 

sedermera kommit att användas framgångsrikt av lagstiftaren, uttrycken 

används på ett i det närmaste slentrianmässigt sätt i princip samtliga 

motiveringar av de undersökta straffskärpningarna efter 2009. Det tydligaste 

exemplet är kanske 2018 års skärpningar av vapenlagstiftningen, som 

Lagrådet alltså avstyrkte på grund av att beredningskravet ansågs ha 

eftersatts. Förslaget motiverades av den skärpta synen på våldsbrott, den 

skärpta synen ansågs bekräftad i och med 2017 års straffskärpningar för 

allvarliga våldsbrott, vilken i sin tur var en förlängning av 2010 års 



 88 

straffskärpningar där den skärpta synen dyker upp för första gången. 

Straffskärpningarna motiveras på så vis av och ur sig själva.  

 

4.3 Den avideologiserade straffrätten 

 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser som jag menar kan dras av analysen 

ovan samtidigt som den inledande frågeställningen besvaras.  

 

4.3.1 Hur har straffskärpningarna motiverats? 
 

De straffskärpningar som har genomförts redovisas i kapitel 3 och analyseras 

i avsnitt 4.2. Generellt sett har straffskärpningar skett inom de flesta olika 

brottstyperna eller brottskategorierna, faktum är att straffskärpningar har 

genomförts i samtliga av brottsbalkens kapitel i dess andra avdelning förutom 

i 5 kap. om ärekränkning, 20 kap. om tjänstefel m.m. samt 21 kap. om brott 

av krigsmän. Det föreligger dock en kraftig övervikt vad gäller brotten mot 

person och förmögenhetsbrotten, och som har visats ovan har merparten av 

straffskärpningarna skett under perioden 2009–2018. Överlag får 

motiveringarna sägas vara relativt fåordiga, åtminstone ur ett 

straffrättsideologiskt perspektiv. Den bärande ideologiska grunden är den 

brottsliga gärningens straffvärde, som vilar på principerna om 

proportionalitet och ekvivalens. Mindre tydligt är hur proportionaliteten 

mellan brott och straff avgörs, ofta görs dock mer eller mindre väl dolda 

hänvisningar till det allmänna rättsmedvetandet genom att uttrycka det i 

termer av att samhällssynen har förändrats gentemot den ifrågavarande 

brottsligheten. Straffets syfte tycks inte vara mer än just bestraffning, straffet 

är på så vis målet i sig.  
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4.3.2 Ger straffskärpningarna uttryck för ett 
straffrättsideologiskt trendbrott? 

 

Först och främst bör det påpekas att det inte skett någon större reform av 

påföljdssystemet sedan 1989 års påföljdsreform. De straffrättsideologiska 

grunder som lades fast i reformen är alltjämt gällande och används i 

motiveringarna till straffskärpningarna, sett ur detta perspektiv går det alltså 

inte att tala om ett straffrättsideologiskt trendbrott. Samtidigt ska man komma 

ihåg att förändringar kan ske i det lilla, att de stora strafflagsreformernas tid 

är förbi har ekat vemodigt mer än en gång inifrån Juridicums 

föreläsningssalar, och det tycks för närvarande inte finnas någon politisk vilja 

att se över strafflagstiftningen på ett genomgripande sätt. Vad 

undersökningen har visat är dock ett slags slutgiltigt utmönstrande av 

preventionstanken. Efter 2005 års straffskärpning för bokföringsbrott har inte 

en enda straffskärpning motiverats utifrån någon form av preventivt syfte, det 

är också enda gången det förekommer i undersökningen. I samband med 2010 

års straffskärpningar för våldsbrott ströks dessutom ordet ”särskilt” ur 29 kap. 

1 § BrB för att göra den däri angivna listan över omständigheter som ska 

beaktas vid straffvärdebedömningen uttömmande, vilket får tolkas som att 

allmänpreventiva hänsyn inte längre ska kunna beaktas vid 

straffvärdebedömningen.288 Detta innebär ett slags trendbrott i den meningen 

att prevention har ersatts med proportionalitet fullt ut, och 

straffvärdebegreppet har kommit att bli än mer renodlat. Jag vill hävda att 

straffskärpningarna ger uttryck för en absolut straffrättsideologi i den 

meningen att straffet inte längre motiveras utifrån något praktiskt socialt 

syfte, det bakomliggande syftet tycks inte vara mer än att tillfredsställa 

befolkningsopinionens krav på skärpta straff. På så vis kan utvecklingen även 

beskrivas i termer av en förskjutning (eller återgång) från en relativ till en 

absolut straffrättsideologi.  

 

 

                                                
288 Jfr avsnitt 2.4.5 och 3.8.1. 
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4.3.3 Går det att tala om en avideologisering av 
straffrätten? 

 

Jag ska nu slutligen argumentera för ståndpunkten att straffskärpningarna ger 

uttryck för en slags straffrättslig avideologisering. Först och främst bör det 

poängteras att jag här talar om en avideologisering i straffrättsideologiskt 

hänseende, den politiska kontexten har redan kommenterats ovan och hör inte 

till detta sammanhang. Jag har inte heller för avsikt att proklamera 

straffrättsideologiernas död, jag vill vara tydlig med att påföljdssystemet i hög 

grad vilar på olika ideologiska grunder. Individualpreventionen och 

behandlingsideologin lever kvar i ungdomspåföljderna och alternativen till 

fängelsestraff, allmänpreventiva hänsyn kan till exempel spåras i förekomsten 

av s.k. artbrott och de nyklassicistiska tankegångarna ligger som sagt till 

grund för straffvärdebedömningen. Vad jag istället menar är att de ovan 

redovisade straffskärpningarna är tomma på straffrättsideologiskt innehåll. 

Till ytan är straffskärpningarna klädda i en nyklassicistisk språkdräkt, men en 

analys ger vid handen att begreppen är påfallande innehållsfattiga. Detta 

gäller särskilt för de straffskärpningar som är genomförda efter 2009 i 

Straffnivåutredningens svallvågor. Jag har ovan visat hur den ena 

straffskärpningen föranleder den andra i olika straffskärpningsspiraler, höjs 

straffen för våldsbrott höjs straffen för vapenbrott, höjs straffen för 

förmögenhetsbrott höjs straffen för skadegörelsebrott osv. Utvecklingen kan 

förstås som ett utfall av ekvivalensprincipen som kräver att lika svåra brott 

kräver lika svåra straff, och så långt är det väl egentligen inga större problem. 

Det problematiska är snarare att ekvivalensprincipen inte fastställer något 

straffnivåmässigt tak, straffvärdet bestäms istället utifrån 

proportionalitetsprincipen som i sin tur härleds ur det allmänna 

rättsmedvetandet. Det allmänna rättsmedvetandet ska i sammanhanget förstås 

som en i samhället påstått förekommande skärpt syn på viss typ av 

brottslighet, något som dock inte beläggs i någon vidare mån. På det viset är 

alltså motiveringarna tomma på innehåll, vilken straffskärpning som helst kan 

egentligen genomföras utifrån motiveringen att det finns ett ökat behov at en 

”nyanserad straffmätning” eller liknande formuleringar. Jag ska exemplifiera 
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min ståndpunkt med motiveringen till 2010 års straffskärpningar för 

våldsbrott, där den skärpta samhällssynen uttrycktes i förhållande till 

exempelvis förmögenhetsbrotten som inte upplevdes som lika allvarliga, ett 

par år senare användes emellertid den ändrade samhällssynen på nytt för att 

motivera straffskärpningar för just förmögenhetsbrotten. Sett ur ett längre 

perspektiv framstår därmed argumentationen som ganska motsägelsefull. Det 

går även att ha synpunkter på hur proportionalitetsprincipen har använts för 

att motivera straffskärpningarna för mord, att livstidsstraffet ska vara 

normalstraffet för mord är ju åtminstone på ett straffrättsideologiska plan i 

princip ett avskaffande av proportionalitet i dömandet, något som även 

framhölls av vissa remissinstanser. Den sammantagna bedömningen av det 

ovan sagda är därför att den begreppsapparat som används för att motivera 

straffskärpningarna svårligen kan spåras till någon egentlig ideologisk grund, 

det är snarare fråga om symbolpolitisk lagstiftning. Om 1900-talet kunde 

beskrivas som ett i hög grad ideologiskt århundrade har 2000-talet hittills 

präglats av en avideologiserad straffrätt. Frågan om bestraffning tycks ur 

lagstiftarens synvinkel idag enbart vara en politisk fråga, inte en 

straffrättsideologisk. Med tanke på den till synes rådande politiska enigheten 

kring höjda straff som universalåtgärd för att bekämpa brottsligheten finns 

det ingenting som tyder på att vi kommer att få se några avsteg från den 

inslagna vägen i den närmsta framtiden.  
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Prop. 2008/09:118  Straffet för mord m.m. 

Prop. 2008/09:149 Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften. 

Prop. 2009/10:78 Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av 

terrorism. 

Prop. 2009/10:147 Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. 

Prop. 2010/11:45 Förbättrat skydd mot stalkning. 

Prop. 2010/11:72 Genomförande av FN:s vapenprotokoll. 

Prop. 2010/11:77 Skärpt straff för köp av sexuell tjänst. 

Prop. 2012/13:69 Kränkande fotografering. 

Prop. 2012/13:108 Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov 

fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. 

Prop. 2012/13:111 En skärpt sexualbrottslagstiftning. 

Prop. 2013/14:92 Skärpt straff för dataintrång. 

Prop. 2013/14:146 Straffansvar för folkmord, brott mot 

mänskligheten och krigsförbrytelser. 

Prop. 2013/14:194  Skärpt straff för mord. 

Prop. 2013/14:208 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och 

barnäktenskap samt tillträde till Europarådets 

konvention om våld mot kvinnor. 

Prop. 2013/14:226 Skärpningar i vapenlagstiftningen. 

Prop. 2015/16:78 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte. 

Prop. 2015/16:83 Genomförande av EU:s direktiv om 

penningförfalskning. 

Prop. 2015/16:111 Synnerligen grova narkotikabrott. 

Prop. 2015/16:150 Straffrättsligt skydd mot olovlig 

identitetsanvändning. 
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Prop. 2016/17:92 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för 

explosiva varor. 

Prop. 2016/17:108 Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott. 

Prop. 2016/17:131 Grovt fordringsbedrägeri och andra 

förmögenhetsbrott. 

Prop. 2016/17:214 Effektivare lagstiftning mot vuxnas kontakter 

med barn i sexuellt syfte. 

Prop. 2017/18:26 Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff 

för de grova brotten. 

 

Statens offentliga utredningar 
 
SOU 1956:55 Skyddslag. 

SOU 1986:13–15 Påföljd för brott. 

SOU 2000:88 Organiserad brottslighet, hets mot folkgrupp, 

hets mot homosexuella, m.m. - straffansvarets 

räckvidd. 

SOU 2001:14  Sexualbrotten - Ett ökat skydd för den sexuella 

integriteten och angränsande frågor. 
SOU 2002:98  Internationella brott och svensk jurisdiktion. 
SOU 2007:90  Straffskalan för mord. 
SOU 2008:81  Stalkning - ett allvarligt brott. 
SOU 2008:85  Straff i proportion till brottets allvar. 
SOU 2010:49  Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 

1999–2008. 
SOU 2011:85  Fridskränkningsbrotten och egenmäktighet med 

barn. 

SOU 2012:34 Nya påföljder. 
SOU 2012:35  Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och 

barnäktenskap. 
SOU 2013:7   Skärpningar i vapenlagstiftningen 
SOU 2013:39  Europarådets konvention om it-relaterad 

brottslighet. 
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SOU 2013:85  Stärkt straffrättsligt skydd för egendom. 
SOU 2014:7   Skärpta straff för vapenbrott. 
SOU 2014:18  Straffskalorna för allvarliga våldsbrott. 

SOU 2014:43  Synnerligen grova narkotikabrott. 
SOU 2015:63  Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor. 
 

Utskottsbetänkanden 
 
Bet. 2001/02:JuU12  Övergrepp i rättssak, m.m. 

Bet. 2001/02:JuU25  Sveriges tillträde till Förenta nationernas 

internationella konvention om bekämpande av 

finansiering av terrorism. 

Bet. 2001/02:KU23  Hets mot folkgrupp m.m. 

Bet. 2002/03:JuU12  Straffansvaret för terroristbrott. 

Bet. 2002/03:KU7  Hets mot folkgrupp, m.m. (vilande 

grundlagsförslag och följdlagstiftning). 

Bet. 2003/04:JuU3  Åtgärder mot klotter och annan skadegörelse. 

Bet. 2004/05:JuU16  Sexualbrotten. 

Bet. 2008/09:JuU17  Straffet för mord m.m. 

Bet. 2009/10:JuU22 Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av 

terrorism. 

Bet. 2009/10:JuU32  Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. 

Bet. 2012/13:JuU25  Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov 

fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. 

Bet. 2013/14:JuU28  Skärpt straff för mord. 

Bet. 2013/14:JuU36  Skärpningar i vapenlagstiftningen. 

Bet. 2015/16:JuU15  Synnerligen grova narkotikabrott. 

Bet. 2015/16:JuU17  Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte. 

Bet. 2016/17:JuU14  Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott. 

Bet. 2017/18:JuU8  Skjutvapen och explosiva varor - skärpta straff 

för de grova brotten. 
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