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Förord
Den 1 juli 2010 trädde ett antal lagändringar i kraft. Syftet med ändring-
arna var att höja straffen för allvarliga våldsbrott, öka spännvidden i straff-
värdebedömningen samt skärpa straffen vid återfall i brott. 

Våren 2012 gav regeringen Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag 
att utvärdera vilket genomslag denna straffmätningsreform har haft 
(Ju2012/860/KRIM). Uppdraget redovisas i föreliggande rapport.

I utvärderingen används primärt tre olika empiriska material. Den över-
gripande statistiska bilden av strafflängd och straffens spännvidd belyses 
utifrån ett särskilt uttag ur lagföringsstatistiken. Vidare har närmare 500 
domar avseende ett antal för utvärderingen relevanta brottstyper analyse-
rats. Slutligen har åklagare och domare från olika instanser intervjuats.

Rapporten har författats av fil.dr Klara Hradilova Selin och fil.dr Sven 
Granath, båda utredare vid Brå. De cirka 500 domarna har kodats och 
granskats av kammaråklagare Marie Wallin. Alexandra Skarp och Made-
leine Blixt, utredare vid Brå, har också varit behjälpliga i arbetet. 

En referensgrupp har varit knuten till arbetet, bestående av professor Josef 
Zila, professor Henrik Tham, överåklagare Lisbeth Johansson, hovrättsdo-
mare Karin Jungerfelt, professor Claes Lernestedt, chefsjurist Agnet a Korn-
strand (Domstolsverket) samt kammaråklagarna Jerker Asplund och Jonas 
Lövström. 

Rapporten har vetenskapligt granskats av professor Felipe Estrada, Stock-
holms universitet, och professor Magnus Ulväng, Uppsala universitet. 

Ett särskilt tack riktas till Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i 
Göte borg och till de åklagare och domare som delat med sig av sina kun-
skaper och erfarenheter.

Stockholm i mars 2014

Erik Wennerström
Generaldirektör Annika Eriksson
 Enhetschef
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Sammanfattning
Bakgrund
År 2010 antog riksdagen propositionen Skärpta straff för allvarliga vålds-
brott m.m. (prop. 2009/10:147). Därmed trädde 1 juli samma år ett antal 
lagändringar i kraft. Dessa hade som syfte att höja straffen för allvarliga 
våldsbrott och för grovt vållande till annans död, öka spännvidden i straff-
värdebedömningen samt skärpa straffen vid återfall i brott. 

Reformen innebär ett tillägg i 29 kap. 1 § 2 st. brottsbalken (BrB) om 
att det vid bedömningen av straffvärdet särskilt ska beaktas om gärningen 
inneburit ”ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till 
person”. Genom detta höjdes straffvärdet för allvarliga våldsbrott gene-
rellt, med en i förarbeten rekommenderad uppräkning motsvarande tjugo 
till trettio procent. För att ytterligare höja straffnivån för de allvarligaste 
fallen av grov misshandel delades också straffskalan för grov misshandel 
upp så att man för ett misshandelsbrott, som är att anse som synnerligen 
grovt, kan dömas till fängelse i lägst fyra och högst tio år (3 kap. 6 § 2 st. 
BrB). För annan grov misshandel döms man till fängelse i lägst ett och högst 
sex år. Vidare höjdes straffminimum för grov utpressning samt grovt vål-
lande till annans död från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. 

För att öka spännvidden i straffvärdebedömningen gavs tillämpningen 
av bestämmelser gällande försvårande och förmildrande omständigheter 
(29 kap. 2–3 §§ BrB) ett ökat utrymme genom att olika förstärkningsord 
togs bort i lagtexten. Det skulle vidare beaktas som försvårande om brottet 
utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form eller syste-
matiskt eller om brottet föregåtts av särskild planering (29 kap. 2 § 6 p. 
BrB). Dessutom förtydligades att återfall i brott skulle beaktas i skärpande 
riktning vid straffmätning (29 kap. 4 § BrB).

Brås uppdrag och genomförande
Våren 2012 gav regeringen Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att 
utvärdera vilket genomslag straffmätningsreformen haft (Ju2012/860/
KRIM). Utvärderingen redovisas i föreliggande rapport och disponeras uti-
från tre huvudfrågeställningar:

• Har straffnivån för allvarliga våldsbrott skärpts?
• Har spännvidden vid straffvärdebedömningen ökat?
• Har återfallskärpningen fått en mätbar effekt?

För att besvara dessa frågor har tre empiriska material analyserats. Den 
övergripande statistiska bilden av strafflängd och straffens spännvidd bely-
ses utifrån ett särskilt uttag ur lagföringsstatistiken. Uttaget omfattar lagfö-
ringar från 2000–2012 gällande misshandel, rån, våldtäkt, försök till mord 
och dråp, utpressning och vållande till annans död i kombination med miss-
handel. Vidare har 469 domar från perioden 2008–2012 avseende synner-
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ligen grov misshandel (samtliga), grov misshandel (ett urval motsvarande 
20 procent respektive samtliga med fyra års fängelse eller mer) samt försök 
till mord och dråp (var tredje) samlats in och analyserats närmare. Slutligen 
genomfördes fokusgruppsintervjuer med ett antal åklagare och domare.

Tydlig skärpning av straff för de allvarligaste våldsbrotten
De särskilt framtagna och analyserade lagföringsuppgifterna visar att 
strafflängden för grov misshandel (inklusive synnerligen grov), den inom 
reformen mest centrala brottstypen, ökade med i genomsnitt två månader 
(ökning i median var tre månader). Ökningen gäller även vid kontroll för 
förändringar i andra för strafflängden relevanta omständigheter – tidigare 
belastning, antal brott i lagföringen eller andelen förberedelsebrott med 
mera. De längre straffen kan heller inte förklaras av att våldet blivit grövre 
i termer av förändrade våldsmetoder (kniv, trubbigt våld osv.) eller skador 
på offret. Granskningen av domar visar tvärtom att våldet snarare blivit 
lindrigare under samma brottsrubricering. Det kan sannolikt hänga sam-
man med att fler gärningar som tidigare rubricerades som misshandel av 
normalgraden efter reformen rubriceras och lagförs som grov misshandel 
– något som även av Högsta domstolen tolkats som ett av straffmätnings-
reformens syften (se t.ex. NJA 2011 s. 89 p.10). Den utvecklingen har rim-
ligtvis i någon mån hållit tillbaka reformens mätbara effekt på strafftiderna 
i lagföringsstatistiken. Om strafflängd i stället studeras för en specifik typ 
av gärning, exempelvis knivvåld eller våld med slagvapen, framgår att den 
ökat med i genomsnitt 20–30 procent efter reformen – vilket korresponde-
rar med de i förarbeten rekommenderade uppräkningarna.

Också straffen för fullbordat mord har blivit väsentligt längre, även om 
detta sannolikt till stor del förklaras av att det tidsbestämda straffet höjdes 
till 18 år ett år innan straffmätningsreformen. Straffen för fullbordat dråp 
samt försök till mord och försök till dråp har däremot ökat mycket margi-
nellt. Samtidigt visar Brås granskning av domar att rätten inte sällan refere-
rar till straffmätningsreformen vid exempelvis försök till mord och dråp (se 
även NJA 2013 s. 376). Dessutom visar granskningen att domar gällande 
försök till dödligt våld efter reformen i högre grad omfattar mindre grova 
gärningar, som tidigare sannolikt hade rubricerats som grov misshandel. 
Mycket tyder med andra ord på att straffmätningsreformen har fått ge-
nomslag även på dessa brott, och att den rent statistiska effekten är något 
underskattad. 

Straffen för grov utpressning och grovt vållande till annans död har som 
väntat blivit längre efter reformen främst till följd av det höjda minimi-
straffet. För grov utpressning motsvarade ökningen omkring 1,5 månader, 
medan den för grovt vållande till annans död var mer markant – från i snitt 
1,4 år innan till 2,5 år efter reformen. 

Totalt sett observeras däremot i lagföringsdata inga ökningar i strafflängd 
för misshandel av normalgraden, våldtäkt, utpressning (normalgraden) eller 
rån. För misshandel av normalgraden kan dock den uteblivna ökningen till 
betydande del vara ett resultat av att fler misshandelsbrott efter reformen i 
stället rubriceras som grova brott, vilket gör att de faktiska effekterna av 
straffskärpningarna inte alltid är observerbara i lagföringsuppgifterna. På 
liknande sätt kan den uteblivna ökningen gällande straff för våldtäkt rim-
ligtvis vara ett resultat av den vidgade våldtäktsbestämmelsen (2005) som 
innebär att flera mindre grova gärningar än tidigare rubriceras som våldtäkt. 

Straffmätningsreformen har alltså totalt sett fått genomslag för de allra 
grövsta våldsbrotten – framför allt grov misshandel, men i viss mån även 
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för mord och dråp och försök därtill samt för grovt vållande till annans död 
och grov utpressning. 

Större spännvidd i strafflängd för misshandel
Frågan om längre genomsnittsstraff ligger nära den om ökad spännvidd 
i straffvärdebedömningen. Om längre straff förklaras av att botten av en 
straffskala ”kapats” kan det i teorin innebära att spännvidden egentligen 
kan minska. Om minimistraffet används fast i mindre utsträckning än tidi-
gare bör det däremot innebära en större spännvidd. 

Lagföringsdata visar en tydligt ökad spännvidd när det gäller misshan-
delsbrotten. Den totala spridningen (standardavvikelsen) i strafflängd har 
ökat. Framför allt märks en tydlig skiftning mot fler straff som inte ligger 
vid straffminimum för grov misshandel utan är några månader längre än 
ett år. Även i de övre delarna av straffskalan för grov och synnerligen grov 
misshandel har det skett vissa förändringar. Straff motsvarande fyra år el-
ler mer var under den närmaste tiden efter reformen relativt ovanliga, men 
ändå fler än under perioden innan (5 jämfört med tidigare 2 procent). Även 
beträffande misshandel av normalgraden observeras en viss förändring mot 
något fler fängelsestraff motsvarande sex månader eller längre.

Intervjuade åklagare och domare beskrev syftet att differentiera använd-
ningen av straffskalorna genom att avlägsna förstärkningsorden och på så 
sätt vidga användningsområdet för förmildrande och försvårande omstän-
digheter (29 kap. 2–3 §§ BrB) som en önskvärd förändring. Samtidigt ut-
trycktes tveksamheter kring det faktiska genomslaget. Flera av intervjuper-
sonerna menade att bestämmelserna beaktades på samma sätt även före 
mitten av 2010. Enligt Brås granskning åberopas dock försvårande omstän-
digheter mer frekvent i domskälen efter reformen, även om det utifrån de 
intervjuades erfarenheter kan handla om att de dokumenteras oftare – inte 
nödvändigtvis beaktas oftare. De förmildrande omständigheterna i 29 kap. 
3 § BrB dokumenterades i domskälen i ungefär samma låga utsträckning 
efter som före straffmätningsreformen.

Om försvårande omständigheter verkligen i högre grad har börjat be-
aktas vid straffvärdebedömningen kan detta vara en tredje omständighet 
som, tillsammans med de rekommenderade uppräkningarna och införandet 
av synnerligen grov misshandel, kan ha bidragit till den totala ökningen i 
strafflängd för grov misshandel. Brås intervjuer med åklagare och domare 
visar dock samtidigt att det råder vissa oklarheter om hur den ökade graden 
av tillämpning av försvårande omständigheter ska förenas med de rekom-
menderade uppräkningarna. 

Inte minst i samband med beaktandet av olika omständigheter i enskilda 
fall understryker Brås intervjupersoner att åklagaren har en mycket viktig 
roll, något som sällan uppmärksammas när nya lagar tillämpas. 

Återfallsskärpning blev ”ingen ändring alls”
Förtydligandet i 29 kap. 4 § BrB om betydelsen av tidigare brottslighet i 
straffmätningen har inte fått någon statistiskt mätbar effekt. Den totala 
ökningen av strafflängd vid grov misshandel gällde exempelvis likartat för 
personer utan tidigare lagföring för våldsbrott de senaste fem åren, som för 
personer med sådan tidigare lagföring. Intervjuade åklagare och domare 
betraktar återfallsskärpningen som ”ingen ändring alls”. Att återfall även 
tidigare har beaktats i skärpande riktning ansågs självklart. Som en annan 
förklaring till den uteblivna effekten angavs att bestämmelsen tillämpas yt-
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terst sällan, då det framför allt är genom förverkande av villkorligt medgi-
ven frihet och genom valet av påföljd som tidigare brottslighet ska beaktas. 
Först när detta inte varit möjligt, vilket sällan är aktuellt, ska 29 kap. 4 § 
BrB tillämpas. Även enligt Brås granskning av domar är det mycket ovanligt 
att rätten uttryckligen hänvisat till bestämmelsen – både före och efter juni 
2010. Högsta domstolen (NJA 2012 s. 79) har också konstaterat att det 
efter reformen inte finns skäl att tillämpa 29 kap. 4 § på ett annat sätt än 
när bestämmelsen infördes år 1989. Vissa experter har även dragit slutsat-
sen att omformuleringen i lagtexten i själva verket innebar en inskränkning 
gällande bestämmelsens tillämpningsområde, trots att syftet var motsatsen. 

För tidigt för säkra slutsatser
Intervjuade åklagare och domare var överens om att införandet av den 
nya rubriceringen ”synnerligen grov misshandel” var den mest konkreta 
åtgärden inom ramen för straffmätningsreformen, i varje fall i den delen 
som berör allvarliga våldsbrott. De övriga ändringarna, exempelvis upp-
räkningsförslagen som angavs i förarbeten, var några omedvetna om. Detta 
aktualiserar frågan om hur information i samband med lagändringar sprids 
inom rättsväsendet överlag. Vissa av de intervjuade ifrågasatte även vilket 
genomslag dessa delar av reformen egentligen har, givet dels den ovanliga 
lagstiftningstekniken, dels de tröskeleffekter i straffmätningen som refor-
men skapar. Samtidigt som flertalet var kritiska till att lagstifta genom för-
arbeten, uttrycktes också förståelse för att straffskalorna, exempelvis för 
grov misshandel, inte kräver en justering och att de övre delarna i stället bör 
utnyttjas i högre grad.

Med tanke på just lagstiftningstekniken, att skärpa straffen genom förar-
beten snarare än genom ändringar i lagtexten, betonade de intervjuade att 
utvärderingen av reformen kom för nära inpå att de nya lagarna trädde i 
kraft. Man påpekade att det krävs längre tid för att påverka den komplexa 
straffmätningsprocessen och få en tydlig effekt. Vidare ansåg man att 2011 
års dom från Högsta domstolen (NJA 2011 s. 89) initialt kan ha haft en 
dämpande effekt på den avsedda skärpningen – i varje fall beträffande den 
nya rubriceringen synnerligen grov misshandel – men att detta kan, och 
kanske redan är på väg, att förändras. Förutom att själva implementeringen 
i praxis kan ta tid skapar den korta uppföljningsperioden även metodologis-
ka problem. Eftersläpningen mellan brotts- och lagföringstillfället gör sta-
tistiska analyser relativt svaga, i synnerhet för till antalet mindre brottska-
tegorier. Därför är möjligheterna till några säkrare slutsatser begränsade för 
andra brottskategorier än för grov misshandel, där flera skärpande åtgärder 
vidtagits. Dessutom är det svårt att statistiskt isolera reformens effekt i tider 
då flera olika delar av lagstiftningen omarbetas i skärpande riktning och 
samma bestämmelser i vissa fall berörs av olika ändringar.

Markeringar av skärpt syn på brott
I ett särskilt tillägg i den utredning (SOU 2008:85, s. 402) som legat till 
grund för reformen lyfts den forskning som visar att allmänheten, när den 
är informerad om närmare detaljer kring enskilda fall, inte önskar skärpta 
straff. Visserligen har toleransen mot våld generellt minskat i ett längre 
perspektiv, men sannolikt gäller det i mindre utsträckning de riktigt gro-
va våldsbrotten som alltid har fördömts av allmänheten. Det är samtidigt 
dessa grova brott som straffmätningsreformen tar sikte på. Om det främst 
är en markering i en normativ mening som är målet, finns det i Brås utvär-
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dering indikationer på att sådan markering bättre kan åstadkommas exem-
pelvis med hjälp av nya brottsrubriceringar. Införandet av synnerligen grov 
misshandel beskrevs i Brås intervjuer som den delen av reformen som upp-
märksammats mest av rättsväsendet. Nya rubriceringar har rimligtvis även 
större chans att nå fram till allmänhetens kännedom jämfört med exempel-
vis skärpningar i samband med straffmätning.
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Inledning

Bakgrund
Våren 2007 tillsatte regeringen en utredning (Straffnivåutredningen), som 
bland annat skulle se över möjligheterna att skärpa straffen för allvarliga 
våldsbrott. Utredningens slutbetänkande Straff i proportion till brottets 
allvar (SOU 2008:85) ledde till propositionen Skärpta straff för allvarliga 
våldsbrott m.m. (prop. 2009/10:147), som även omfattar ett förslag på lag-
ändring upprättat separat i en departementspromemoria av Justitiedepar-
tementet, Skärpt straff för vållande till annans död (Ds 2007:31). Lagänd-
ringarna trädde i kraft 1 juli 2010.

Reformen (i det följande refererad till som straffmätningsreformen) inne-
bar att straffen höjdes generellt för allvarliga våldsbrott genom ett tillägg i 
29 kap. 1 § 2 st. brottsbalken, BrB, om att det vid bedömningen av straff-
värdet särskilt skulle beaktas om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp 
på någons liv eller hälsa eller trygghet till person. I förarbeten angavs att 
straffvärdet för dessa brott skulle räknas upp med motsvarande mellan 
tjugo och trettio procent. Straffskalan för grov misshandel delades upp på 
så sätt att man för ett misshandelsbrott, som är att anse som synnerligen 
grovt, kan dömas till fängelse i lägst fyra och högst tio år (3 kap. 6 § 2 
st. BrB). För annan grov misshandel döms man till fängelse i lägst ett och 
högst sex år. Straffminimum för grov utpressning höjdes från fängelse i sex 
månader till fängelse i ett år, och motsvarande ändring gjordes beträffande 
grovt vållande till annans död. Samtidigt gavs tillämpningen av bestämmel-
ser gällande försvårande och förmildrande omständigheter (29 kap. 2–3 §§ 
BrB) ett ökat utrymme genom att olika förstärkningsord togs bort i lagtex-
ten. Det skulle vidare beaktas som försvårande om brottet utgjort ett led i 
en brottslighet som utövats i organiserad form eller systematiskt eller om 
brottet föregåtts av särskild planering (29 kap. 2 § 6 p. BrB). Dessutom för-
tydligades att återfall i brott skulle beaktas i skärpande riktning vid straff-
mätning (29 kap. 4 § BrB).

Under våren 2012 fick Brottsförebyggande rådet (Brå) i regeringsuppdrag 
att utvärdera straffmätningsreformens genomslag (Ju2012/860/KRIM). Ut-
värderingen redovisas i föreliggande rapport.

Läget före 2010:  
Åklagarmyndighetens kartläggning
Åklagarmyndigheten publicerade år 2007 rapporten Domstolarnas på-
följdspraxis vid vissa våldsbrott. Enligt ett regeringsbeslut skulle myndig-
heten kartlägga domstolarnas straffmätning och påföljdsval i mål gällan-
de misshandel, grov misshandel, olaga hot, grovt olaga hot samt rån och 
grovt rån. Uppdraget utvidgades senare till att omfatta även grov kvinno-
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fridskränkning och grov fridskränkning. Analysen bygger framför allt på en 
granskning av sammanlagt 2 285 tingsrättsdomar och 333 hovrättsdomar 
(som innehöll en för kartläggningen relevant ändring av tingsrättsdomen) 
och omfattar en jämförelse över tid, nämligen mellan år 2000 och 2005. 
Brottsförebyggande rådet bidrog med en övergripande analys av strafflängd 
och påföljd för de aktuella brotten, baserad på lagföringsuppgifter. 

Åklagarmyndigheten fann att brottens straffskalor utnyttjats i en begrän-
sad omfattning på så sätt att den övervägande delen av straffen låg i den 
nedersta fjärdedelen av straffskalan. Denna andel var dessutom större år 
2005 jämfört med år 2000. I få domar åberopades uttryckligen försvårande 
och förmildrande omständigheter; beträffande förmildrande omständighe-
ter var analysen närmast icke meningsfull. När det gällde de grova brot-
ten åberopades de försvårande omständigheterna främst vid rubricering 
av brottet som grovt. Där de försvårande omständigheterna nämndes i 
domskälen, gav det utslag i fängelsestraffets längd – det vill säga straffen 
blev generellt längre. Beträffande grov misshandel, grovt rån och grov kvin-
nofrids- respektive fridskränkning kunde man konstatera att straffen i snitt 
var längre när fler brott omfattades av domen. Resultaten visade vidare att 
tidigare brottslighet hade betydelse vid påföljdsvalet och för förverkande 
av villkorligt medgiven frihet, men inte hade någon större betydelse vid 
straffmätningen. Personer som dömts för grövre brott var samtidigt i högre 
grad tidigare belastade.

Många av de resultat som Åklagarmyndigheten presenterade har åbero-
pats i förarbeten till straffmätningsreformen. Resultaten har även betydelse 
för Brås uppdrag genom att de speglar en praxisutveckling under en pe-
riod före reformen och tar sikte på en rad omständigheter som sedan blivit 
före mål för de lagändringar som Brå ska utvärdera. Det gäller exempelvis 
graden av beaktande av förmildrande och försvårande omständigheter eller 
betydelsen av tidigare brottslighet vid straffmätning. 

Förarbeten till straffmätningsreformen 
Straffnivåutredningens förslag 
Betänkandet Straff i proportion till brottets allvar (SOU 2008:85) över-
lämnades till regeringen i oktober 2008. I bilaga 1 sammanfattas Straff-
nivåutredningens förslag mera i detalj. Här beskrivs enbart de delar som 
har direkt relevans för Brås uppdrag så som det formulerats av regeringen. 

Förslagen utgår från slutsatsen att det finns ett behov att skärpa straff för 
allvarliga våldsbrott generellt och i synnerhet för grov misshandel. Enligt 
utredningens bedömning kan detta åstadkommas utan ändringar i gällande 
straffskalor som är tillräckligt vida. I stället föreslås en översyn av bestäm-
melserna i 29 kap. BrB som styr bedömningen av straffvärde och straffmät-
ning. En föreslagen ändring avser 29 kap. 1 § 1 st. BrB, där det anges vilka 
omständigheter som generellt ska beaktas vid bedömningen av straffvärdet. 
Enligt den nya formuleringen ska de angivna omständigheterna inte längre 
beaktas ”särskilt”, utan ordet slopas och uppräkningen blir då uttömman-
de snarare än exemplifierande. Det föreslås samtidigt ett tillägg i 29 kap. 
1 § 2 st. andra meningen BrB om att det vid bedömningen av en gärnings 
straffvärde särskilt ska beaktas om gärningen inneburit ett allvarligt an-
grepp på någons liv, hälsa eller trygghet till person. På så sätt avser man att 
uppgradera straffvärdet för allvarliga våldsbrott jämfört med andra brott. 
En kortfattad exemplifierande lista på vilka brott detta gäller presenteras 
(SOU 2008:85 s. 390). 
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Ett annat förslag avser införande av en ny brottsrubricering synnerligen 
grov misshandel med straffskalan fyra till tio års fängelse (3 kap. 6 § 2 st. 
BrB). En misshandel ska vara att betrakta som synnerligen grov om gär-
ningen har orsakat synnerligen stort lidande eller bestående svåra kropps-
skador eller om gärningspersonen har visat synnerligen stor hänsynslöshet. 
Enligt författningskommentaren kan det omfatta gärningar med utdraget 
förfarande med tortyrliknande inslag eller där offret har känt stark döds-
ångest (SOU 2008:85 s. 387). Med svåra kroppsskador menas förlamning, 
förlust av syn eller en bestående hjärnskada. Synnerligen stor hänsynslös-
het kan vidare föreligga om gärningspersonen exempelvis utövat grovt våld 
mot en person som är särskilt utsatt – t.ex. ett barn, en äldre person eller en 
person med funktionshinder, alternativt när flera personer misshandlar en 
ensam person. Dessa omständigheter är att anse som exempel, det vill säga 
även andra kan omfattas. 

Ett annat mål med reformen har varit att öka spännvidden vid straffmät-
ning för brott generellt och frångå den stora koncentrationen till straff-
minimum för vissa brottstyper (Åklagarmyndigheten 2007). I detta syfte 
föreslår utredningen att ett antal förstärkningsord tas bort från bestäm-
melser om förmildrande och försvårande omständigheter (29 kap. 2–3 §§ 
BrB). Vidare föreslår utredningen en ändring i regleringen av betydelsen av 
tidigare brottslighet vid straffmätning (29 kap. 4 § BrB); enligt denna ska 
straffskärpning ske i vissa fall oberoende av om villkorligt medgiven frihet 
har förklarats förverkad enligt 34 kap. 4 § BrB. 

Ett ytterligare förslag var att minimistraff för utpressning, grovt brott, 
höjs från sex månaders till ett års fängelse. Utredningen föreslog även en del 
ändringar beträffande processrättsliga frågor, bland annat gällande åklaga-
rens roll i påföljdsfrågan. 

Enigt direktiven skulle utredningen även se över regleringen av flerfaldig 
brottslighet i 34 kap. BrB, men bedömde att det inte fanns förutsättningar 
att i det givna sammanhanget lämna några ändringsförslag i detta avseende; 
bestämmelserna skulle i stället bli föremål för en samlad översyn.1

Varierande mottagande hos remissinstanserna och i Lagrådet
Betänkandet skickades på remiss till 33 instanser. Några var positiva till 
förslagen, men även kritiska synpunkter fördes fram. En del av kritiken 
berör syftet med straffskärpning i sig, en del ställer sig positiva till en sådan 
markering men ifrågasätter själva lagstiftningstekniken som beskrivs som 
systemfrämmande. Kritiken kan vara vägledande i den föreliggande utvär-
deringen, och remissinstansernas yttranden sammanfattas i bilaga 1. 

Lagrådsyttrandet (2010-02-26) innehåller, förutom en del mindre juste-
ringar i de av utredningen föreslagna ändringarna en principiell kritik mot 
ändringen i 29 kap. 1 § BrB. Lagrådet ifrågasätter att man inför en ändring 
som uttryckligen begränsar vilka omständigheter som domstolen ska be-
akta (andra styckets första mening) och finner problem med denna formu-
lering mot bakgrund av innehållet i 29 kap. 2 och 3 §§ BrB. Den starkaste 
kritiken riktar dock Lagrådet mot införandet av tillägget i andra stycket 
som enligt kommentaren syftade till att uppnå högre straff för allvarliga 
våldsbrott. En sådan konstruktion beskrivs som systematiskt olämplig då 
den är ämnad att allmänt höja straff för vissa brott med hjälp av en bestäm-
melse som tar sikte på hur straffvärdet ska bestämmas i det enskilda fallet. 

1 Huruvida dessa bestämmelser kan inverka på tillämpningen av återfallsskärpningen i 29 kap. 4 § BrB 
kommer att diskuteras längre fram utifrån vad som framkommit i Brås intervjuer.
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Detta ska i stället ske genom en revision av straffskalorna för de aktuella 
brotten, enligt Lagrådet. 

Propositionen 2009/10:147  
”Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m.”
I mars 2010 överlämnade regeringen proposition 2009/10:147 med ovan-
stående titel till riksdagen. I stora delar hade regeringen ställt sig bakom 
Straffnivåutredningens förslag. Den kanske mest centrala invändningen från 
ett flertal remissinstanser samt från Lagrådet mot det systemfrämmande i 
införandet av tillägget i 29 kap. 1 § andra stycket avstyrks av regeringen. 
Att i stället ändra straffskalorna för de aktuella brotten beskrivs som inte 
nödvändigt då dessa är tillräckligt vida och ”i huvudsak ändamålsenligt 
utformade” (s.11). I stället bör det befintliga utrymmet inom straffskalorna 
tas i anspråk genom att i de generella bestämmelserna om straffvärde upp-
värdera de omständigheter som kännetecknar allvarliga våldsbrott. På så 
sätt höjs straffen för dessa brott både generellt och relativt i förhållande till 
andra brott (s.12). 

Författningskommentaren innehåller konkreta förslag till omräkningar 
som domstolarna bör tillämpa vid straffmätning av allvarliga våldsbrott, 
det vill säga våldsbrott med ett straffvärde motsvarande sex månader el-
ler mer (s.41). För brott som före reformen hade haft ett straffvärde mot-
svarande sex månader och upp till år bör man exempelvis döma till två 
månader längre straff, för brott med straffvärde från och med ett till och 
med två år ska höjningen motsvara tre till fem månader. Straff för allvarliga 
våldsbrott som tidigare hade gett fem års fängelse ska höjas med ett år, och 
motsvarande höjning för straff på sex till åtta år bör vara cirka ett och ett 
halvt år, menar regeringen.

Förutom ändringar i 29 kap. 1 § BrB ställde sig regeringen även bakom 
utredningens förslag om att, i syfte att öka spännvidden i straffvärdebedöm-
ningen, vidga användningsområdet för bestämmelser gällande försvårande 
och förmildrande omständigheter (29 kap. 2–3 §§ BrB). Propositionen om-
fattar även ett förslag om en höjning av minimigränsen för grov utpressning 
från sex månaders till ett års fängelse. Motsvarande ändring föreslås även 
beträffande vållande till annans död, grovt brott. Denna ändring behandlas 
inte i Straffnivåutredningens slutbetänkande utan togs fram i en särskild 
departementspromemoria (Ds 2007:31).

Beträffande återfallsskärpning i 29 kap. 4 § BrB vände sig regeringen 
emot utredningens ursprungliga förslag, men i bestämmelsen förtydligades 
att återfall i brott ska beaktas genom att domstolen, utöver brottets straff-
värde, i skärpande riktning tar hänsyn till om den tilltalade tidigare gjort sig 
skyldig till brott, om förhållandet inte (ordet tillräckligt har här tagits bort) 
beaktas genom påföljdsvalet eller i tillräcklig utsträckning genom förver-
kande av villkorligt medgiven frihet. Tidigare fanns alltså inget absolut för-
bud mot straffskärpning om den tidigare brottsligheten hade beaktats vid 
påföljdsvalet.2 Det togs även bort att beaktandet ska ske i skälig utsträck-
ning. De förtydliganden som genomfördes var klart mindre genomgripande 
än den ändring som föreslogs i betänkandet. Som skäl angavs det faktum 
att den då pågående Påföljdsutredningen skulle föreslå en övergripande re-

2 Detta har av vissa experter tolkats snarare som en begränsning av möjligheten att skärpa straffet på 
grund av återfall (Ulväng, Lexino, kommentar till 29 kap. 4 § BrB eller Forsberg, 2010)
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vision av påföljdssystemet varvid återfallets betydelse skulle vara en av de 
mer centrala frågorna.3 

Förändringarnas tid 
Efter att Straffnivåutredningen hade lagt fram sina förslag tillsatte reger-
ingen 2009 en ny utredning som fick i uppdrag att göra en total översyn 
av påföljdssystemet. Det svenska påföljdssystemet kan möjligen stå inför 
den andra stora omarbetningen sedan brottsbalkens införande.4 Påföljdsut-
redningen överlämnade betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34) under 
hösten 2012. 

I betänkandet föreslås bland annat införande av ett villkorligt fängelse-
straff i kombination med olika tilläggssanktioner samt nya påföljder för 
unga lagöverträdare. Många av remissinstanserna har varit positiva till för-
slaget. Om ändringarna genomförs, ska de träda i kraft i mitten av 2015. 
I ljuset av Påföljdsutredningens förslag är straffmätningsreformen som ut-
värderas i denna rapport av mindre omfattning. Samtidigt kommer de flesta 
av de ändringar som trädde i kraft 1 juli 2010 inte att direkt påverkas i fall 
Påföljdsutredningens förslag, som avser mer övergripande strukturella för-
ändringar i påföljdssystemet, träder i kraft.

En annan ändring som redan trätt i kraft och som direkt överlappar 2010 
års straffmätningsreform är höjt minimistraff för grov kvinnofridskränk-
ning från sex till nio månaders fängelse (prop. 2012/13:108). Ändringen 
ingick inte i de förslag som Fridskränkningsutredningens förslag (SOU 
2011:85) lagt fram och mötte direkt kritik i Lagrådet (2013-02-01), bland 
annat med hänvisning till Brås pågående utvärdering av straffmätningsre-
formen. Lagrådet menade att om reformen får genomslag, borde det resul-
tera i en motsvarande förändring. Skärpningen trädde i kraft i juli 2013.

I skrivande stund bereds ytterligare ett ändringsförslag gällande straff 
för våldsbrott, formulerat i departementspromemorian ”Skärpt straff för 
mord” (Ds 2013:55). Enligt detta ska livstidsfängelse utgöra normalstraffet 
för mord, mot bakgrund av att användning av livstidsstraff sjunkit till följd 
av att det tidsbestämda straffet för mord nyligen höjdes från tio till arton 
års fängelse (prop. 2008/09:118). 

Under det pågående arbetet med den föreliggande utvärderingen av straff-
mätningsreformen offentliggjordes i mars 2013 preliminära statistikuppgif-
ter om fängelsestraffens längd vid vissa våldsbrott. Uppgifterna visade på 
mycket marginella förändringar efter juni 2010 fram till och med 2011. I 
samband med detta tillsatte regeringen en ny utredning (dir. 2013:30) som, 
i syfte att uppnå en höjd straffnivå, fick i uppdrag att överväga och före-
slå ändringar av straffskalorna för grov misshandel, rån, grovt rån, grov 
utpressning och andra allvarliga våldsbrott där det behövs. Uppdraget ska 
redovisas 31 mars 2014. Arbetet med Brås utvärdering har sedan dess ge-
nomförts i samråd med den ansvarige utredaren.

Straffskärpningen för allvarliga våldsbrott som trädde i kraft 2010 och 
som utvärderas här har alltså omgetts och omges av ett antal ytterliga-
re, delvis överlappande, justeringar i lagstiftningen. Inte minst justerades 

3 Regeringen antog vidare inte utredningens förslag om åklagarens skyldighet att lämna förslag till påföljd 
eller en bestämmelse om att särskild rättsverkan får beslutas endast efter yrkande. Även om syftet med 
förslaget – att öka tydligheten och förutsebarheten i frågor om påföljd – bedömdes som relevant, var 
regeringen tveksam till om förslaget skulle leda till den önskade effekten utifrån vad som framkommit i 
remissbehandlingen. Frågor om brottmålsförfarandet skulle mer samlat behandlas i ett annat samman-
hang.

4 Den första skedde 1989.
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straffskalan för mord år 2009. Ytterligare en ändring som påverkar möj-
ligheterna att utvärdera skärpningar i straff för våldtäkt avser den år 2005 
(och 2013) vidgade bestämmelsen som innebär att fler mindre grova över-
grepp nu rubriceras som våldtäkt. Allt detta gör det komplicerat att isolera 
och i kausala termer mäta en direkt effekt av enskilda lagändringar som 
straffmätningsreformen kan ha inneburit. Frågan om huruvida straffen 
för allvarliga våldsbrott har blivit längre sedan mitten av 2010 och om en 
större spännvidd har uppnåtts är dock självfallet relevant. I det följande 
kapitlet presenteras de empiriska underlag som använts för att besvara den 
samt några metodologiska överväganden. 
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Brås uppdrag och  
dess genomförande 

Uppdragsdirektiven
Enligt direktiven (Ju2012/860/KRIM) skulle Brå utvärdera om syftet med 
2010 års reform om straffmätning har uppnåtts och om avsedda straff-
skärpningar åstadkommits. Brå skulle alltså undersöka om och i vilken 
mån reformen har inneburit att straffnivåerna för allvarliga våldsbrott samt 
för grovt vållande till annans död har skärpts, om en ökad spännvidd vid 
straffvärdebedömningen av brott i allmänhet har åstadkommits samt om 
återfall i högre grad beaktas i skärpande riktning vid straffmätningen.

Uppdraget kan därmed sägas bestå av tre huvudfrågeställningar i linje 
med vilka den föreliggande utvärderingen kommer att disponeras:

• Har straffnivån för allvarliga våldsbrott skärpts?
• Har spännvidden vid straffvärdebedömningen ökat?
• Har återfallsskärpningen fått en mätbar effekt?

Vad menas med allvarliga våldsbrott?
Svaret på frågan om vilka brott som omfattas av straffskärpningen ges i 
författningskommentaren (prop. 2009/10:147, s. 41). Det ska gälla brott 
som utgör ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till 
person (29 kap. 1 § 2 st. andra meningen BrB). Med sådana angrepp avses 
enligt kommentaren brott med ett straffvärde motsvarande fängelse i sex 
månader eller mer. Som exempel på sådana angrepp anges mord, dråp, grov 
misshandel och annan misshandel av allvarligare slag, människorov, olaga 
frihetsberövande, grov kvinnofridskränkning, grov fridskränkning samt 
rån och grovt rån. Andra exempel på angrepp som omfattas är grövre fall 
av olaga tvång, olaga hot, utpressning, myteri, våld eller hot mot tjänste-
man, övergrepp i rättssak och brott mot lagen (1982:316) med förbud mot 
könsstympning av kvinnor. Bestämmelsen ska vidare i regel omfatta även 
grov våldtäkt, grov våldtäkt mot barn, våldtäkt och våldtäkt mot barn. 
Enligt förarbeten kan även andra sexualbrott omfattas.

I den föreliggande analysen kommer särskild fokus att läggas på miss-
handel, i synnerhet grov och synnerligen grov misshandel, som i förarbeten 
beskrivs som de i sammanhanget mest centrala brotten. Även straffen för 
mord och dråp analyseras, då reformen tar sikte på just de allvarligaste 
våldsbrotten. För att fånga upp andra ofta uppmärksammade våldsbrott 
som omfattas av reformen men som också innehåller andra moment än 
våld, analyseras även straffen för rån, våldtäkt och utpressning. Vidare 
studeras strafflängd för grovt vållande till annans död samt grov utpress-
ning, som är av särskilt intresse för utvärderingen med tanke på ändringen 
i själva straffskalan. 
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Som ett komplement till de ovan nämnda analyserna redovisas i tabell-
bilagan (diagram 1B) också uppgifter om strafflängd för i princip samtliga 
övriga brott som enligt förarbeten ska omfattas av straffskärpningen. Dessa 
uppgifter är inte baserade på samma fördjupade analyser som de som gäller 
de särskilt utvalda brottstyperna, utan enbart på den officiella lagförings-
statistiken som i flera avseenden (se nedan) skiljer sig från de särskilda lag-
föringsuppgifterna som utvärderingen till stor del bygger på.

Metodologiska överväganden
Att utvärdera effekten av en straffskärpning handlar ytterst om att ställa 
sig frågan om i vilken grad brottshändelser av likvärdig karaktär bestraffas 
hårdare efter att den nya lagen trätt i kraft. Om vi på en aggregerad nivå 
(det vill säga i lagföringsstatistiken) ser att straffen inom en viss brottskate-
gori blivit strängare, kan det vara kopplat till

• förändringar i de lagförda brottens karaktär (dvs. fler mycket allvarliga 
brott inom en viss brottskategori tas emot och hanteras av rättsväsen-
det)

• förändringar i vad rättsväsendet betraktar som grova brott respektive 
brott av normalgraden (och uppsåtliga respektive icke uppsåtliga brott)

• en eventuell straffskärpning i lagen.5

Om lagföringarna innehåller ökade andelar mindre grova brott (oavsett 
om det är ett resultat av förändringar i rättsväsendets rubriceringar eller 
förändringar i karaktären av brott som når rättsväsendet), kan den eventu-
ella effekten av straffskärpning bli svårare att mäta även om den skulle ha 
ägt rum. Om brotten överlag blivit mindre grova kan alltså en oförändrad 
straffnivå i själva verket innebära en skärpning. I fråga om rubriceringar 
har tidigare forskning visat att dessa tenderat att bli allt strängare i rättsvä-
sendets hantering av allvarliga våldsbrott under 1990- och 00-talet. Detta 
yttrar sig dels genom att dödligt våld allt oftare rubriceras som mord i 
stället för grov misshandel med vållande till annans död, dels genom att 
allt fler fall av misshandel som tidigare rubricerades som misshandel av 
normalgraden rubriceras som grov misshandel (Granath 2007). Samtidigt 
visar kriminologisk forskning att våldet i sig vare sig blivit mer utbrett eller 
grövre sedan 1990-talet (von Hofer 2008, Granath 2012a, Estrada & Flyg-
hed 2013). Det är alltså under en redan pågående skiftning mot strängare 
brottsrubriceringar som straffmätningsreformen ägt rum.

Överrätternas vägledande praxis är naturligtvis en viktig riktlinje för 
rättsväsendets syn på hur olika brott ska rubriceras. Några av de prejudikat 
från Högsta domstolen (HD) som berör just straffmätningsreformen är av 
stor vikt i sammanhanget. Enligt HD ska avsikten med reformen delvis tol-
kas så att det bör ske en förskjutning mellan de olika svårhetsgraderna av 
misshandel, så att något fler fall än tidigare kommer att bedömas som grova 
brott (se NJA 2011 s. 89 p. 10, se även Borgeke m.fl. 2011).6 Det skulle 
enligt HD annars inte vara möjligt att beakta de rekommenderade uppräk-
ningarna inom ramen för de tillämpliga straffskalorna i de enskilda fallen. 

Det finns alltså skäl att anta att vad som betraktas som grov misshandel 
i någon mån förändrats och att kategorin vidgats ytterligare efter straff-

5 De sista två punkterna hänger visserligen samman men som kommer att diskuteras kan det även vid 
sidan av ändringar i lagen, det vill säga inom gällande brottskategorier, ske glidningar i samhällets och 
rättsväsendets syn på vissa gärningars allvar.

6 I december 2013 kom ytterligare en dom från Högsta domstolen (B 5204-13) som utifrån straffmät-
ningsreformen slog fast att gränsen för vad som är att betrakta som grov misshandel istället för miss-
handel av normalgraden torde ha flyttas nedåt jämfört med tidigare. 
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mätningsreformens ikraftträdande. Att tydligt särskilja effekter av de ovan 
nämnda förändringarna är dock komplicerat. Teoretiskt sett vore den mest 
optimala metoden att identifiera så kallade ”tvillingar”, det vill säga lagfö-
ringar för jämförbara brottshändelser före och efter reformen, och under-
söka huruvida det förekommer skillnad i straffnivån. I praktiken förekom-
mer dock inte brott som präglas av exakt samma omständigheter. Varje 
händelse är unik. Dessutom skiftar kvaliteten i dokumentationen av just 
omständigheterna kring brottet, och även i de fall där den är relativt ut-
förlig, är den aldrig heltäckande. Möjligheten att studera rena tvillingfall 
är alltså begränsad. Vad som kan och kommer att göras är att kontrollera 
för karaktären av brott så långt det är möjligt. De statistiska analyserna 
kommer därför att avgränsa sig till så homogena kategorier som möjligt – 
exempelvis utifrån huruvida brottet varit grovt eller ej, fullbordat eller ej, 
osv. I en närmare granskning av domar kommer typ av gärning – exempel-
vis i termer av våldsmetoder respektive skador på offret – att vara central i 
jämförelsen av straff över tid. 

Reformens målsättning har varit att höja straff i första hand genom 
strängare straffmätning vid allvarligare våldsbrott. Detta är en ovanlig lag-
stiftningsteknik, varför det är av intresse att få information om hur själva 
implementeringen gick till. Bland annat därför har representanter för rätts-
väsendet intervjuats, vilket utgör en viktig komponent i analysen. 

Tre empiriska material
Uppgifter från tre datakällor kommer alltså att analyseras för att belysa 
huvudfrågeställningarna:

1.  Fördjupande statistiska analyser  
av lagföringsuppgifter från 2000–2012

Som ovan nämnts kan man notera en del förändringar i domstolarnas 
praxis under perioden innan lagändringarna trädde i kraft. Dessutom kan 
man förvänta sig en fördröjning i tillämpningen av de nya lagarna under 
en viss period efter reformen. För att i möjligaste mån isolera och beskriva 
reformens eventuella effekter är det därför viktigt att kartlägga situationen 
under flera år före och så långt det är möjligt efter lagändringen. I den för-
djupande analysen ligger fokus på uppgifter från år 2000–2012 avseende 
mord, dråp, misshandel, rån, våldtäkt, grov utpressning och grovt vållande 
till annans död.7 Strafflängd före och efter reformen redovisas i form av 
medelvärde med (då fördelningen oftast är skev) kompletterande uppgift 
om median.

Att jämföra hur straffen fördelar sig över straffskalan före och efter skärp-
ningen kan ge indikationer på om spännvidden har ökat eller ej.8 En del-
fråga avseende både längre straff och ökad spännvidd är den om införandet 
av kategorin synnerligen grov misshandel har lett till att den övre delen av 
straffskalan för grov misshandel börjat nyttjas i högre grad. 

Vidare kommer även uppgifter att tas fram om betydelsen av tidigare 
lagföringar för strafflängd och eventuella förändringar av den. Med tanke 
på återfallsskärpningen kan betydelsen av tidigare belastning vid straffmät-
ning förväntas öka. 

7 I tabellbilagan (diagram 1B) redovisas med hjälp av den officiella lagföringsstatistiken strafflängd för 
övriga av reformen omfattade brottstyper där någon lagföring de facto registrerats.

8 Även om spännvidden skulle ökas för brott i allmänhet har datauttaget även här av praktiska skäl begrän-
sats till de nämnda våldsbrotten. 
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Liksom Brås officiella lagföringsstatistik bygger de fördjupande analyser-
na på lagföringsregistret. Det finns dock ett antal grundläggande skillnader 
mellan den löpande officiella statistiken och det särskilda dataunderlaget 
som de föreliggande analyserna baserar sig på. De fördjupande analyserna 
är

• baserade på datum för brottstillfället (inte på datum för lagföring i 
tingsrätten)

• inkluderar lagakraftvunna lagföringar från samtliga instanser (inte en-
bart från lagföringar i tingsrätten)

• särskiljer fullbordade brott från försök m.m., det vill säga även med-
hjälp, förberedelse, anstiftan och stämpling 9

• särskiljer grova brott i samtliga analyserade brottstyper.

Periodindelning: datum för brottstillfället
Det faktum att den officiella lagföringsstatistiken baserar sig på beslut i 
tingsrätten innebär också att det är utifrån en sådan periodindelning, det 
vill säga datum för tingsrättsbeslut, som det särskilda datauttaget i denna 
studie avseende år 2000–2012 har tagits fram. Det är dock den vid brotts-
tillfället gällande lagstiftningen som ska tillämpas i rätten, och sådan peri-
odindelning blir egentligen den enda korrekta i ett lagutvärderande sam-
manhang, då en del lagföringar registrerade efter juni 2010 avser brott som 
begåtts innan dess. Det är alltså datum för brottstillfället som blir utgångs-
punkten i den föreliggande analysen. Samtidigt blir den redan korta upp-
följningsperioden ännu kortare, då en del av brotten som begåtts under 
2012, i synnerhet under andra halvåret, lagförs senare. Det innebär en kraf-
tig begränsning av antalet lagföringar i slutet av den studerade perioden. 

Strafflängd i lagakraftvunna domar (men brottsrubricering i tingsrätten)
Det är inte ovanligt att framför allt grova brott överklagas till en hö-

gre instans. Målsättningen var att analysera lagakraftvunna domar, det vill 
säga den slutgiltiga bedömningen oavsett instans. De absolut flesta beslut 
som ingår i materialet har vunnit laga kraft, men eftersom uppföljningspe-
rioden är mycket kort, och lagändringar av det aktuella slaget kan ta tid 
att etablera sig i praxis, omfattar datauttaget beslut från samtliga instanser 
som fanns tillgängliga på Brå i slutet av april 2013. Några av de senaste 
har troligen inte hunnit vinna lag kraft. Slutgiltig lagföringsstatistik för år 
2013 blir tillgänglig först senare under 2014 och kan därför inte omfattas 
av denna utvärdering. Observeras bör också att datauttaget är baserat på 
brottsrubricering i tingsrätten, medan den studerade strafflängden är den 
slutgiltiga, det vill säga från den domen som vunnit lagakraft. 

Selektiv eftersläpning 
Förutom att själva antalet lagföringar blir lägre i slutet av observations-
perioden kan det finnas en systematisk selektion av observationer det sista 
halvåret. Med andra ord kan lagföringar med lång handläggningstid från 
brott till dom ha andra strafftider än de med kortare handläggningstider, gi-
vet samma brottskategori. Åklagarmyndigheten (2007) konstaterade exem-
pelvis i sin kartläggning att det för rånbrott fanns ett statistiskt säkerställt 
samband mellan lång handläggningstid och längre straff. För misshandel av 
normalgraden fanns däremot inget samband, och för grov misshandel var 
det snarare så att lagföringarna med kortare handläggningstid tenderade 
att vara de med något längre straff. Om sådana tendenser föreligger i det 
analyserade materialet kan det alltså innebära en viss underskattning av 
reformens eventuella effekt gällande rån och viss överskattning gällande 

9 I det följande kommer samtliga dessa att refereras till som ”försöksbrott”.
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misshandel. Sammantaget medför den selektiva eftersläpningen framför allt 
en något lägre tillförlitlighet för uppgifterna i slutet av perioden, vilket mar-
keras med en bruten linje i tidserierna. Det blir dock ett mindre problem i 
enklare analyser av straff för brott begångna före respektive efter reformen 
– det vill säga de analyser som främst kommer att ligga som grund för slut-
satser i denna utvärdering. 

Fler brott i lagföringen
Då påföljden i stor utsträckning påverkas av andra brott i domen kommer 
analyserna i möjligaste mån att basera sig enbart på lagföringar med ett 
brott i domen. Analyser av mindre omfattande kategorier kan dock av an-
talsskäl inte begränsas på detta sätt. I dessa fall kommer därför lagföringar 
med det aktuella brottet som huvudbrott att ingå. Uttaget har begränsats 
till maximalt tio brott i lagföringen. 

Homogena brottskategorier
I samband med de fördjupande analyserna av lagföringsuppgifter ska vi i 
möjligaste mån bryta ner de studerade brottskategorierna till så enhetliga 
och avgränsade underkategorier som möjligt (t.ex. normalgraden/grov, för-
sök/fullbordat brott). Även inom dessa kan kvalitativa skiftningar ha skett 
över tid, men ju mer avgränsad och homogen kategori som studeras desto 
lättare bör det vara att tolka eventuella förändringar.

Lagföringar avseende personer 21 år eller äldre
Datauttaget gäller genomgående lagföringar för personer 21 år eller äldre. 
För lagöverträdare yngre än 21 år gäller många särskilda bestämmelser i 
lagen som starkt begränsar och påverkar användningen av fängelse som 
påföljd. Därför har lagöverträdare i åldern 15–20 år exkluderats ur analy-
serna.

Felaktigheter i lagföringsdata om synnerligen grov misshandel
Sammanlagt 35 domar gällande den nya rubriceringen synnerligen grov 
misshandel (tingsrättens rubricering) har enligt lagföringsstatistiken regist-
rerats sedan reformens ikraftträdande till och med år 2012.10 En närmare 
granskning visar dock att det i nästan en tredjedel av dessa fall var direkt 
felaktiga registreringar, det vill säga att det i själva verket rörde sig om grov 
misshandel enligt 3 kap. 6 § 1 st. BrB. Orsakerna var dels att 3 kap. 6 § 
2 st. BrB ibland felaktigt upptagits på tingsrättens domsblankett, dels att 
uppgifterna om överrättsbeslut i Brås lagföringsdatabas varit ofullständiga. 
Dessa ”falska” registreringar har självfallet en dämpande inverkan på den i 
den officiella kriminalstatistiken redovisade strafflängden.11 

En manuell genomgång visar att det i själva verket handlar om 19 laga-
kraftvunna domar gällande synnerligen grov misshandel (tingsrättens rubri-
cering och beslutsdatum) till och med år 2012. Utöver dessa lagakraftvunna 
domar för synnerligen grov misshandel där rubriceringen börjat i tingsrätt, 
finns några fall där lagrummet använts i överrätt men där rubriceringen 
i tingsrätten varit en annan, exempelvis dråpförsök (se t.ex. NJA 2012 s. 
45). Dessa domar ingår dock inte i den aktuella analysen som bygger på 
rubricering i tingsrätten.

10 Uttaget sträcker sig, som nämnts, till beslut fram till sista april 2013 och ett av dessa beslut fattades 
under våren 2013. Det är oklart om enstaka domar som fattats under våren 2013 vunnit laga kraft.

11  Det motsatta problemet, det vill säga att ett antal fall av synnerligen grov misshandel registrerades 
som 3 kap. 6 § utan en referens till det andra (eller första) stycket, tycks däremot utifrån en manuell 
genomgång inte förekomma. 
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2.  Genomgång av domar 
Analyserna av lagföringsuppgifter ger en övergripande bild av hur straff-
tiderna förändrats efter reformen. Domstolspraxis innehåller dock många 
moment som inte registreras i statistiken, men som ändå är ytterst relevanta 
för utvärderingens frågeställningar. Därför har ett urval av domar för grov 
misshandel och försök till mord eller dråp också samlats in och granskats. 

En systematisk bild av domarnas innehåll i fråga om exempelvis vålds-
metoder ger i sin tur möjlighet att kontrollera för eventuella förändringar i 
vilka gärningar som rubriceras som grova respektive av normalgraden före 
och efter reformen. Sådana förändringar kan annars, som tidigare diskute-
rats, påverka strafftiderna och dölja – eller överdriva – reformens effekter. 
Därtill kan genomgången belysa hur ofta samt på vilket sätt de aktuella 
lagändringarna åberopas i domskälen. 

Domar från 2008–2012
Det urval som granskats avser lagakraftvunna domar från samtliga instan-
ser (det vill säga tingsrätt, hovrätt och HD), uppdelat i fyra delar:

• samtliga domar avseende synnerligen grov misshandel (19 domar)
• ett urval av 20 % av alla fängelsedomar för grov misshandel (296 do-

mar)
• samtliga domar för grov misshandel med fängelsestraff på fyra år eller 

längre (68 domar)
• var tredje fängelsedom avseende försök till mord respektive försök till 

dråp (86 domar).

Urvalen omfattar domar där tingsrättsbeslutet kommit åren 2008, 2009, 
2010, 2011 eller 2012. Det handlar sammantaget om 469 domar mot per-
soner som är 21 år och äldre. Antalet lagförda personer är högre, eftersom 
det i varje urvalsgrupp förekommer domar med flera lagförda personer. 

Förutom att jämföra straffen för likvärdiga gärningar kommer genom-
gången av domar bland annat att ta sikte på i vilken grad förmildrande och 
försvårande omständigheter noterats i domarna och om någon förändring 
över tid kan observeras. Det är även av intresse att granska hur ofta den ge-
nerella bestämmelsen i 29 kap. 1 § BrB omnämns i domskälen och i vilken 
grad rätten uttryckligen tillämpar den till denna ändring relaterade omräk-
ningen angiven i förarbeten. Vidare kan även studeras hur ofta återfalls-
skärpningen enligt 29 kap. 4 § BrB åberopas i domen och om det föreligger 
någon skillnad över tid.

Domarnas innehåll
I rätten framkommer många aspekter av vad som hänt vid tiden före, under 
och efter brottet, och all denna information ligger som grund för domsto-
larnas samlade bedömning. Enbart en bråkdel av informationen dokumen-
teras dock senare i domen. De problem detta skapar har påtalats i olika 
sammanhang (Åklagarmyndigheten 2007, SOU 2008:106). Men även om 
exempelvis uppgifter om tidigare belastning eller de förmildrande och för-
svårande omständigheter som beaktats skulle föras in mer systematiskt än 
vad som görs i dag, skulle dokumentationen aldrig kunna ge en fullständig 
bild av allt som framkommit i målet, det vill säga alla fakta, bevis, vitt-
nesmål och intryck som rätten vägt in i sin bedömning. Ett tänkbart utfall 
skulle kunna vara att tidigare brottsbelastning, liksom försvårande och för-
mildrande omständigheter, numera oftare refereras till i domarna jämfört 
med före reformen, även om det inte nödvändigtvis måste vara ett uttryck 
för förändringar av i vilken grad rätten faktiskt beaktat dessa. Granskning-
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en ger begränsade möjligheter till slutsatser i dessa frågor, varför intervjuer 
med representanter för rättsväsendet utgör ett viktigt komplement.

3.  Intervjuer med åklagare och domare
För att få en ännu mer detaljerad bild har Brå även genomfört intervjuer 
med ett antal åklagare och domare. Dessa har gett sin egen bild av hur den 
nya lagen tillämpas och i vilken utsträckning samt på vilka sätt de upplever 
att reformen fått genomslag i domstolspraxis och vilka eventuella svårighe-
ter eller förbättringar reformen har medfört. 

Intervjupersonerna har rekryterats med hjälp av kontaktpersoner vid res-
pektive myndighet (Åklagarmyndigheten och Sveriges Domstolar). De fles-
ta intervjuerna har, med deltagarnas samtycke, spelats in och transkriberats 
för att underlätta vidare bearbetning och tolkning. Några av personerna 
intervjuades enskilt per telefon av praktiska skäl. Sammanlagt har inter-
vjuer genomförts med 24 representanter för rättsväsendet (antal i parentes):

• Åklagare från ett antal kammare i ett storstadslän (3)
• Domare från tingsrätter i ett storstadslän (5)
• Åklagare från ett antal kammare i ett glesbygdslän (2)
• Domare från tingsrätter i ett glesbygdslän (4)
• Domare från samtliga hovrätter (6)
• Ett antal justitieråd från Högsta domstolen (3)
• Åklagare vid Utvecklingscentrum i Göteborg (1).

Intervjuerna har gett möjlighet att ställa bredare frågor kring eventuella 
förändringar i spännvidden i straff för brott i allmänhet och inte enbart för 
allvarliga våldsbrott som den statistiska kartläggningen behövde begränsas 
till. Särskilda frågor har ställts om effekter av lagändringar gällande försvå-
rande och förmildrande omständigheter. Intervjuerna ger även djupare för-
ståelse för hur domstolarna resonerar i frågan om straffmätning vid återfall 
och hur ändringarna i 29 kap. 1–4 §§ BrB överlag har tillämpats. 

Intervjuerna ägde rum i en kontext av viss förförståelse för att reformens 
genomslag varit närmast obefintlig. Det visade de preliminära lagförings-
uppgifterna som offentliggjordes under våren 2013. Bilden av att den efter-
strävade straffskärpningen i princip hade uteblivit inverkade självfallet på 
samtalen.

Disposition
I det följande analyseras de beskrivna datakällorna för att besvara utvär-
deringens tre huvudfrågeställningar. Nästa kapitel ägnas åt analyser av hu-
ruvida straffen för allvarliga våldsbrott har blivit längre. Detta är den mest 
centrala frågeställningen och kommer därför att ges särskilt stort utrymme 
i utvärderingen. Ett följande kapitel innehåller analyser av spännvidden i 
straffvärdebedömningen och förändringar i denna efter reformen. Det tred-
je empiriska kapitlet behandlar frågan om återfallsskärpningen och i vilken 
grad den haft någon mätbar effekt. I samband med varje fråga presenteras 
resultat baserade på samtliga tre datakällor. Rapporten avslutas med en 
sammanfattande diskussion.12 

12 I bilagor finns en mer detaljerad sammanställning av förarbeten (1) och den ändrade lagtexten (2). 
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Har straffen för allvarliga  
våldsbrott skärpts?
I och med 2010 års straffmätningsreform har man, som beskrivits ovan, 
sökt höja straffen för allvarliga våldsbrott på två sätt – dels genom infö-
rande av en särskild straffskala för misshandel som är att betrakta som 
synnerligen grov (3 kap. 6 § 2 st. BrB), dels genom tillägget i 29 kap. 1 § 2 
st. andra meningen BrB om att det vid bedömningen av straffvärdet särskilt 
ska beaktas om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv 
eller hälsa eller trygghet till person. Vidare har minimistraffet för grovt vål-
lande till annans död och grov utpressning höjts från sex månaders till ett 
års fängelse. Det är dessa ändringar som med hjälp av de olika datakällorna 
utvärderas i denna första del.

Lagföringsuppgifter: strängare  
straff för grov misshandel
Uppgifter om misshandel av samtliga svårhetsgrader kommer i det följande 
att analyseras mer ingående, följt av en mer övergripande redovisning av 
strafflängd för dödligt våld, rån, våldtäkt samt utpressning och vållande till 
annans död i kombination med misshandel.13 Så långt det är möjligt pre-
senteras för varje brottskategori förändringar i antalet lagföringar, andelen 
fängelsestraff, andelen fullbordade brott, andelen grova brott samt straff-
längd i fängelselagföringar.14 I tabellbilagan (diagram 2B, 5B–7B) redovisas 
mer detaljerade tidsserier för att ge en bild av variation i strafflängd på 
halvårsbasis. Uppföljningsperioden är dock för kort för säkrare slutsatser 
utifrån en mer detaljerad tidsindelning. Med tanke på att många domar 
gällande brott som begåtts 2012 inte hunnit vinna laga kraft blir de senaste 
årens mätningar mer osäkra.15 Med undantag för misshandel kommer där-
för enbart två perioder att jämföras i huvudtexten – brott begångna fram 
till respektive efter juni 2010. 

I ett längre perspektiv: korta fängelsestraff ersätts av annat
Sedan flera decennier, det vill säga även före den observationsperiod som 
beskrivs här, har andelen fängelsestraff som påföljd för brott generellt mins-
kat något samtidigt som den genomsnittliga strafflängden enligt lagförings-

13 Beträffande samtliga fall av grovt vållande till annans död bygger datauttaget enbart på tingsrättsdomar, 
det vill säga inte nödvändigtvis på lagakraftvunna domar.

14 Då brottsstrukturen liksom påföljdsstrukturen skiljer sig något mellan de olika brotten (t.ex. andelen 
försöksbrott eller andelen fängelsestraff) kommer redovisningen inte att följa exakt samma disposition 
för varje brottstyp.

15 I diagrammen i tabellbilagan markeras den senaste osäkra mätningen med en bruten linje.
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statistiken har ökat (von Hofer & Bogestam 2012). En liknande trend kan 
även observeras för lagföringar med misshandel av samtliga svårhetsgrader, 
i synnerhet sedan mitten av 2010-talet (se diagram 2B i tabellbilaga).16 En 
av flera förklaringar är att kortare fängelsestraff alltmer har ersatts av icke 
frihetsberövande påföljder med förstärkta tilläggssanktioner, exempelvis 
samhällstjänst som infördes år 1999 och sedan succesivt slagit igenom (se 
Brå 2012).

Grov och synnerligen grov misshandel: längre straff efter 2010
Misshandel, särskilt grov misshandel och den nya rubriceringen som omfat-
tar synnerligen grova fall, utgör en central brottstyp i reformen. För grov 
misshandel (3 kap. 6 § 1 st. BrB) kan dömas till fängelse i lägst ett och högst 
sex år. Straffskalan för synnerligen grov misshandel (3 kap. 6 § 2 st. BrB) är 
fängelse i lägst fyra och högst tio år. 

För grov misshandel kunde man tidigare döma till fängelse i lägst ett och 
högst tio år. Införandet av synnerligen grov misshandel innebar alltså en-
bart att kategorin delades upp i två, i en ambition att öka tillämpningen av 
de övre delarna av straffskalan. I ett första steg redovisas därför strafflängd 
sammantaget för all grov misshandel enligt 3 kap. 6 § BrB.

Antalet lagföringar för grov misshandel (huvudbrott) har varierat kring 
cirka 500 per år sedan början av 2000-talet (se diagram 3B i tabellbilagan). 
Sedan mitten av 2010-talet har en viss minskning skett, samtidigt som an-
delen försöksbrott har halverats till cirka en tiondedel under mätperiodens 
slut jämfört med i dess början. Med andra ord består en ökande del av lag-
föringarna av domar som gäller fullbordade brott under tiden strax innan 
reformen trädde i kraft. I de följande analyserna av strafflängd kontrolleras 
för huruvida brottet var fullbordat eller inte.

Tack vare det höga straffvärdet är fängelse alltid påföljden vid grov/syn-
nerligen grov misshandel om det inte föreligger särskilda eller synnerliga 
skäl såsom en allvarlig psykisk störning eller ung ålder hos gärningsperso-
nen. I lagföringar med grov/synnerligen grov misshandel som huvudbrott 
har drygt 80 procent av de fullbordade brotten och 65 procent av försöks-
brotten lett till fängelsestraff under hela den observerade perioden. Den 
näst vanligaste påföljden inom denna kategori av våldsbrott är skyddstill-
syn (ofta i kombination med fängelse enligt 28 kap. 3 § BrB) följt av rätts-
psykiatrisk vård. 

Som diagram 1 visar ligger strafflängden för fullbordade brott nära straf-
fen i samtliga lagföringar (det vill säga inklusive försök) för grov/synnerligen 
grov misshandel med fängelse som påföljd.17 Diskrepansen var något större 
i början av perioden, vilket kan förklaras av att andelen försöksbrott var 
större. Med få undantag har straffen legat relativt stabilt kring 20 månader. 
Medianen motsvarar 18 månader (se tabell 6 längre fram). I ett kortare 
perspektiv, åren innan reformen trädde i kraft, observeras en viss nedgång 
i strafflängd som efter juni 2010 ersattes av en stigande trend. Under första 
halvåret 2012 var genomsnittsstraffet för fullbordade brott två år, vilket är 
den högsta nivån under hela den studerade perioden, om än relativt nära 
värdet för andra halvåret 2005 (23 månader). Uppgiften om strafflängd för 
brott begångna under andra halvåret 2012 (bruten linje) är inte helt tillför-
litlig då den enbart bygger på 64 lagföringar avseende fullbordade brott 

16 Åklagarmyndigheten (2007) har i sin granskning kommit fram till motsatt slutsats, men resultaten bygger 
i det fallet enbart på en jämförelse mellan år 2000 och 2005.

17 Av 23 kap. 1 § BrB andra stycket framgår samtidigt att straffvärdet vid försöksbrott överlag är att anse 
lägre än för fullbordade brott.
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(jämfört med 150–200 lagföringar för de övriga halvårsperioderna). Större 
delen av brott begångna under denna period lagförs senare och omfattas 
inte av det analyserade datauttaget.

Diagram 1. Genomsnittligt antal fängelsemånader för grov och synnerligen grov misshandel  
(3 kap. 6 § BrB) som huvudbrott. Efter brottsdatum, halvårsvis. (Antal m.m. redovisas i tabell 3B  
i tabellbilagan.) 18

I en enklare och mer renodlad analys baserad på enbart lagföringar med 
ett brott och en grov periodindelning i före och efter reformen (diagram 2) 
framgår att straffen för fullbordad grov/synnerligen grov misshandel som 
begicks efter reformen i snitt blev cirka två månader längre jämfört med 
brotten som begicks före reformen. Median – som inte är lika känsligt för 
extrema värden – visar en ökning på omkring tre månader (se tabell 6, s 
54). Beroende på om medel- eller medianvärdet används motsvarar därmed 
de genomsnittliga ökningarna i strafftid 12 respektive 25 procent. För för-
söksbrotten observeras däremot en viss minskning i strafflängd. Efter refor-
men är dock försöksbrotten för få till antalet för att några säkra slutsatser 
ska kunna dras, och nedgången är, till skillnad från ökningen i strafflängd 
för fullbordade brott, inte statistiskt säkerställd.19 

Diagram 2. Genomsnittligt antal fängelsemånader, grov och synnerligen grov misshandel  
(3 kap. 6 § BrB), ett brott i lagföringen. Brott till och med respektive efter 2010-06-30.

18 Det bör, som tidigare nämnts, noteras att strafflängden kan påverkas av andra brott i domen, men av an-
talsskäl var inte en tidsserie av lagföringar med enbart ett brott i domen möjlig för denna brottskategori.

19 Datauttaget är en totalundersökning, och att testa resultatens statistiska tillförlitlighet (signifikans), som 
typiskt sett syftar till att mäta ett eventuellt urvalsfel, kan tyckas onödigt. Samtidigt är signifikansen en 
funktion av antalet, och förändringar baserade på små brottskategorier kan också vara ett resultat av 
slumpen snarare än en trend, även om samtliga observationer ingår. I synnerhet vid en jämförelse mellan 
olika brottskategorier kan därför sådan test stärka slutsatserna.

0

5

10

15

20

25

30

2000, 1

2000, 2

2001, 1

2001, 2

2002, 1

2002, 2

2003, 1

2003, 2

2004, 1

2004, 2

2005, 1

2005, 2

2006, 1

2006, 2

2007, 1

2007, 2

2008, 1

2008, 2

2009, 1

2009, 2

2010, 1

2010, 2

2011, 1

2011, 2

2012, 1

2012, 2

Totalt, inkl. försök

Endast fullbordat brott

10,4

16,7

8,4

18,7

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

Försök till (synnerligen)
grov misshandel (n = 61)

Fullbordad (synnerligen)
grov misshandel (n = 1 544)

Brott t.o.m. 2010-06-30

Brott efter 2010-06-30



Brå rapport 2014:6

27

Skärpta straff för grov/synnerligen grov misshandel  
även när hänsyn tas till olika omständigheter i lagföringen 
Hur långt fängelsestraff rätten dömer ut i varje enskilt fall hänger samman 
med en mängd olika omständigheter utöver brottets allvarlighetsgrad. Med 
hjälp av en så kallad multivariat analys har man möjlighet att studera den 
statistiska effekten av en omständighet, i detta fall ändringar i lagstiftning-
en, på en viss utfallsvariabel, i detta fall strafflängd – kontrollerat för annat 
som kan vara relevant för hur långt straffet blir. I tabell 1 (s. 36) längre 
fram redovisas resultat från en sådan analys – förutom för misshandel även 
för rån, dråp och våldtäkt.20 Lagföringsuppgifter innehåller inte informa-
tion om förmildrande och försvårande omständigheter eller eventuella bil-
lighetsskäl, men det är möjligt att kontrollera för antal brott i lagföringen, 
om brottet var grovt eller ej, om det rörde sig om ett försöksbrott eller om 
ett fullbordat brott samt om den lagförde blivit dömd för något våldsbrott 
under de senaste fem åren före den aktuella lagföringen. I analysen kon-
stanthålls även den lagfördes kön och ålder. Att det i praxis föreligger viss 
systematisk variation i hur man dömer kvinnor respektive män har visats 
i en mängd studier (se t.ex. Ahola 2010). Gärningspersonens ålder har be-
tydelse för straffen med stöd i lagen (29 kap. 5 § 6 p. BrB). Den centrala 
”förklarande” variabeln är om brottet begicks före eller efter reformen – 
allt annat lika.

Den beskrivande analysen i diagram 2 har visat att straffen för fullbor-
dad grov/synnerligen grov misshandel har blivit längre efter juni 2010. 
Utifrån den multivariata analysen blir ökningen statistiskt säkerställd, och 
resultatet kvarstår även vid kontroll för de andra ovan nämnda omständig-
heterna i domarna. Slutsatsen blir då att strafflängden har ökat för denna 
brottskategori och att det inte beror på förändringar i andelen försöksbrott, 
antal brott per lagföring, andelen tidigare lagförda gärningspersoner eller 
de lagfördas ålder (eller kön). Resultatet ger med andra ord en starkare in-
dikation på att ökningen i strafflängd för grov/synnerligen grov misshandel 
beror på 2010 års skärpning.

Särskilt om synnerligen grov misshandel 
Totalt har, som tidigare konstaterats, 19 domar gällande synnerligen grov 
misshandel vunnit laga kraft sedan reformen trädde i kraft och fram till och 
med år 2012. Det motsvarar mindre än fem procent av alla som dömdes 
enligt 3 kap. 6 § BrB under samma period. Bakom de 19 domarna för syn-
nerligen grov misshandel finns samtidigt enligt manuella genomgångar av 
materialet minst dubbelt så många åtal avseende detta brott – det vill säga 
stämningsansökan har avsett lagrummet men rätten har sedan bedömt gär-
ningen som något annat brott, oftast grov misshandel. Drygt hälften av alla 
åtal för synnerligen grov misshandel får alltså en annan, lägre rubricering 
i rätten. 

Med ett undantag avser alla domarna för synnerligen grov misshandel 
fullbordade brott. De allra flesta (16) av lagföringarna har resulterat i ett 
fängelsestraff. I det kvarstående fåtalet har gärningspersonerna dömts till 
rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Det genomsnitt-
liga straffet i de lagakraftvunna fängelselagföringarna för synnerligen grov 
misshandel motsvarade fyra år och sex månader (se tabell 9B i tabellbila-
gan). Typvärdet är dock fängelse i fem år, då högsta antalet, fem personer, 

20 Här analyseras inte straffen för mord då 2009 års reform rimligtvis har haft en mer avgörande effekt, och 
den generella skärpningen 2010 lär inte kunna mätas. Utpressning och vållande till annans död omfattas 
inte heller av denna analys då höjt minimistraff för grova brott förväntas ha en direkt effekt.
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dömdes just till detta. Det kortaste straffet var fängelse i tre år och sex 
månader 21 och det längsta var fängelse i sex år. 

Sammantaget ligger alltså straffen relativt nära straffminimum för syn-
nerligen grov misshandel. Som kommer att redovisas närmare längre fram 
kan den nya rubriceringen ha inneburit att det blivit något fler personer 
som över huvud taget döms till straff på fyra års fängelse eller mer för grov 
(eller synnerligen grov) misshandel. 

Särskilt om grov misshandel med vållande till annans död 
En typ av domar för grov eller synnerligen grov misshandel som är av sär-
skilt intresse för denna utvärdering, är de där gärningspersonen också döms 
för vållande till annans död i samband med misshandeln. På dessa brott 
kan straffmätningsreformen inverka i ”dubbel” bemärkelse. Enligt förar-
beten till reformen ska dessa brott dels påverkas av att straffskalan för 
grovt vållande till annans död ändrats med ett höjt minimistraff, dels av den 
före slagna generella straffhöjningen för våldsbrott (genom misshandeln i de 
aktuella fallen). I ett exempel på omräkning föreslås för grovt vållande till 
annans död i samband med grov misshandel, att ett brott som tidigare gett 
tre års fängelse ska ge fyra års fängelse efter reformen (prop. 2009/10:147, 
s. 25). Efter reformen blir dock grov misshandel i lagföringsstatistiken fort-
farande huvudbrott vid kombination med grovt vållande till annans död, 
eftersom maxstraffet för grov misshandel är högre.

En granskning av lagföringsuttaget visar att strafftiderna för grov miss-
handel i samband med grovt vållande till annans död var omkring fyra år i 
snitt såväl före som efter reformen. Antalet domar för sådana brott begång-
na efter reformen var dock extremt lågt, nämligen tre domar under två och 
ett halvt år. Det kan jämföras med sex till sju domar årligen före reformen. 
Därför är det vanskligt att jämföra strafftiderna före och efter reformen 
och dra slutsatser om utvecklingen. Inte bara för att antalet observationer 
är så lågt, utan också för att den kraftigt minskade frekvensen (och närmast 
utmönstringen) av sådana fall kan bero på att rätten allt oftare bedömer de 
aktuella brotten så pass mycket strängare att brottsrubriceringen i stället 
blivit mord eller dråp. Därför kan fall som tidigare gett fyra års fängelse un-
der brottsrubriceringen grov misshandel med grovt vållande till annans död 
numera ge längre straff – men under brottsrubriceringen mord eller dråp. 
Som tidigare nämnts har även andra studier visat en under 00-talet minskad 
användning av brottsrubriceringen vållande till annans död i domstolarnas 
hantering av våldsbrott med dödlig utgång (Westfelt 2012). 

Misshandel av normalgraden:  
inga mätbara förändringar i strafflängd
Då 2010 års skärpning skulle avse våldsbrott med straffvärde motsvarande 
sex månader eller längre omfattas även misshandel av normalgraden. För 
misshandel av normalgraden (3 kap. 5 § BrB) kan man döma till fängelse 
i upp till två år. I realiteten är det dock ovanligt med strafftider längre än 
elva månader, eftersom brott där straffvärdet bedöms vara ett år eller längre 
typiskt sett ska rubriceras som grov misshandel. För misshandel som är att 
betrakta som ringa är högsta straffet sex månaders fängelse. Att döma till 
fängelse är dock mycket ovanligt i dessa fall, utan straffet för misshandel 
som bedöms som ringa överstiger sällan 150 dagsböter. När strafftider vid 
fängelse för misshandel (av normalgraden, ej grov) studeras i lagföringssta-

21 Vissa omständigheter enligt 29 kap. 5 § BrB utgör så kallade billighetsskäl, som i sin tur innebär att det 
i vissa fall kan dömas under straffminimum för det aktuella brottet.
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tistiken gäller resultaten därför närmast uteslutande brott som inte bedömts 
som ringa. Totalt sett omfattar kategorin misshandel av normalgraden (in-
klusive brott som bedömts som ringa) mängder av olika typer av brott, där 
böter sammantaget är den dominerande påföljden medan andelen fängelse-
straff ligger på mellan 15 och 20 procent under den observerade perioden.

Det faktum att misshandelsbrotten kan byta svårhetsgrad vid höjda 
straffvärden gör att effekter av straffskärpningar för denna kategori blir 
särskilt svåra att observera i lagföringsdata. Trots reella skärpningar kan 
medelvärdet för strafflängd hålla sig kvar på samma (eller lägre) nivå, efter-
som kategorin ”knoppas av” uppifrån, genom att brott som tidigare haft 
ett straffvärde nära den reella maxgränsen för misshandel av normalgraden 
i och med straffskärpningar i stället kan rubriceras som grov misshandel. 
Som tidigare nämnts har HD också tolkat en sådan omflyttningseffekt som 
ett av reformens syften (NJA 2011, s. 89). 

I diagram 3 och 4 redovisas utvecklingen av de genomsnittliga strafftider-
na för misshandel av normalgraden enligt lagföringsuppgifter före och efter 
reformen.22 Brotten med en strafflängd på sex månader eller mer särredovi-
sas, eftersom skiljelinjen för vad som enligt 2010 års reform utgör allvarliga 
våldsbrott går vid brott med ett straffvärde på den nivån (med reservatio-
ner för att det utdömda straffet inte alltid motsvarar brottets straffvärde). 
Ingen tydlig uppgång i strafftider observeras efter reformen. En viss ökning 
i antalet fängelsedagar sker visserligen omedelbart efter mitten av 2010 för 
lagföringar med minst sex månaders fängelse (se diagram 3), men en när-
mare analys visar att det relativt höga värdet första halvåret 2011 förklaras 
av en enda lagföring med ett särskilt långt straff. En liknande förklaring 
ligger även bakom den skarpa uppgången år 2001.23 Uppgifter gällande 
den senaste mätningen bygger på betydligt färre observationer än tidigare 
perioder (bruten linje) och kan inte tjäna som underlag för några slutsatser.

Diagram 3. Genomsnittligt antal fängelsedagar för fullbordad misshandel av normalgraden  
(3 kap. 5 § BrB), lagföringar med enbart ett brott. Efter brottsdatum, halvårsvis. (Antal m.m.  
redovisas i tabell 2B i tabellbilagan.) 

Den grövre periodindelningen i diagram 4 visar på marginellt längre straff 
för misshandel av normalgraden, både totalt och för straff motsvarande sex 
månader eller mer. I bägge fall har straffen ökat med cirka en vecka och 
medianvärdet är oförändrat (se tabell 6. s. 54). Vid kontroll för antal brott 

22 Andelen försöksbrott är mycket låg inom denna brottskategori, cirka en halv procent under hela den 
studerade perioden, och dessa särredovisas därför inte.

23 Då antalet lagföringar med sex månaders fängelse eller mer är relativt lågt i denna brottskategori, får 
varje straff med extrema värden ett stort genomslag på genomsnittet.
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i lagföringen, huruvida brottet var fullbordat samt tidigare lagföringar för 
våldsbrott med mera (se tabell 1, s. 36) observeras inte heller någon statis-
tiskt säkerställd skillnad i strafflängd före och efter reformen vid misshan-
del av normalgraden. 

Diagram 4. Genomsnittligt antal fängelsedagar, fullbordad misshandel av normalgraden (3 kap.  
5 § BrB), lagföringar med enbart ett brott. Brott till och med respektive efter 2010-06-30. 

Som diskuterats tidigare är det dock fullt rimligt att vissa straffskärpningar 
för misshandel av normalgraden ägt rum givet samma typ av gärning (sett 
till exempelvis våldsmetod) men dessa syns inte i lagföringsuppgifterna 
ovan. Skälet är att vissa brott med längre strafftider i och med reformen 
rubricerats om till grov misshandel. I lagföringsdata kan alltså effekter av 
straffmätningsreformen till viss del vara dolda. 

Försök till mord och dråp: svårt att  
särskilja effekten av straffmätningsreformen 
Fler lagföringar för försök medan fullbordade brott minskar
Brott som till sin karaktär ligger närmast riktigt grova fall av misshandel 
är försök till dråp och försök till mord. Straff för försöksbrott motsvarar 
högst det som gäller för fullbordat brott och får inte ersättas med annat än 
fängelse (23 kap. 1 § 2 st. BrB). Maxgränsen för det tidsbestämda straffet 
för mord höjdes från tio till arton års fängelse i mitten av 2009 (3 kap. 1 § 
BrB). För dråp är straffet som tidigare fängelse i lägst sex och högst tio år 
(3 kap. 2 § BrB). Andra påföljder än fängelse eller rättspsykiatrisk vård är 
ovanliga när det gäller mord och dråp. Samtidigt har fängelse under hela 
observationsperioden varit en något vanligare påföljd vid dråp jämfört med 
mord – 90 procent jämfört med 78 procent för fullbordade brott (79 res-
pektive 73 procent för försök). 

Den väntade effekten av ändringen i straffskalan för mord år 2009 är att 
färre livstidsstraff ersätts med längre tidsbestämda straff. Även 2010 års 
reform som tar sikte på samtliga grova våldsbrott berör det dödliga våldet 
och försök därtill, men höjningen av det tidsbestämda maximistraffet för 
mord året innan bör rimligtvis resultera i en tydligare och därmed över-
skuggande effekt. 

Om båda kategorier av dödligt våld, det vill säga mord och dråp, slås 
samman kan man i ett längre perspektiv observera en liten nedgång i antalet 
lagföringar för fullbordade brott (huvudbrott), medan lagföringar för för-
söksbrotten har ökat något (se trendlinjerna i diagram 4B i tabellbilagan). 
Möjligen kan det, tillsammans med den tidigare redovisade nedgången i 
lagföringar för fullbordad grov misshandel, indikera en trend mot att fall av 
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mycket grov misshandel i ökande grad rubriceras som försök till mord eller 
dråp.24 Som nämnts har också tidigare forskning och kartläggningar obser-
verat en sådan tendens över längre tid (se Granath 2007, Westfelt 2012). 

Längre straff för mord 
I diagram 5 redovisas strafflängd 25 utifrån en enkel periodindelning i tiden 
före respektive efter reformen för lagföringar gällande mord och dråp samt 
försök därtill som enda brottet i lagföringen. Som väntat syns en tydlig ök-
ning i genomsnittlig strafflängd för fullbordat mord med cirka fyra år. Även 
för de övriga kategorierna finns en tendens till viss ökning i strafflängd 
men den skillnaden är mycket liten. Medianvärdet för exempelvis försök till 
dråp ökar inte heller (se tabell 6, s. 54), vilket kan tyda på att den modesta 
ökningen i medelvärde kan vara beroende av något enstaka extremvärde. 
Observeras bör också att enbart fem lagföringar har registrerats för fullbor-
dat dråp som begåtts efter juni 2010 fram till april 2013.

Diagram 5. Genomsnittligt antal fängelseår i lagföringar för mord och dråp, ett brott i lagföringen. 
Brott till och med respektive efter 2010-06-30. 

På vilket sätt 2010 års reform inverkat på lagföringar för mord utöver 2009 
års revision går inte att uttyda. För dråp (där ingen ändring i straffskalan blev 
aktuell till skillnad från mord) har även en multivariat analys genomförts 
(tabell 1, s. 36) med kontroll för andra omständigheter som kan inverka på 
strafflängden (se ovan). Inte heller enligt dessa resultat framkommer någon 
statistiskt säkerställd skillnad i strafflängd efter straffmätningsreformen.

Ingen ökning i strafflängd för rån och våldtäkt
Rån – svårt med säkra slutsatser
För rån kan man dömas till fängelse i lägst ett och högst sex år (8 kap. 5 § 
BrB). För brott som anses som grovt ska dömas till minst fyra och högst tio 
års fängelse (8 kap. 6 § BrB). Dessa straffskalor fungerade som förlaga när 
synnerligen grov misshandel infördes (se prop. 2009/10:147, s. 17).

Antalet lagföringar med rån som huvudbrott har sedan början av 2000-ta-
let ökat från drygt 400 till drygt 500 per år (se tabell 1B, tabellbilaga). 
Totalt sett är fängelse den klart vanligaste påföljden (80–90 procent av lag-
föringarna), och för de återstående fallen dömer man oftast till skyddstill-

24 Även om uppsåtsfrågan ska vara avgörande om ett brott rubriceras som misshandel eller försök till 
dödligt våld, kan gränsdragningen utifrån likgiltighetsuppsåtet (NJA 2004 s. 176, NJA 2012 s. 45) bli 
komplicerad vid mycket grovt våld, vilket diskuteras längre fram. 

25 Vid beräkningar av strafflängden för mord ingår självfallet inte lagföringar där påföljden blev livstids 
fängelse. Dessa blev, som väntat, färre efter att det tidsbestämda straffet höjdes i mitten av 2009. 
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syn i förening med föreskrift om kontraktsvård eller fängelse enligt 28 kap. 
3 § BrB, alternativt rättspsykiatrisk vård. Försöksbrotten utgör en relativt 
stor andel av samtliga lagföringar (oavsett påföljd) med rån som huvud-
brott, motsvarande 24 procent av rån av normalgraden och 36 procent av 
lagföringar för grovt rån. 

I en jämförelse av perioden före och efter reformen (diagram 6) baserad 
på lagföringar med enbart ett brott framgår att för fullbordade grova rån 
har en minskning skett i strafflängd utifrån medelvärdet. Även för rån av 
normalgraden observeras en viss nedgång men denna är mycket liten.26 I 
fråga om grovt rån är dock antalet observationer mycket litet (16 lagföring-
ar), och medianvärdet är här detsamma efter som före reformen (se tabell 6, 
s. 54). Sammantaget är alltså utvecklingen för denna kategori svårtolkad.27

Det bör också beaktas att det även för rånen kan ha skett kvalitativa 
förändringar i vilka typer av brott inom varje kategori som hanteras av 
rättsväsendet. Bland fullbordade grova rån kan det exempelvis ha skett en 
skiftning motsvarande den som redovisats för misshandel – det vill säga 
att gärningar i större utsträckning rubriceras som grova.28 Ytterligare en 
omständighet som kan påverka jämförelserna av strafflängd för grovt rån 
före och efter reformen är den tidigare nämnda selektiva eftersläpningen, 
som för denna brottskategori innebär att ett antal lagföringar med riktigt 
långa straff antagligen inte ingår i datauttaget när det gäller rån som begåtts 
i slutet av 2012. Som tidigare nämnts finns det för rån ett samband mellan 
lång handläggningstid och brottets allvarlighetsgrad (Åklagarmyndigheten 
2007). Det kan möjligen ha bidragit till en underskattning av strafflängd 
efter reformen. 

Diagram 6. Genomsnittligt antal fängelseår i lagföringar för rån och grovt rån, enbart ett brott i 
lagföringen. Brott till och med respektive efter 2010-06-30. 

Våldtäkt: vidgad bestämmelse försvårar utvärderingen
För våldtäkt kan man döma till fängelse i lägst två och högst sex år (6 kap. 
1 § BrB). Är brottet mindre grovt ska fängelse i högst fyra år dömas ut men 

26 Vid kontroll för en rad omständigheter (tidigare belastning, om brottet var grovt och/eller fullbordat, antal 
brott i lagföringen med mera) observeras en statistiskt säkerställd minskning i strafflängd för rån efter 
juni 2010 (tabell 1, s 36). Det bör dock understrykas att analysen inte täcker samtliga omständigheter 
som samvarierar i sin effekt på den slutliga domen. Att kontrollera för om brottet bedömts som grovt 
eller inte samt huruvida gärningen var fullbordad eller inte fångar långt ifrån alla potentiella skillnader i 
brottens karaktär, som i sin tur kan ha stor betydelse då antalet brott totalt sett är litet.

27 Tidsserien på halvårsbasis i diagram 6B i tabellbilaga avseende strafflängd för rån av normalgraden 
respektive grovt rån inklusive försök tyder inte på någon uppenbar trend.

28 Bara genom att analysera de faktiska brottshändelserna med hjälp av en manuell granskning av domar 
kan man få en bättre uppfattning om en eventuell skillnad. Av utrymmesskäl genomförs det enbart för 
grov misshandel och försök till mord eller dråp.
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denna kategori (liksom ringa misshandel) går inte att urskilja i statistiken. 
Straffet för grov våldtäkt är fängelse i lägst fyra och högst tio år.

Sedan år 2000 har antalet lagakraftvunna lagföringar med våldtäkt som 
huvudbrott varierat mellan 100 och 200 per år. I nio av tio fall av fullbor-
dad våldtäkt, oavsett graden, har domstolarna under hela den studerade 
perioden dömt ut fängelse. Även vid försöksbrotten är fängelse en nästan 
lika vanlig påföljd (83 procent). Den näst vanligaste typen av lagföring är 
rättspsykiatrisk vård. Det förekommer samtidigt något oftare än för de öv-
riga studerade våldsbrotten att den tilltalade frias.

Om ”rena” lagföringar med enbart ett brott studeras framgår att straffen 
för våldtäkt inte har förändrats i någon större utsträckning sedan skärp-
ningen i mitten av 2010. En viss minskning kan visserligen observeras för 
försöksbrotten och för grov våldtäkt (se diagram 7), men medianvärdet för 
grov våldtäkt har snarare ökat något efter reformen (se tabell 6, s. 54). Det 
bör också observeras att enbart åtta lagföringar för grov våldtäkt efter juni 
2010 ingår i det analyserade datauttaget. 

Även en multivariat analys med kontroll för en rad relevanta omständig-
heter visar faktiskt på en statistiskt säkerställd nedgång i strafflängd efter 
reformen 2010 jämfört med tiden innan (tabell 1, s. 36).29

De kortare straffen för våldtäkt hänger sannolikt till stor del samman 
med vidgningen av våldtäktsbestämmelsen som ägde rum 2005, då även 
situationer med offret i så kallat hjälplöst tillstånd skulle omfattas (efter att 
tidigare ha betraktats som sexuellt utnyttjande) och där även omständighe-
ter som ska avgöra om brottet är grovt vidgades.30 Beträffande våldtäkt är 
alltså effekten av straffmätningsreformen särskilt svår att utvärdera.

Diagram 7. Genomsnittligt antal fängelseår i lagföringar för våldtäkt, ett brott i lagföringen.  
Brott till och med respektive efter 2010-06-30. 

Vållande till annans död och utpressning: tydligt högre  
straff för grova brott i och med ändrade straffskalor
Enbart för två brottstyper har man i och med reformen 2010 ändrat själva 
straffskalan. Det gäller grov utpressning och grovt vållande till annans död 
där minimistraffet i bägge fallen höjdes till ett års fängelse från tidigare sex 
månaders fängelse. Att straffen har blivit längre i snitt kan därmed väntas, 
men frågan är samtidigt om lagändringen inneburit att ännu fler lagföringar 

29 Minskningen observeras även när enbart perioden 2006–2012 studeras i den multivariata analysen.
30 År 2013 vidgades våldtäktsbestämmelsen ytterligare till att omfatta situationer då offret befinner sig i en 

särskilt utsatt situation. Lagföringar efter denna period ingår dock inte i det analyserade datauttaget.
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nu koncentreras mot det nya, högre minimistraffet eller om det snarare 
skett en proportionerlig ökning inom hela straffskalan.

Utpressning
Straffskalan för utpressning är fängelse i högst två år. Om brottet är att be-
trakta som ringa kan böter dömas ut (9 kap. 4 § 1 st. BrB). Straffskalan för 
grov utpressning är ett till sex års fängelse (9 kap. 4 § 2 st. BrB). I samband 
med reformen förtydligades dessutom vilka omständigheter som ska avgöra 
om brottet ska bedömas som grovt (se bilaga 2).

Utpressning är en till antalet relativt liten men växande kategori av brott 
i lagföringsstatistiken. Antalet lagföringar för detta brott har bara sedan år 
2000 blivit flerfaldigt högre och nådde sin kulmen under våren 2009 (44 
lagföringar). Ökningen är särskilt tydlig för gärningar av normalgraden. 

Det är ovanligt att brottet fullbordas; hela tre fjärdedelar av lagföringarna 
med utpressning som huvudbrott utgörs av försök. För grov utpressning 
(inklusive försök) dömer man till fängelse i nio fall av tio, vid utpressning 
av normalgraden är fängelse aktuellt i drygt hälften av lagföringarna.

Diagram 8 visar att det genomsnittliga fängelsestraffet för grov utpress-
ning (inklusive försök) har blivit cirka 1,5 månader längre sedan minimi-
straffet höjdes i mitten av 2010. Även medianvärdet för straffen har ökat 
efter reformen, med cirka två månader (se tabell 6, s. 54). Det visar att 
ökningen är tillförlitlig och inte helt beroende av några extremvärden, trots 
att det efter reformen handlar om väldigt få lagföringar (11) och endast en 
av dem avser ett fullbordat brott. Även en analys som baserar sig på be-
tydligt fler lagföringar med grov utpressning som huvudbrott 31 visar på en 
liknande ökning av strafftiderna (redovisas ej i diagramform). 

Diagram 8. Genomsnittligt antal fängelsemånader i lagföringar för utpressning, ett brott i  
lagföringen. Brott till och med respektive efter 2010-06-30. 

Svar på frågan om huruvida de något längre straffen förklaras av att man 
”kapat botten” av straffskalan blir då – både ja och nej. Nej, eftersom den 
totala spridningen har ökat något (se tabell 6, s. 54), och ja, eftersom en 
större andel av lagföringarna ligger i närheten av det höjda minimistraffet. 
Till skillnad från exempelvis grov misshandel tenderade nämligen rätten 
före juli 2010 att döma med relativt god marginal utöver det dåvarande 
minimistraffet på sex månader, vilket inte är fallet efter det att minimistraf-
fet har höjts. 

31 Det vill säga där påföljden kan gälla fler brott utöver grov utpressning, något som är aktuellt i drygt 70 
procent av lagföringarna för denna brottstyp.
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Även normalgraden av utpressning berörs av den uppräkning av straff-
värdet för allvarliga våldsbrott som föreslås i förarbeten till straffmätnings-
reformen. Detta återspeglas dock inte i statistiken, och frågan är även i 
vilken utsträckning man i rättspraxis tagit till sig den allmänna skärpningen 
för allvarliga våldsbrott när det gäller just utpressning av normalgraden. 

Vållande till annans död
För vållande till annans död döms den som genom oaktsamhet orsakar nå-
gons död. Straffet för grovt brott, som är den rubricering där minimistraffet 
höjts i och med straffmätningsreformen, är ett till sex års fängelse (3 kap. 
7§ BrB). 

Fängelse dominerar som påföljd vid domar där huvudbrottet är grovt vål-
lande till annans död. Vid domar där huvudbrottet är vållande till annans 
död av normalgraden är det däremot ytterst ovanligt med fängelsepåföljd 
– bara något enstaka fall per år. 

I diagram 9 framgår att det genomsnittliga fängelsestraffet för grovt vål-
lande till annans död (huvudbrott) blev väsentligt längre efter juni 2010, 
2,5 år jämfört med 1,4 år innan reformen. Uppgifterna för perioden efter 
juni 2010 bygger dock på relativt få (21) lagföringar. Slutsatsen är dock att 
strafftiderna för grovt vållande till annans död i genomsnitt blivit påtagligt 
längre efter reformen. Medianvärdet för strafftiderna har exempelvis ökat 
lika mycket som medelvärdet, det vill säga ökningen är inte beroende av 
några få extremvärden.

Som tidigare nämnts kan också vållandebrott som begåtts i samband med 
andra allvarliga våldsbrott påverkas av det mer allmänna tillägget i 29 kap. 
1 § 2 st. andra meningen BrB. Strafftiderna för den vanligaste typen, det 
vill säga med grov misshandel som huvudbrott i lagföringen, redovisades i 
ett tidigare avsnitt. Där framgick att antalet sådana lagföringar var mycket 
lågt (tre) efter reformen. Även när det gäller misshandel av normalgraden 
i samband med grovt vållande till annans död är antalet domar mycket 
lågt, både före och efter reformen.32 Dessa domar, som har vållande som 
huvudbrott, redovisas i diagram 9 där det framgår att strafftiderna vid det 
fåtal brott som finns ökat efter reformens ikraftträdande, i likhet med grova 
vållandebrott generellt. 

Diagram 9. Genomsnittligt antal fängelseår i tingsrättsdomar för grovt vållande till annans död, 
huvudbrott. Totalt respektive i samband med misshandel av normalgraden. Brott till och med 
respektive efter 2010-06-30. 

32 5 före respektive 3 efter reformen. 
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Totalt sett gäller alltså en mycket begränsad del av domarna för grovt vål-
lande till annans död som huvudbrott gärningar som skett i samband med 
våldsbrott. Straffhöjningen som framgår av diagram 9 (till vänster) gäller 
därför i stor utsträckning grovt vållande till annans död som skett i sam-
band andra typer av brott, exempelvis trafikbrott. Detta är rimligtvis en 
direkt effekt av den ändrade straffskalan.

Domsgranskningen: längre  
straff för samma typ av våld
När utvecklingen av strafftiderna studeras utifrån lagföringsdata tas ingen 
hänsyn till om gärningarna i sig förändrats över tid, exempelvis vad gäller 
själva våldsmetoderna och allvarligheten i dem. Dessa omständigheter kan 
dock förändras och påverka strafftiderna. Det kan ske dels genom tillfäl-
ligheter, det vill säga att riktigt grova gärningar exempelvis under en viss 
period av slump kan ha blivit så många fler eller färre under den korta 
uppföljningsperioden efter reformen, att det faktiskt påverkat strafftiderna. 
Men det kan också – som diskuterats tidigare – handla om systematiska 
förändringar i hur olika gärningar rubriceras av domstolarna. Beträffande 
exempelvis misshandel kan det senare innebära att allt fler gärningar som 
tidigare hade rubricerats som mindre allvarliga i stället nu rubriceras som 
grov misshandel, samtidigt som vissa allvarliga fall av grov misshandel i 
stället rubriceras som dråp- eller mordförsök. En sådan utveckling kan i 
lagföringsstatistiken hålla tillbaka synliga ökningar av strafftiderna för 
grov misshandel.

Som beskrevs i ett tidigare avsnitt har ett urval av domar avseende grov 
misshandel och försök till mord eller dråp för perioden 2008–2012 analyse-
rats. Materialet ger möjlighet att studera strafftiderna för ett urval av grova 
våldsbrott uppdelat på bland annat vilken våldsmetod (kniv, trubbigt våld 
etc.) som varit aktuell eller vilka skador offret fått. På så vis kan man lätt-
are dra slutsatser om huruvida straffnivåerna för samma gärning verkligen 
skärpts i och med reformen – även om brottsligheten under en viss brottsru-
bricering skulle ha förändrats. Det är främst för grov misshandel som straffti-
dernas utveckling kommer att studeras utifrån olika våldsmetoder, men även 
gärningar i domar gällande mord- och dråpförsöken kommer att analyseras.

Vidare kommer samtliga lagakraftvunna fängelselagföringar för synner-
ligen grov misshandel att granskas, liksom samtliga lagföringar för grov 
misshandel enligt 3 kap. 6 § 1 st. BrB där fängelsestraffet varit fyra år 
eller mer. Genom att studera dessa så kallade fyraåringar kan det lättare 
dras slutsatser om huruvida straffet för de allra grövsta misshandelsfallen 
verkligen blivit längre – givet samma typ av våld – när brottsrubriceringen 
synnerligen grov misshandel införts. 

Ökade strafftider för grov misshandel oavsett våldstyp
Ingen skillnad i våldsmetoder 
Det kan inledningsvis konstateras att våldsmetoderna totalt sett var unge-
fär desamma före och efter reformen när det gäller de fullbordade grova 
misshandelsbrotten. Den övergripande fördelningen förändrades alltså inte, 
utan knivvåld och misshandel med nävar eller sparkar var de dominerande 
våldsmetoderna och svarade tillsammans för två tredjedelar av gärningarna 
både före och efter reformen (se tabellerna 2 och 3). Kategorin våld med 
slagvapen ökade visserligen något andelsmässigt efter reformen, medan 
övriga metoder (strypning, skjutvapen etc.) minskade i motsvarande grad. 
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Dessa förändringar är dock inte statistiskt säkerställda.33 Även bland mord- 
och dråpförsöken i materialet var den övergripande fördelningen av vålds-
metoder tämligen likartad före och efter reformen.34 Det fanns alltså inga 
förändringar i den generella strukturen av våldsmetoder (knivhugg, slagva-
pen etc.) som i sig skulle kunna förklara den tidigare konstaterade ökningen 
av strafftid för grov misshandel efter reformen. 

Tabell 2. Fördelning av våldsmetoder vid fullbordad grov misshandel (huvudbrott, inkl. synnerligen 
grov) i lagakraftvunna domar 2008–2012. Brott till och med respektive efter 2010-06-30. Avser 20 
procents urval av samtliga domar. 

Brott t.o.m 30 juni 2010 Brott efter 30 juni 2010
Antal % Antal %

Knivvåld* i vänster bröst, i buk eller i hals 19  8 12  8
Knivvåld* mot övriga delar av kroppen 56 25 38 27
Skjutvapen 2 1 1 1
Trubbigt våld (nävar, sparkar eller slagvapen) 
fortgående mot medvetslöst offer

31 14 13 9

Trubbigt våld mot ej medvetslöst offer 100 43 68 48
Övriga metoder (mordbrand, strypning, etc.) 22 9 10 7

Totalt antal dömda 230 100 142 100

* Eller annat liknande stickande/ skärande våld

Ökade strafftider med upp till 30 procent för vissa våldsmetoder 
Delas domarna för grov misshandel upp utifrån våldsmetod framgår att 
de genomsnittliga strafftiderna ökade efter reformen för var och en av 
våldsmetoderna, det vill säga för knivvåld, slag eller sparkar samt trubbigt 
våld med tillhygge (tabell 3). Ökningen motsvarade 30 procent för kniv-

33 Statistiskt säkerställd skillnad på 5 %-nivån (Chi-två test). 
34 Knivvåld svarade här genomgående för omkring 60 procent, skjutvapen för drygt 20 procent och trubbigt 

våld tillsammans med ”övriga” metoder för de sista 15–20 procenten av fallen (se tabell 6B).

Tabell 3. Genomsnittlig strafflängd m.m. för fullbordad grov misshandel som huvudbrott  
(inkl. synnerligen grov) i lagakraftvunna domar 2008–2012 efter huvudsaklig våldsmetod.  
Brott till och med respektive efter 2010-06-30. Avser 20 procents urval av samtliga domar. 

Brott t.o.m
30 juni 2010

Brott efter 
30 juni 2010

Knivvåld (eller liknande stickande/skärande våld)
Genomsnitt 1 år 8 mån 2 år 2 mån
Median 1 år 6 mån 2 år
Andel domar strafflängd över 2 år 17 % (13 st.) 48 % (24 st.)
Totalt antal dömda 75 50

Misshandel med nävar/sparkar
Genomsnitt 1 år 4 mån 1 år 6 mån
Median 1 år 2 mån 1 år 4 mån
Andel domar strafflängd över 2 år 9 % (8 st.) 14 % (7 st.)
Totalt antal dömda 91 51

Våld med slagvapen (batong etc.)
Genomsnitt 1 år 8 mån 2 år
Median 1 år 6 mån 1 år 9 mån
Andel domar strafflängd över 2 år 15 % (6 st.) 33 % (10 st.)
Totalt antal dömda 40 30

Övriga metoder (strypning/kvävning, skjutvapen etc.)
Genomsnitt 2 år 4 mån 2 år 2 mån
Median 2 år 1 år 6 mån 
Andel domar strafflängd över 2 år 38 % (9 st.) 33 % (10 st.)
Totalt antal dömda 24 11
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våld (från 20 till 26 månader). För misshandel med slag eller sparkar var 
ökningen 13 procent (från 16 till 18 månader) och för trubbigt våld med 
tillhygge var den 20 procent (från 20 till 24 månader). Det visar sig även 
att andelen domar med strafftider på över 2 års fängelse ökade för var och 
en av de aktuella våldsmetoderna. För kniv- och slagvapenvåld är dessa 
ökningar statistiskt säkerställda.35 Resultaten talar sammanfattningsvis för 
att den ökning av strafftider för fullbordad grov misshandel som lagförings-
statistiken visat inte har att göra med några förändringar av själva våldet 
vid brotten utan kan vara kopplade till straffmätningsreformen.

För de så kallade övriga (det vill säga mindre vanliga) våldsmetoderna 
har strafftiderna inte ökat. Inom denna kategori minskade dock de mest 
brutala metoderna (kvävning, amputering och skjutningar) i materialet vil-
ket eventuellt kan förklara en utebliven ökning av strafftiderna. Trots det 
var straffen för de ”övriga” våldsmetoderna längre än för de flesta andra 
våldsmetoder, både före och efter reformen.

Tendens mot färre riktigt farliga gärningar inom varje kategori 
Teoretiskt sett skulle dock de ökade strafftiderna kunna förklaras av att 
gärningarna inom de olika våldsmetoderna typiskt sett blev allvarligare ef-
ter reformen. En ökning av exempelvis andelen knivgärningar som innebu-
rit livshotande och mediciniskt krävande skador kan i sig medföra längre 
strafftider inom denna kategori av våldsmetoder. Granskningen av domar 
ger dock inga indikationer på någon sådan utveckling. Den andel fall där 
knivhugg träffat offrets vänstra bröst, eller i buk eller hals – de ställen där 
risken för direkt livshotande skador är som störst – är densamma före som 
efter reformen (8 procent; se tabell 2). När det gäller det trubbiga våldet 
(misshandel med nävar, sparkar eller slagvapen) kan det dessutom konsta-
teras att det allra farligaste våldet, det som fortgått när offret varit med-
vetslöst, minskade från totalt sett 14 till 9 procent av alla fall (se tabell 2). 
Denna minskning är statistiskt säkerställd.36 Möjligen kan denna utveckling 
vara en delförklaring till att strafftiderna inte ökat mer än de gjort just för 
det trubbiga våldet.

Förskjutning i brottsrubriceringar
Den tydliga minskningen av de farligaste gärningarna inom det trubbiga 
våldet kan också vara en indikation på att vissa gärningar som tidigare 
rubricerades som grov misshandel efter reformen kanske något oftare rub-
ricerades som mord- eller dråpförsök. Det kan alltså, som tidigare diskute-
rats, vara fråga om en viss glidning i brottsrubriceringar ”uppåt” över tid. 
Bland mord- och dråpförsöken i materialet kan man konstatera att andelen 
knivvåldsfall som inneburit direkt livshotande fysiska skador på offret var 
lägre efter reformen än innan (se tabell 6B). Denna minskning är statistiskt 
säkerställd 37 och stöder hypotesen om en viss glidning i brottsrubriceringar. 
Vissa gärningar som tidigare rubricerades som grov misshandel kan helt 
enkelt ha flyttats över till dråp- eller mordförsök. Denna överflyttning be-
höver, till skillnad från förskjutningen från misshandel till grov misshandel, 
inte i första hand ha med straffmätningsreformen att göra utan mer med 
en sedan länge pågående trend mot mer stränga uppsåtsbedömningar vid 
dödligt våld (se Granath 2007). Efter reformen kan dock detta ha hållit 
tillbaka ökningarna av genomsnittliga strafftider i domarna för grov miss-

35 Sig. < 0,06 för båda kategorierna vid t-test.
36 Signifikant skillnad på 1 %-nivå enligt Chi-2 test. 
37 Signifikant skillnad på 5 %-nivån enligt Chi-2-test. 
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handel. Som redovisats var andelen riktigt grova fall av misshandel något 
lägre efter reformen.

När det gäller motsvarande förskjutning mellan de olika graderna av miss-
handel, alltså att vissa gärningar som tidigare rubricerades som misshan-
del av normalgraden efter reformen rubricerats som grov misshandel, kan 
det däremot vara just straffmätningsreformen som haft betydelse. Att den 
verkligen kan ha inneburit att vissa misshandelsgärningar fått en ”grövre” 
brottsrubricering framgår av resonemang i enskilda domar i materialet. Ex-
empel finns där tings- och hovrätter rubricerat misshandel som grov med 
direkt hänvisning till straffmätningsreformen och Högsta domstolens tolk-
ning av den (NJA 2011 s. 89), samtidigt som det i domskälen uttryckligen 
ifrågasatts om gärningarna före den 1 juli 2010 hade varit att bedöma som 
grova. Ett sådant exempel på upprubricering av misshandel från normal-
graden till grov utifrån straffmätningsreformen ger också en dom från Hög-
sta domstolen år 2013, där gränsdragningen var huvudfrågan. HD skrev 
där i sin bedömning av det aktuella fallet:

 ”Misshandeln har inletts på ett för AH särskilt skrämmande sätt, och 
han fick även ta emot slag och sparkar från två gärningsmän i ett läge 
när han var försvarslös. Gärningen har inneburit ett allvarligt angrepp 
på hans trygghet till person. Med beaktande av vad som får antas ha va-
rit avsikten med 2010 års lagändringar (se p. 6) är misshandeln att anse 
som särskilt hänsynslös och ska därmed bedömas som grov.”
Högsta domstolen, mål B 5203-13

Inga andra förändringar i gärningarna förklarar högre straff
Det framkommer inga övriga förändrade omständigheter kopplade till brot-
ten och de dömda som skulle kunna förklara de ökade strafftiderna. Varken 
när det gäller tidigare eller flerfaldig brottslighet hos de dömda personerna, 
eller i fråga om de sammanhang som brotten som begicks i, skedde enligt de 
granskade uppgifterna några relevanta förändringar efter reformen.38 För 
själva brottsplatserna kan de förändringar som iakttagits i materialet sna-
rast antas verka i riktning mot kortare straff, vilket kan ha hållit tillbaka en 
ökning av strafftider. 

Misshandelsbrott som förövats i offrets, gärningspersonens eller annan 
närstående persons bostad minskade andelsmässigt efter reformen, samti-
digt som sådana brott typiskt sett hade något längre strafftider än de brott 
som förövats på andra, oftast allmänna, platser – vilka i gengäld ökade 
efter reformen (se tabell 7B). Att grövre våld i privatbostäder generellt inne-
bär längre strafftider än våld på andra platser är ett mönster som iakttagits 
även i andra studier av grövre våld. Möjligen kan det förklaras av att risken 
för utdragna och fysiskt mycket farliga misshandelsförlopp är större vid 
grovt våld i privatbostäder (se Rying 2008, Granath 2012b). När det slut-
ligen gäller själva relationen mellan gärningspersoner och offer observeras 
inga systematiska skillnader i strafftid utifrån om offer och gärningsperson 
haft en nära relation till varandra eller inte (se tabell 8B). Straffen för grov 
misshandel har alltså blivit längre oavsett typ av relation eller brottsplats. 

38 Andelen domar i vilka det förekommer fler grova våldsbrott än det aktuella var i materialet snarare lägre 
(1 procent) efter än före reformen (4 procent). Även andelen domar med ytterligare andra våldsbrott 
(misshandel av normalgraden, rån, etc.) är något lägre efter reformen (totalt 24 procent jämfört med 
26 procent) än innan. I fråga om tidigare brottslighet är andelen dömda som över huvud taget lagförts 
tidigare tämligen oförändrad (omkring 60 procent såväl före som efter reformen). 
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Högre straff för det allra grövsta våldet i och  
med brottsrubriceringen synnerlig grov misshandel?
Den lilla andelen domar för grov misshandel (inklusive synnerligen grov) 
där strafftiden var fyra år eller mer har ökat efter mitten av 2010 (se dia-
gram 11, s. 55). Enligt domsgranskningen, som rör samtliga sådana domar 
2008–2012, handlar det totalt om 15 domar under perioden efter sista juni 
2010 till och med 2012, jämfört med 5 domar under perioden 2008 till och 
med sista juni 2010. Det kan antyda att straffen för de allra grövsta miss-
handelsbrotten har blivit längre efter reformen, givet samma typ av gär-
ning. Detta kan delvis relateras till införandet av brottsrubriceringen syn-
nerligen grov misshandel. Innan någon sådan slutsats kan dras måste dock 
materialet studeras närmare utifrån vilka typer av gärningar med hänsyn 
till våldsmetod, skador med mera som även dessa domar avsett. Detta är 
naturligtvis komplicerat när det är fråga om så ytterst få domar. Samtidigt 
bygger analysen på samtliga fall inom denna kategori.

I de fem domarna med strafftid på fyra år eller mer för grov misshandel 
(ensamt grovt brott i domen) 39 innan reformen hade offren i samtliga fall 
åsamkats direkt livshotande skador (tabell 4). Två av offren hade också fått 
bestående kroppsliga funktionsnedsättningar. I de 15 motsvarande domar-
na efter reformen hade däremot bara omkring hälften av offren (8 perso-
ner) åsamkats direkt livshotande skador. Även andelen som fått bestående 
funktionsnedsättningar var lägre, en tredjedel, efter reformen. Fyra av de 
aktuella domarna efter reformen avsåg gärningar där offret varken orsakats 
livshotande skador eller fått bestående funktionsnedsättningar.

Sammantaget tycks alltså skadebilden för offren i de aktuella fallen av 
mycket grovt våld vara allvarligare före än efter reformen – både i termer 
av livshotande skador och bestående funktionsnedsättningar. Det antyder 
att den allvarlighetsgrad som krävdes för att en grov misshandel ska ge fyra 
års fängelse var högre före reformen för att ha sänkts något när reformen 
trädde i kraft. Denna slutsats får också stöd om även de fall granskas som 
hade en strafftid på fyra år eller mer och där också andra grova brott in-
går. Som framgår av tabell 10B (tabellbilaga) var skadebilden sammantaget 
värre för offren före reformen, så till vida att både andelen gärningar där 

39 Med det menas att det inte fanns några lagföringspunkter avseende andra brott med mer än 4 års fäng-
else i straffskalan.

Tabell 4. Dömda för grov eller synnerligen grov misshandel (ensamt grovt brott i domen) till  
fängelse i 4 år eller mer, uppdelat på typ av skada som åsamkats offret, samt på rubricering.* 
Brott till och med respektive efter 2010-06-30. Samtliga lagakraftvunna domar 2008–2012. 

Brott t.o.m
30 juni 2010

Brott efter 
30 juni 2010

GM SGM TOT GM SGM TOT
Offret fått direkt livshotande skada?
Ja 5 - 5 3 5 8
Nej 0 - 0 3 4 7
Antal totalt dömda 5 - 5 6 9 15

Offret fått bestående kroppslig 
funktionsnedsättning?
Ja 2 - 2 0 5 5
Nej 3 - 3 6 4 10
Antal totalt dömda 5 - 5 6 9 15

*GM = Grov misshandel, SGM = Synnerligen grov misshandel, TOT = Bägge rubriceringarna tillsammans



Brå rapport 2014:6

42

offret fått direkt livshotande skador och – framför allt – andelen offer som 
faktiskt avlidit till följd av våldet 40 var högre då. 

Det är naturligtvis svårt att avgöra om den sänkta tröskeln för att döma 
till straff motsvarande fyra år eller mer för de allra grövsta misshandels-
brotten har att göra med just den nya bestämmelsen om synnerligen grov 
misshandel eller med att straffnivåerna allmänt skärpts för grov misshandel 
med tanke på den i förarbeten rekommenderade uppräkningen. En om-
ständighet som talar för att det nya lagrummet verkligen har spelat roll 
för utvecklingen är att de allra flesta domarna med strafflängd på fyra år 
eller mer efter reformen är sådana där rätten dömt just för synnerligen grov 
misshandel (se tabell 4). Domarna med sådan brottsrubricering är fler än 
antalet ”fyraåringar” för grov misshandel var totalt sett innan reformen. 
I merparten av dessa domar för synnerligen grov misshandel är det också 
detta nya lagrum som uttryckligen åberopas i domskälen, inte den allmänna 
skärpningen enligt den i förarbetena rekommenderade uppräkningen med 
utgångspunkt i 29 kap. 1 § BrB. 

Samtidigt finns det minst lika många domar för ”vanlig” grov misshandel 
där strafflängden blivit fyra år eller mer efter reformen som det fanns innan 
(se tabell 4). Tre av dessa domar efter reformen gäller också fall där offret 
varken åsamkats direkt livshotande skador eller bestående funktionsned-
sättningar. I flertalet av dessa domar har de allmänna straffskärpningarna 
enligt den i förarbetena till reformen rekommenderade uppräkningen åbe-
ropats i domskälen. Sammantaget tycks därför utvecklingen mot fler domar 
med långa strafftider grunda sig i en kombination av en viss allmän höjning 
av straffnivåerna för grov misshandel och det nya lagrummet avseende syn-
nerligen grov misshandel.

Nya tillägget i 29 kap. 1 § 2 st. BrB används för högre straff
I linje med att straffen givet samma typ av våld blivit längre efter reformen 
åberopas inte sällan i domarna det nya tillägget i 29 kap. 1 § 2 st. andra 
meningen BrB. Enligt detta ska det vid straffvärdebedömningen särskilt be-
aktas om gärningen inneburit ett allvarligt ingrepp på någons liv, hälsa eller 
trygghet till person. Syftet med införandet av detta tillägg var, som tidigare 
beskrivits, att allmänt höja straffen för de allvarliga våldsbrotten. Vid grov 
misshandel generellt, liksom vid mord- eller dråpförsök, har 15–20 procent 
av domarna efter reformen hänvisat till tillägget. I domar med strafftider 
motsvarande fyra år eller mer för grov misshandel (inklusive synnerligen 
grov) skedde detta i drygt hälften av fallen (se tabell 5).

I de granskade domarna finns flera exempel på när rätten i domskälen 
åberopat det nya tillägget i 29 kap. 1 § 2 st. andra meningen BrB och den i 
förarbeten rekommenderade uppräkningen, för att bestämma straffvärdet 
för en given gärning. Ofta anges då att straffet blir längre än vad det skulle 
varit om brottet begåtts före 1 juli 2010. Särskilt vanlig är en sådan hän-
visning till reformen vid grov misshandel med straff i de övre delarna av 
straffskalan, men det förekommer även vid grov misshandel med strafftider 
under två år och vid försök till mord eller dråp.

Den manuella granskningen av domar ger alltså inte bara kvantitativa 
utan även kvalitativa empiriska belägg för att straffmätningsreformen verk-
ligen inneburit höjda straff, i varje fall gällande grov misshandel. Resone-
mang i enskilda domar tyder på att det även kan gälla för mord och dråp, 
trots att det varit svårare att rent kvantitativt mäta effekten på strafflängd.

40 Huvudbrotten i dessa fall var dock fortfarande grov misshandel, inte mord eller dråp, men med vållande 
till annans död som bibrott. 
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Erfarenheter från tillämpningen:  
varierande synpunkter på skärpningarna 
I intervjuer med åklagare och domare framkommer flera intressanta er-
farenheter och tankar kring straffmätningsreformens genomslag avseende 
skärpt straffnivå för allvarliga våldsbrott. Tröghet i systemet, bristande in-
formationsspridning och lagstiftningstekniken i sig är exempel på återkom-
mande teman i intervjuerna. Samtidigt har flera av de intervjuade erfarit 
att reformen beaktas i rättspraxis och menar att effekten av de aktuella 
ändringarna kan bli tydligare på längre sikt. Som tidigare nämnts har in-
tervjuerna genomförts med en förförståelse om att straffmätningsreformen 
inte haft en tydlig effekt – något som framkom i de preliminära resultaten 
som offentliggjordes under våren 2013. 

Tröghet i systemet 
Flera av de intervjuade menar att det finns en tröghet i systemet och att tra-
ditionen länge har varit att typiskt sett döma i närheten av minimigränsen 
av straffskalor för grova våldsbrott – något som även Högsta domstolen 
upplevs ha varit tydlig med:

Tingsrättsdomare A: I det avseendet har ju HD varit väldigt obenägna 
att gå över det (minimistraff) generellt sett och av gammal hävd för-
modligen så utnyttjar vi inte straffskalan utan ligger oftast på minimum 
eller några månader däröver. Det är tröghet i systemet och det går inte 
att få gamla hundar att sitta hursomhelst ...

Tingsrättsdomare K: Ja, jag har ju kollegor som har fått backning på de 
här påslagen ...

Med påslagen menas de i förarbetena rekommenderade uppräkningarna av 
strafflängd, som det kan vara svårt att få genomslag för i en överrätt, enligt 
några av intervjupersonerna. I detta sammanhang var det också några som 
ansåg att det var för tidigt att utvärdera reformen, i synnerhet med tanke på 
den lagstiftningsteknik som hade tillämpats, det vill säga att man – förutom 
i några undantag – sökt påverka domstolarnas straffmätningspraxis inom 
bibehållna straffgränser:

Tabell 5. Antal lagakraftvunna domar 2008–2012 för grov misshandel (inkl. synnerligen grovt 
brott) respektive för försök till mord eller dråp (huvudbrott) med referenser till 29 kap. 1 § BrB. 
Brott före och efter 2010-06-30. 

Brott t.o.m
30 juni 2010

Brott efter 
30 juni 2010

Antal % Antal %
Grov misshandel totalt (20 % urval)
29 kap. 1 § BrB generellt 2 1 1 1
29 kap. 1 § 2 st. BrB nya tillägget - - 24 17
Totalt antal dömda 230 142

Grov misshandel m. strafflängd 4 år  
eller mer (samtliga domar)
29 kap. 1 § BrB generellt 4 14 0 0
29 kap. 1 § 2 st. BrB nya tillägget - - 13 54
Totalt antal dömda 31 24

Mord- eller dråpförsök (33 % urval)
29 kap. 1 § BrB generellt 1 2 0 0
29 kap. 1 § 2 st. BrB nya tillägget - - 5 13
Totalt antal dömda 57 38
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Hovrättsdomare K: Alltså, jag tror det tar tid. Alltid när det kommer 
nya reformer som inte har absoluta värden så tar det ett tag innan det 
sätter sig.

Samtidigt uttrycks det en förvåning över att den preliminära statistiken 
ändå inte visat på en tydligare effekt, då man under den senaste tiden anser 
sig uppleva viss förändring i praxis:

Hovrättsdomare G: Jag är lite förvånad över den här statistiken, för det 
som står – att det ska vara ett år och tre månader ... Det är möjligt att 
det i början inte riktigt var så men numera tycker jag att det efterlevs.

Hovrättsdomare A: Jag tycker ändå att de fall där det måste ha beaktats 
av tingsrätten är så pass många så att jag också blev lite förvånad över 
det här faktiskt ... Men sen tror jag att det vi varit inne på – det är lite 
för tidigt att se en direkt effekt.

Bristande informationsspridning 
Om nya lagar ska få genomslag och tillämpas någorlunda enhetligt även 
innan en vidare praxis hunnit etableras är det väsentligt att informationen 
om lagändringar och hur dessa ska tillämpas når fram till enskilda aktörer 
inom rättsväsendet. En lagstiftningsteknik som skiljer sig från den vedertag-
na ställer dessutom särskilda krav på att riktlinjer för tillämpning utformas 
och cirkuleras på ett effektivt sätt. 

Flertalet av de intervjuade, i synnerhet inom åklagarkretsen, påpekar att 
reformen nog hade kunnat få bättre genomslag om informationen varit tyd-
ligare. Ett rätts-PM som Åklagarmyndigheten (2011:7) spred innehöll vis-
serligen anvisningar för tillämpningen av synnerligen grov misshandel, men 
informationen om reformens övriga delar beskrivs som närmast obefintlig. 
Några av de intervjuade åklagarna hade exempelvis aldrig hört talas om 
den i förarbetena rekommenderade uppräkningen av strafflängd för allvar-
liga våldsbrott:

Åklagare A: Nu när jag läser om det här uppdraget ni har, så ser jag att 
syftet med den här lagändringen, det är ju inte bara det här (rätts-PM 
om synnerligen grov misshandel)! Men det här att man ska använda 
återfall – ingen aning! Och även det andra – att använda de här förmild-
rande och försvårande omständigheterna – nähä?! Det har jag alltid 
gjort, inte så att det har tryckts på att nu ska vi tänka på det ännu mer.

Det kan alltså vara svårt för en enskild åklagare att hinna bekanta sig med 
rekommendationer i förarbeten:

Åklagare K: Vi har ju ett intranet där Riksåklagarens kansli skickar ut 
information ibland, rätts-PM, handböcker, kurser och så ... Jag kommer 
inte ihåg att det skulle vara något just kring detta. Inga handböcker, tror 
faktiskt att det var lite smådåligt.

Från åklagarhållet önskas med andra ord bättre och tydligare information 
från den centrala myndigheten ner mot respektive åklagarkammare. Åkla-
garna får ofta en kortfattad blänkare på intranätet, vilket var fallet även i 
samband med straffmätningsreformen. Vid större förändringar anordnar 
kamrarna en utbildning – men de flesta Brå talat med menar att så var det 
inte i det här fallet. 

Även domarnas utsagor tyder på en stor variation i hur information om 
nya lagar sprids och tas emot. En hovrättsdomare berättade om en nog-
grann genomgång av den aktuella reformen som han och hans kollegor fick 
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av en yngre jurist under ett praxismöte, men i de flesta fall tycks det vara 
upp till var och en inom domarkåren att hålla sig informerad. Det görs 
genom diskussioner med kollegor, regelbundna praxismöten och straffrätts-
seminarier. När en lagändring är aktuell, skaffar man sig bara en övergri-
pande kunskap som fördjupas i större detalj först i samband med ett kon-
kret fall. Då är förarbeten och överrättspraxis vägledande. Flertalet menar 
att det med tiden har blivit en allt större tidsbrist och att de inte hinner ägna 
sig åt en allmän orientering.

Enligt de intervjuade domarna är vissa delar av straffmätningsreformen 
dessutom av sådan karaktär att man kan låta bli att tillämpa dem utan att 
begå ett uppenbart misstag. En tingsrättsdomare säger följande angående 
de rekommenderade uppräkningarna av strafflängd:

Tingsrättsdomare M: Låt oss säga att man ändrar ett specifikt straffbud 
som grov misshandel, man inför en ny, och så väcks det åtal för det, då 
kommer man ju in i det som domare med nödvändighet, för då måste 
du slå upp. Men det som är lite vanskligt här, det är att de här kan man 
ju så att säga i princip vara okunnig om ...

Tingsrättsdomare A: ... utan att för den skull göra uppenbart fel, ja ...

Tidsbrist som ett hinder för att skaffa sig djupare information om nya lagar 
är något som tas upp även på hovrättsnivå:

Hovrättsdomare P: I mån av tid har man praxismöten men de tenderar 
att mer och mer stryka på foten för annat som prioriteras. Sen blir man 
ju som enskild domare generellt översköljd med information via nätet 
om både ny lagstiftning och praxis ... Så jag saknar det ibland – i alla 
fall när det gäller sådana här stora förändringar i lagstiftningen, att man 
har lite mer regelbunden central information. 

Under samtalen om riktlinjer och information underströk samtidigt repre-
sentanterna för domarkåren sin autonomitet men även strävan efter enhet-
lig rättstillämpning – en inte alltför enkel ekvation.

Tveksamt att lagstifta genom förarbeten? 
Framför allt representanterna för domarkåren uttryckte ett visst motstånd 
mot den aktuella lagstiftningstekniken, det vill säga de riktlinjer som anges i 
förarbetena gällande graden av skärpning utifrån det nya tillägget i 29 kap. 
1 § 2 st. andra meningen BrB. Tillvägagångssättet beskrivs som något kon-
troversiellt. I samband med det hänvisas inte sällan till den ovan nämnda 
domen från Högsta domstolen (NJA 2011 s. 89) som innehåller en direkt 
kritik (p. 8) mot denna del av reformen. De intervjuade understryker att det 
strider mot traditionen och att det är allmänt tveksamt samt ineffektivt att 
lagstifta med hjälp av förarbeten i stället för att ändra lagtexten:

Tingsrättsdomare P: Regeringens ambition, som jag uppfattat det, har 
ju varit att lagstifta med hjälp av förarbetsuttalanden och det är inte 
möjligt. Det är inte en vedertagen lagstiftningsteknik, det är domsto-
larna som bestämmer hur lagen ska tillämpas. Sen har vi vägledning av 
lagens ordalydelse. Och ju mer generell lagen är, desto större utrymme 
finns det för domstolarna att tolka det inom praxis.

Åklagare A: Jag har aldrig argumenterat att så här står det i förarbe-
tena, att så här ska vi tänka ... 

Hovrättsdomare C: Det finns en stor skepsis inom domarkåren mot det 
här sättet att lagstifta, att införa ett system där man vill ha en straff-
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skärpning utan att ändra straffskalorna, det är det som gör den här re-
formen lite speciell och knepig att tillämpa – tycker nog väldigt många.

Omräkningsförslagen som anges i förarbetena upplevs av flera domare som 
alltför schablonartade och inkräktande på deras frihet att med stöd i lag-
texten bedöma omständigheterna i det enskilda fallet. Samtidigt säger sig 
några uppskatta den typen av vägledning som ett steg mot en enhetlig rätts-
tillämpning. Flera påpekade dock att det finns en risk med att yngre domare 
under utbildning använder sig av liknande schabloner i en alltför stor ut-
sträckning. I samtliga intervjuer uttrycks dessutom en skepsis mot tillämp-
ningen av denna uppräkning i ett längre tidsperspektiv, då den förutsätter 
att rätten gör en straffvärdebedömning utifrån vad som var aktuellt före 
juli 2010 och sedan höjer straffet enligt de angivna rekommendationerna: 

Tingsrättsdomare L: Den här reformen är att så tveksamt genomtänkt. 
Den bygger ju på ett additivt institutionellt minne – ja, hur var det innan 
1 juli 2010, hur var straffvärdet då? I efterhand kommer det ju att tonas 
ner, man kan ju inte minnas hur det var då.

Medan vissa, liksom domaren som citerats ovan, antar att effekten kan 
urvattnas med tiden, har andra, av samma minnesrelaterade skäl, uttryckt 
oro för motsatsen – en uppåtspiral i straffvärdebedömningen. Flertalet av 
de intervjuade har varit av den uppfattningen att om man ämnat skärpa 
straffen för allvarliga våldsbrott borde man ha höjt minimistraffet för t.ex. 
grov misshandel i stället för att genom förarbeten styra straffmätningen: 

Tingsrättsdomare A: Den här lagstiftningstekniken, vi har inte sett så 
många exempel på det här tidigare. Och där famlar man nog lite i till-
lämpningen ... Det enda naturliga sättet att höja straffvärdet för brotts-
lighet, det har ju varit att justera i straffskalorna för de enskilda brotten.

Samtidigt påpekades att en höjning av minimistraffet riskerar att leda till 
att färre gärningar kan komma att rubriceras som grova brott. 

På frågan om vilken lagstiftningsteknik som är att föredra om man bedö-
mer att straffen för grova våldsbrott bör skärpas har alltså Brås intervjuer 
inte gett några enhetliga svar. Om lagstiftaren vill skärpa straffen menar 
många att det enda godtagbara sättet att göra det på är genom att ändra 
straffskalorna. Samtidigt anses det kunna leda till en utebliven effekt då 
alltför stränga straffskalor i praxis kan resultera i en nedrubricering. Även 
om de flesta i domarkåren ifrågasatte uppräkningsförslagen och beskrev 
dem som styrande, gjorde några en annan tolkning och menade att motsat-
sen egentligen är ett faktum. Genom rekommendationer i förarbeten läm-
nas betydligt mer frihet åt domstolarna jämfört med ändrade straffskalor:

Hovrättsdomare M: Det är ju en helt ny lagstiftningsteknik, man in-
skärper något som inte står i lagtexten, men syftet var ändå att bevara 
domstolarnas möjlighet att självständigt straffmäta i det enskilda fallet 
beroende på omständigheterna just i det fallet. Alternativet hade ju varit 
att höja miniminivå men då blir domstolen bara ett redskap. Så det är 
en lagstiftning som ger domarna en pondus att utöva det de faktiskt är 
satta för att göra i stället för att bara vara något slags hantverkare.

Tingsrättsdomare N: Jag tycker för min del att förarbetsuttalandena får 
ses som en rekommendation, men är inte bunden ...

Även från åklagarhållet kommer tankar om att den valda lagstiftningstek-
niken egentligen är att föredra, då straffskalorna i sig är tillräckligt vida och 
ändring i dessa skulle leda till oönskade effekter. Den allmänna ifrågasät-
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tande hållningen blandas dessutom med en viss förståelse för att regeringen 
önskar att straffskalorna nyttjas på ett mer differentierat sätt.

Då det i propositionen anges att man ändå, förutom den rekommendera-
de uppräkningen, ska beakta särskilda omständigheter i det enskilda fallet, 
blir det samtidigt svårt för domstolarna att tillämpa omräkningen rakt av. 
När allt kommer omkring ”måste det kännas rätt” när det gäller påföljden 
i det enskilda fallet, som en av de intervjuade domarna uttryckte det. 

En del oklarheter
I samtliga intervjuer hänvisas till förändringar på narkotikaområdet, och 
kritik mot dubbla budskap beträffande en schablonstyrd straffmätning förs 
fram både från domar- och åklagarnivå: 

Tingsrättsdomare N: Där (narkotikabrott) har ju Högsta domstolen 
länge sagt att vi inte ska ha schabloner, vi ska bedöma varje enskilt fall 
för sig. Det gör att vi inte bara okritiskt kan acceptera de här förarbets-
uttalandena – till dess att HD har sagt att det ska vi göra…

Åklagare H: Vi pratade om narkotika i veckan ... Där ska man ju gå 
ifrån tabelltänkandet. Då blir det ju lite konstigt ...

I intervjun med hovrättsdomare har det vidare framförts att det i praxis 
ibland kan råda oklarheter om hur det nya tillägget i 29 kap. 1 § 2 st. 
andra meningen BrB, enligt vilket straffvärdet för allvarliga våldsbrott ska 
höjas, bör tillämpas när det gäller gärningar som visserligen rubriceras som 
våldsbrott men där inget våld har förekommit. Som exempel tas upp våld-
täkt mot barn när de inblandade ligger nära i ålder eller våldtäkt mot ett 
vuxet offer som befinner sig i sovande eller berusat tillstånd. Det framgår i 
propositionen (prop. 2009/10:147, s. 14) att sexualbrott kan omfattas av 
reformen och att tillägget i 29 kap. 1 § 2 st. andra meningen BrB i regel 
omfattar våldtäkt och våldtäkt mot barn (s. 41). Det uttrycks alltså att det 
kan finnas fall då skärpningen inte är aktuell. Det är tydligt att detta tillhör 
de delar av reformen som kan kräva ytterligare klargöranden.

En annan problematik som lyfts fram är tveksamheter kring huruvida till-
lägget i 29 kap. 1 § 2 st. andra meningen BrB är förenlig med diverse andra 
straffskärpningar som tillkommit, och av allt att döma kan tillkomma, efter 
mitten av 2010. Det exempel som flera gånger tagits upp är minimistraff för 
grov kvinnofridskränkning som under 2013 höjdes från sex till nio måna-
der, trots invändningar från Lagrådet och hänvisningar till att den uppräk-
ning som föreslagits i samband med straffmätningsreformen bör få ungefär 
samma effekt.

”Trösklar och konstiga effekter”
Några intervjuade menade också att den rekommenderade skärpningen, 
om den tillämpas okritiskt, kan resultera i en del märkliga sidoeffekter. De 
rekommenderade påslagen innebär för det första att straff motsvarande sex 
månader i princip uteblir, då de bör räknas upp till åtta månader. Uppräk-
ningen är samtidigt inte aktuell vid våldsbrott med straffvärde under sex 
månader, vilket gör att det i praktiken uppstår ett ”glapp” mellan fyra och 
åtta månaders fängelsestraff.41 En annan effekt av uppräkningen är den att 
straff för misshandel med ett tidigare straffvärde motsvarande tio månader 

41 Rättspraxis utgår från olika etablerade ”stationer” (se Borgeke 2012, s. 71), det vill säga straffskalan 
används inte som ett kontinuum utan för misshandel av normalgraden kan exempelvis fyra, sex, åtta eller 
tio månaders fängelse typiskt sett bli aktuellt vid straffvärdebedömning.
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hamnar i direkt närhet av minimistraffet för grov misshandel, vilket bör 
leda till att gärningen ska rubriceras som så. Tveksamheter kring tillämp-
ningen av straffskärpningen i dessa fall behandlades i en artikel i Svensk 
juristtidning (Borgeke m.fl. 2011) samt av Högsta domstolen (NJA 2011 s. 
89 p. 10, se även B 5204-13). En av de intervjuade beskriver problemet på 
följande sätt:

Tingsrättsdomare L: Den (HD domen NJA 2011 s. 89) visar att re-
formen snarare fått en motsatt effekt ... Man säger att ett brott med 
straffvärde på tio månader, allvarlig misshandel av normalgraden, efter 
den här reformen ska bedömas som grovt. Annars hänger inte systemet 
ihop, eftersom man aldrig dömer ett straffvärde utan att se systemet – 
man dömer aldrig misshandel normalgraden om det är straffvärde på 
ett år, då ska det automatiskt vara grovt. Och då måste man rubricera 
upp. Men det gör vi ju aldrig, då måste åklagaren yrka det. Hela syste-
met bygger ju på hur åklagare rubricerar allvarliga fall. Annars kommer 
det att haverera. Det är så många trösklar och konstiga effekter kring 
det här ...

Några av de intervjuade menade att en direkt konsekvens av den rekom-
menderade uppräkningen har varit en generell motvilja att döma till ett 
års fängelse för grov misshandel då detta skulle kunna uppfattas som att 
reformen inte beaktats. Det påpekas att man därför kan förvänta sig en sär-
skild ökning av andelen fängelsestraff för grov misshandel som ligger några 
månader över minimigränsen:42

Tingsrättsdomare L: Det händer att man hamnar i vissa rubricerings-
bryderier – är det här misshandel av normalgraden eller är det en grov 
misshandel? Å då kanske man ändå hamnar på grov misshandel, och 
när det varit de här bryderierna – då hamnar man på ett år, på minimum 
... Men där tycker jag att jag möjligen har sett att man i något större 
utsträckning, i alla fall på vår avdelning, går lite längre ...

Hovrättsdomare A: Alltså om en misshandel tidigare, 2009, hade be-
dömts som vanlig misshandel och gett åtta eller tio månader, men idag 
blir grov misshandel och ger ett år eller 14 månader – den skillnaden 
kan man inte se i den här statistiken.

Omrubriceringen av vad som tidigare hade varit misshandel av normalgra-
den kan med andra ord rent statistiskt dölja effekten av straffskärpningen 
för grov misshandel, även om det – enligt citatet ovan – finns en ambition 
att i dessa fall undvika att döma i direkt närhet av straffminimum. Trotts 
detta har, som tidigare redovisats, andelen ettårsstraff för grov misshandel 
minskat betydligt till fördel för straff längre än ett år men kortare än 18 
månader. 

Ett annat närliggande tema i intervjuerna är överlappningen i kriterier 
som ska beaktas vid brottsrubricering respektive straffvärdebedömning. 
Vissa försvårande omständigheter enligt 29 kap. 2 § BrB som ska beaktas 
vid straffvärdebedömning liknar nämligen kriterier för att ett brott (miss-
handel) ska rubriceras som grovt.43 Åklagarmyndighetens tidigare samman-

42 Sådana tendenser observeras tydligt i statistiken (diagram 11) men bör rimligtvis, som tidigare disku-
terats, ha försvagats av att även straffvärdet för misshandel av normalgraden bör räknas upp, och ett 
flertal brott kan därmed ”tippa över” gränsen på ett år för grov misshandel, och rubriceras som så – men 
straffen som döms ut ligger nära straffminimum.

43 Ett exempel är ”särskild hänsynslöshet och råhet från gärningspersonens sida”, som är en av omständig-
heterna som avgör om en misshandel bör rubriceras som grov. Samtidigt utgör den en av de försvårande 
omständigheterna (29 kap. 2 § 2 p. BrB) som ska beaktas vid straffmätning.
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ställning av påföljdspraxis för vissa våldsbrott (2007) konstaterade att det 
framför allt är vid brottsrubriceringen som dessa omständigheter beaktas 
(se även SOU 2008:85, s. 327), vilket också leder till att det utmätta straffet 
sedan inte hamnar långt ifrån minimum inom den aktuella straffskalan (om 
inga andra försvårande omständigheter föreligger): 

Tingsrättsdomare C: Om viss omständighet har beaktats tillräckligt vid 
rubriceringen så beaktar man inte den vid straffmätning – för då har 
man redan fått upp det på en annan straffskala. Den vedertagna tekni-
ken är att inte dubbelbeakta ... Det finns inte så mycket mer att beakta 
(vid straffmätning) – om det inte finns ytterligare försvårande omstän-
digheter ...

Dessa omständigheter kan alltså leda till att effekten av straffskärpningen i 
viss mån underskattas när genomsnittlig strafflängd inom respektive svår-
hetsgrad studeras. Om syftet med straffmätningsreformen framför allt varit 
att markera en skärpt syn på våldsbrott, menar några av de intervjuade att 
rubricering av brotten som grova vore en tydligare markör än ett något 
längre straff inom samma rubricering. Det kan också vara bakgrunden till 
varför de intervjuade menade att införande av synnerligen grov misshandel 
var ”den enda konkreta åtgärden” inom ramen för reformen, medan övriga 
delar tycks ha hamnat i periferin. Hur har då den nya rubriceringen till-
lämpats?

Synnerligen grov misshandel – var går  
gränsen och vilka gärningar omfattas?
Det kan även uppstå gränsdragningsproblem i samband med den nya rub-
riceringen, men dessa är inte sällan relaterade till uppsåtsfrågan och beslut 
att alternativt rubricera en gärning som försök till dödligt våld. Några av 
de intervjuade menar att gränsdragningen är oproblematisk, medan andra 
påpekar att om våldet är tillräckligt grovt så kan man, med hänvisning till 
likgiltighetsuppsåtet (NJA 2004 s. 176), döma för försök till dödligt våld. 
Att gärningar omrubriceras i en överrätt tyder på att gränsdragningen inte 
är självklar i vissa fall: 

Tingsrättsdomare L: Jag har dömt synnerligen grov misshandel en gång, 
men då ändrade hovrätten till försök till mord så jag var kanske lite för 
lågt.

När man diskuterar gränsdragningar hänvisar de intervjuade ofta till Hög-
sta domstolens avgörande från april 2011 (NJA 2011 s. 89). Eftersom brot-
tet avsåg en mycket grov misshandel med flera gärningspersoner, livsho-
tande skador hos offret och inte alltför kort händelseförlopp, uttryckte de 
flesta intervjuade en förvåning över Högsta domstolens bedömning i detta 
fall. Flera av de intervjuade menade att en rubricering gällande försök till 
mord här vore på plats. Samtidigt påpekades att uppsåtsfrågan kan vara 
särskilt svår att reda ut när fler gärningspersoner är inblandade. 

Tingsrättsdomare A: Nu kom det här fallet ganska tidigt – och det var 
ju fruktansvärt grovt men inte synnerligen grovt. Vi andra kunde inte 
föreställa oss vad man kunde göra mer ... (andra instämmer). Vad ska 
man göra då man inte har uppsåt till mord? Vad ska man göra i ren 
misshandel?

Tingsrättsdomare M: Tja, där hade man kunnat tycka att det var försök 
till mord. De var likgiltiga inför att han skulle dö. Men jag tror inte det 
var stämt för det ens en gång ...
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Det är heller inte ovanligt att fall som stämts som försök till mord eller 
dråp i rätten bedöms som ”enbart” grov misshandel, menar några av de 
intervjuade. Som skäl anges att om man bevisat att det inte fanns ett uppsåt 
att döda så finns det sällan de särskilt kvalificerade omständigheterna som 
krävs för synnerligen grov misshandel. Man understryker att det är samma 
omständigheter som utgör grov som synnerligen grov misshandel, det vill 
säga att de inte är annorlunda till innehåll utan bara mer kvalificerade. 
Flertalet av de intervjuade ifrågasätter därmed behovet av den nya rubrice-
ringen och är föga förvånade över att det enbart blir mycket få fall om året. 
I förarbetena var dock lagstiftaren samtidigt tydlig med att kategorin inte 
skulle omfatta ett stort antal gärningar.

Åklagare H: Det är ju väldigt få fall som kan handla just om synnerligen 
grov misshandel, för antingen är det vanlig grov misshandel eller väldigt 
ofta så går det över till försök till dråp eller försök till mord. Men sällan 
däremellan.

Även från hovrätterna uttrycks liknande ståndpunkter:

Hovrättsdomare K: Om någon åtalas för försök till mord eller dråp och 
man inte hittar något uppsåt, då hamnar man ofta nere i den vanliga 
grova misshandeln – för det är inte alltid man har i de här extra kvali-
tetsomständigheterna.

När Brå ställer frågan om vilka slags gärningar som, enligt intervjuper-
sonernas erfarenheter, tenderar att rubriceras som synnerligen grov miss-
handel, hänvisar flertalet till de exempel som tas upp i förarbetena. Flera 
bedömer att listan uppfattas som uteslutande snarare än exemplifierande, 
vilket också bidrar till att rubriceringen används i en begränsad omfattning. 
De få fall av synnerligen grov misshandel som intervjupersonerna hanterat i 
rätten handlar inte sällan om partnervåld eller våld i en annan nära relation 
– vanligen mot ett barn. Om skadorna på något sätt är exceptionella och 
bestående snarare än för ögonblicket livshotande, kan även gatuvåldet med 
sparkar mot liggande person rubriceras som synnerligen grov misshandel.

Som Brås statistik visar har det till och med 2012 varit få fall, cirka 5–10 
årligen, då tingsrätten rubricerat en gärning som synnerligen grov miss-
handel (även om antalet kan vara underskattat på grund av registrerings-
problem). Högsta domstolens tidiga avgörande (NJA 2011 s. 89) bedöms 
visserligen utgöra en del av förklaringen till den modesta effekten närmast 
efter reformen, men många av de intervjuade säger sig ha noterat en änd-
ring så att den nya rubriceringen numera tillämpas allt oftare. 

Åklagaren har en viktig roll
De intervjuade domarna hänvisar ofta till åklagarrollen och understryker 
att rätten har begränsade möjligheter att driva nya rubriceringar utan att 
en åklagare stämmer för dessa. Som den tidigare citerade tingsrättsdomaren 
uttryckte det: ”hela systemet bygger ju på hur åklagare rubricerar allvarliga 
fall”. Åklagarna bör alltså oftare stämma för synnerligen grov misshandel, 
menar domarkåren, samtidigt som de uttrycker förståelse för att Högsta 
domstolens avgörande från 2011 även har inverkat på åklagarpraxis: 

Tingsrättsdomare N: Det är svårt, för man kan ju tycka att utifrån all-
män rättsuppfattning – kan det vara så mycket värre? Ja, det kan vara 
värre, säger HD, och det kan få en viss hämmande effekt på åklagarna. 
Och domstolen kommer i alla förhållanden att reservera sig, för HD sa 
att det inte var tillräckligt – vad fanken är då tillräckligt?
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Samtidigt har Brås granskning visat att det finns dubbelt så många åtals-
beslut än vad det finns domar för synnerligen grov misshandel. I hälften av 
fallen rubriceras alltså gärningen som något annat i rätten, vanligen grov 
misshandel. 

Den viktiga roll som åklagaren har när nya lagar ska tillämpas tas även 
upp i samband med exempelvis beaktandet av förmildrande och försvå-
rande omständigheter (se nästa kapitel). De intervjuade lyfter med andra 
ord i flera sammanhang upp åklagarens viktiga funktion och menar att den 
sällan uppmärksammas när rättens arbete utvärderas.

Sammanfattning
Analyser av särskilt framtagna lagföringsuppgifter visar en statistiskt säker-
ställd ökning av de genomsnittliga strafftiderna för fullbordad grov (in-
klusive synnerligen grov) misshandel efter reformen år 2010. Ökningen 
motsvarar två månader i snitt (tre månader i median) och kvarstår även 
när en del för strafflängd relevanta omständigheter tas hänsyn till – så som 
antal brott i lagföringen eller gärningspersonens tidigare belastning. Den 
manuella granskningen indikerar också att den totala ökningen av strafftid 
för grov misshandel sannolikt hållits tillbaka något av en tendens att do-
marna efter reformen innefattar en högre andel mindre allvarliga gärningar 
i termer av det fysiska våldet. När straff för gärningar med liknande vålds-
metod studeras (kniv, trubbigt våld osv.), uppgår ökningen i strafflängd till 
mellan 20 och 30 procent. Det ligger väl i linje med straffmätningsrefor-
mens målsättning.44

Genomsnittligt fängelsestraff för fullbordat mord har ökat med fyra år, 
vilket framför allt hänger samman med 2009 års skärpning av de tidsbe-
stämda straffen. Straffen för fullbordat dråp samt försök till mord och dråp 
har däremot ökat i en mycket liten utsträckning. Samtidigt framgår det i 
granskning av domar att försök till dödligt våld efter reformen i högre grad 
omfattar mindre grova gärningar, som tidigare sannolikt hade rubricerats 
som grov misshandel. Det förekommer dessutom att rätten även i dessa fall 
uttryckligen har refererat till straffmätningsreformen. Sammantaget tyder 
alltså mycket på att reformen har haft genomslag även när det gäller dödligt 
våld och försök därtill, även om skillnaden i strafflängd inte är statistiskt 
mätbar. 

För rån, våldtäkt, misshandel av normalgraden, samt utpressning av nor-
malgraden observeras däremot inte några mätbara ökningar av de genom-
snittliga strafftiderna. Den genomsnittliga strafflängden för grov utpress-
ning och grovt vållande till annans död har ökat efter mitten av 2010 vilket 
är väntat med tanke på att straffminimum höjts från sex månader till ett år. 
Ökad strafflängd för vållande är sannolikt även ett resultat av de generellt 
skärpta straffen för våldsrelaterade händelser (även om dessa utgör en mi-
noritet av lagföringar för grovt vållande till annans död som huvudbrott).

Enligt de åklagare och domare som Brå har intervjuat är det för tidigt att 
utvärdera reformens effekt, i synnerhet med tanke på den lagstiftningstek-
nik som tillämpats – det vill säga försök att skärpa straffmätningen snarare 
än att ändra själva straffskalorna. Den lagtekniska lösningen ifrågasätts av 
flera intervjuade, och en del problem med diverse tröskeleffekter, förenade 
med den föreslagna uppräkningen, beskrivs. Samtidigt menade en del av 
intervjupersonerna att uppräkningen verkligen tillämpas i rätten. Det påpe-

44 I förarbeten anges att uppräkningarna av strafflängd för grov misshandel totalt sett ska motsvara cirka 
en tredjedel (SOU 2008:85, s. 265).
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kas vidare att informationen om och riktlinjer för tillämpning av de nya la-
garna inte har varit tillfredsställande, särskilt på åklagarnivå. Det som tycks 
ha fått störst genomslag var införandet av den nya rubriceringen synnerli-
gen grov misshandel, medan reformens övriga delar enligt de intervjuades 
erfarenheter har lett till marginella effekter. Högsta domstolens avgörande i 
april 2011 (NJA 2011 s. 89) påstås ha haft en initialt dämpande effekt när 
det gäller tillämpning av synnerligen grov misshandel men mycket tyder på 
att rubriceringen under senare tid har fått ett ökat genomslag. Trots det är 
det enbart ett fåtal brott som rubriceras som synnerligen grov misshandel, 
något som dock ligger i linje med reformens mål. Ofta rör det sig om myck-
et grovt relationsvåld, våld mot barn eller någon form av gänguppgörelse 
med utdraget händelseförlopp. Det viktigaste kriteriet uppges vara att gär-
ningen resulterat i bestående skador och/eller att offret var en närstående 
till gärningspersonen.
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Har spännvidden vid  
straffvärdebedömningen ökat?
Då det sedan länge varit vedertagen praxis att i samband med ett flertal 
våldsbrott, framför allt grov misshandel, döma i närheten av straffminimum 
(Åklagarmyndigheten, 2007) har lagstiftaren inte enbart velat höja straffen 
generellt utan även öka den totala spännvidden i straffvärdebedömningen. 
Att undvika att straffen överlag ligger för nära minimum korresponderar 
givetvis direkt med ambitionen till en generellt ökad straffnivå. Men ökad 
genomsnittlig strafflängd innebär inte automatiskt att straffen har börjat 
fördelas jämnare längs hela straffskalan. Om botten av straffskalan tilläm-
pas i mindre grad, skulle det i teorin kunna innebära en minskad spännvidd 
i de utdömda straffen. Frågan är då i vilken del av straffskalan den största 
förändringen har skett, givet den totala ökningen av straff för grov miss-
handel. Även för andra våldsbrott kan en omfördelning ha skett utan att en 
förändring direkt kan observeras i de genomsnittliga strafftiderna.

För att åstadkomma större variation i straffmätningen har man, som ti-
digare beskrivits, vidgat användningsområdet för försvårande och förmild-
rande omständigheter (29 kap. 2 och 3 §§ BrB) genom att en mängd för-
stärkningsord tagits bort från lagtexten (se bilaga 2). Ändringarna avser 
egentligen brott i allmänhet och inte enbart allvarliga våldsbrott. Men efter-
som den aktuella reformen tar sikte på våldsbrott kommer den kommande 
analysen av straffens spännvidd att begränsas till dem. Den totala sprid-
ningen och fördelningen av straffen längs straffskalan kan studeras med 
hjälp av lagföringsuppgifter. Däremot kan man inte med dessa uppgifter 
avgöra i vilken grad just de aktuella ändringarna bidragit till en even tuell 
större spridning över straffskalorna. I detta avseende ger granskning av do-
mar ett bättre underlag, även om information inte heller där alltid kommer 
fram på önskat sätt. Intervjuer med representanter för rättsväsendet har 
vidare gett en värdefull inblick i hur de nya bestämmelserna tillämpas. 

Lagföringsuppgifter: ökad  
spännvidd i straff för grov misshandel
Lagföringsstatistiken ger en övergripande bild av i vilken grad spridning-
en av straffen för allvarliga våldsbrott skiljer sig efter reformen jämfört 
med tiden innan. Analyserna begränsas i första hand till misshandel, då det 
framför allt är vid grov misshandel som man har påtalat den skeva fördel-
ningen med en övervägande andel fängelsestraff vid straffskalans minimum 
och uttryckt behov av ökad spännvidd (Åklagarmyndigheten 2007). I tabell 
6 redovisas samtidigt genomsnitt, median samt spridningen (standardav-
vikelse, std) av fängelsestraff för ett flertal av våldsbrotten. Redovisningen 
i tabellen avser mestadels lagföringar för fullbordade brott med enbart det 
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aktuella brottet i lagföringen, indelat på brott som begåtts före respektive 
efter 2010 års reform. Avsikten är att ge en övergripande beskrivning av 
eventuella skillnader i både strafflängd och spridning utifrån så renodlade 
uppgifter som möjligt. I tabellbilagan (diagram 8B och 9B) redovisas även 
mer detaljerade tidsserier med standardavvikelse för de antalsmässigt något 
större kategorierna – misshandel, våldtäkt och rån. 

Resultaten visar på en större spridning i strafflängd för grov misshandel 
(inklusive synnerligen grov) efter reformen 2010. Av tabell 6 framgår att 
standardavvikelsen (std), det vill säga den genomsnittliga avvikelsen från 
medelvärdet, har ökat för strafflängd inom denna brottskategori. Förutom 
relativt kraftiga årliga skiftningar (se diagram 8B i tabellbilaga) tycks sprid-
ningen ha ökat särskilt efter mitten av 2010 och når periodens högsta värde 
under våren 2012. Även beträffande straff för misshandel av normalgraden 
kan noteras en viss ökning i spridningen, liksom för försök till dråp och 
grov utpressning (se standardavvikelse, std, i tabell 6). För våldtäkt obser-
veras inte någon skillnad över tid medan spridningen i strafflängd för rån 
tycks ha minskat något. 

Tabell 6. Lagföringar för fullbordade (om inte försök anges) brott, enbart ett brott i lagföringen. 
Fängelseår (om inte dagar anges med ”d”). Brott till och med respektive efter 2010-06-30.

Antal Medel Median Std
Misshandel 3:5 BrB 
Till och med 06-2010 4 035 92 d 61 d 79 d
Efter 06-2010 669 96 d 61 d 88 d

Grov/synnerligen grov misshandel, 3:6 BrB 
Till och med 06-2010 1 276 1,4 1,0 0,8
Efter 06-2010 268 1,6* 1,3 1,1

Försök till dråp 3:2 BrB
Till och med 06-2010 114 3,7 4,0 1,3
Efter 06-2010 18 3,8 3,8 1,5

Fullbordat dråp 3:2 BrB
Till och med 06-2010 62 7,1 7,5 1,8
Efter 06-2010 5 7,4. 7,0 0,5

Rån, 8:5 BrB 
Till och med 06-2010 602 1,7 1,5 1,0
Efter 06-2010 125 1,6 1,5 0,7

Grovt rån, 8:5 2 st. BrB 
Till och med 06-2010 73 4,3 4,0 1,3
Efter 06-2010 16 3,7. 4,0 0,9

Våldtäkt 6:1 1st BrB 
Till och med 06-2010 417 2,1 2,0 0,7
Efter 06-2010 95 2,1 2,0 0,7

Grov våldtäkt, 6:1 2 st BrB
Till och med 06-2010 47 4,7 4,5 1,5
Efter 06-2010 8 4,6 5,0 1,4

Utpressning 9:4 1st BrB (inkl. försök)
Till och med 06-2010 66 0,6 0,5 0,3
Efter 06-2010 29 0,5. 0,5 0,2

Grov utpressning 9:4 2 st. BrB (inkl. försök)
Till och med 06-2010 34 1,0 1,0 0,4
Efter 06-2010 11 1,1 1,2 0,6

* Statistiskt säkerställd skillnad (5% nivå)

I diagram 10 och 11 redovisas hur straffen för misshandel fördelar sig över 
straffskalans olika intervall (exakta andelar visas i tabell 4B och 5B i tabell-
bilagan). Vad gäller misshandel av normalgraden (diagram 10) kan inga 
stora omfördelningar observeras, förutom att andelen straff längre än sex 
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månader är två procentenheter högre efter reformen, motsvarande 10 jäm-
fört med 8 procent åren innan. Andelen straff under en månad är oföränd-
rad 34 procent. 

Diagram 10. Relativ fördelning av strafflängd. Misshandel normalgraden, inkl. försök. Ett brott i 
lagföringen. Brott till och med respektive efter 2010-06-30.

Diagram 11. Relativ fördelning av strafflängd. Grov och synnerligen grov misshandel inkl. försök. 
Ett brott i lagföringen. Brott till och med respektive efter 2010-06-30.

Av diagram 11 framgår att i cirka 80 procent av lagföringar med fullbordad 
grov/synnerligen grov misshandel som enda brott motsvarar straffen upp 
till två års fängelse men att andelen har sjunkit något efter den aktuella 
reformen. Framför allt noteras ett tydligt ”lyft” från minimistraffet i linje 
med de i propositionen rekommenderade uppräkningarna, det vill säga 
att straffen som tidigare hade motsvarat ett år i dag borde ligga på cirka 
14 månaders nivå. Andelen ettårsstraff har blivit betydligt lägre efter juni 
2010; den har sjunkit från 40 till 28 procent. Däremot har andelen straff 
längre än ett år men kortare än 18 månader mer än fördubblats från 9 till 
21 procent. Som tidigare diskuterats kan uppräkningen samtidigt förväntas 
leda till att en del fall som tidigare hade rubricerats som misshandel av nor-
malgraden kommer upp till ett straffvärde motsvarande ett år och då rubri-
ceras som grov misshandel (se även NJA 2011 s. 89 p. 10) med straff nära 
minimigränsen. Det skulle kunna leda till en underskattning av reformens 
effekt i statistiken. Generellt har dock, som tidigare nämnts, de intervjuade 
domarna och åklagarna vittnat om ett visst motstånd mot att tillämpa ett 
års gräns, då det skulle förefalla som att reformen inte beaktats. 

En annan förändring är att straff fyra år eller längre blivit något fler efter 
mitten av 2010 – 5 jämfört med 2 procent. Det kan ha att göra med den i 
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förarbetena rekommenderade uppräkningen lika mycket som införandet av 
synnerligen grov misshandel med just fyra år som straffminimum. 

I 15 procent av fängelselagföringarna för grov misshandel som enda brott 
har rätten både före och efter reformen dömt ut ett straff under straff-
minimum. Det kan bland annat hänga samman med att det förekommer 
billighetsskäl (29 kap. 5 § BrB), exempelvis att den dömde förlorar sitt 
arbete till följd av lagföringen, eller riskerar utvisning. 

Domsgranskningen: Försvårande  
omständigheter dokumenteras oftare
Lagföringsstatistiken visade alltså att spännvidden i straffen för grov miss-
handel har ökat något, med fler domar över straffminimum och fler domar 
i de övre delarna av straffskalan. Den utvecklingen observeras självfallet 
även i granskningens urval av domar åren 2008–2012 (se tabell 11B). Som 
tidigare redovisats kunde utvecklingen enligt materialet inte enkelt förkla-
ras av att strukturen i själva gärningarna förändrats – eller med att det 
tillkommit fler fall med riktigt allvarligt våld. Det talar för att ökningen 
av domar i de övre delarna av straffskalan, och den ökade spännvidd i 
straffvärdebedömningen som det medför, verkligen kan hänga ihop med 
straffmätningsreformen. 

Fler domar där försvårande omständigheter åberopats 
De granskade domarna visar vidare att de försvårande omständigheterna 
enligt någon av punkterna 29 kap. 2 § BrB oftare har åberopats i domar-
na efter reformen jämfört med före. Ökningen är tydlig och statistiskt sä-
kerställd.45 Även efter reformen handlar det dock om en begränsad andel 
domar där omständigheterna uttryckligen beaktats – 13 procent för brott 
som begåtts efter reformen jämfört med 4 procent innan dess (se tabell 7). 
Främst är det punkterna som rör stor hänsynslöshet (2 p.) eller att brottet 
inneburit särskild planering eller organisering (6 p.) som i ökande omfatt-
ning nämns i domskälen. Den sistnämnda omständigheten förtydligades i 
lagtexten i samband med straffmätningsreformen.

Förmildrande omständigheter enligt 29 kap. 3 § BrB har däremot inte 
åberopats i någon ökande omfattning. Såväl före som efter reformen be-
aktas dessa uttryckligen endast mot 3–5 procent av de dömda.46 Även de 
så kallade billighetsskälen i 29 kap. 5 § BrB (som anger grunder för att 
sänka straff i förhållande till brottets straffvärde) åberopas uttryckligen i 
en mycket liten utsträckning i domskälen, både före och efter reformen. 
Formuleringarna av dessa billighetsskäl har inte förändrats i samband med 
straffmätningsreformen men de har givetvis betydelse för de utdömda straf-
fens längd. 

Det är inte helt självklart att de ökade hänvisningarna till försvårande 
omständigheter enligt 29 kap. 2 § BrB återspeglar en faktisk ökad tillämp-
ning av lagrummet. Som tidigare nämnts kan det vara så att dessa enbart 
dokumenteras oftare för att markera en medvetenhet om ändringarna i 
samband med reformen. Rätten är de facto inte tvungen att skriva in vilka 
omständigheter som har beaktats vid straffmätningen. 

45 Signifikant skillnad på 1 %-nivå enligt chi-två test. 
46 Efter reformen förelåg visserligen en ökning på några procentenheter, men den var inte statistiskt säker-

ställd. 



Brå rapport 2014:6

57

Hur som helst ligger ett eventuellt ökat beaktande av de försvårande om-
ständigheterna enligt 29 kap. 2 § BrB i linje med att de övre delarna av 
straffskalan använts i en ökande andel domar. Materialet visar också att 
ökningen av domar där försvårande omständigheter åberopas framför allt 
gäller dem med strafftider över 2 år. 

Tabell 7. Antal domar för grov misshandel (huvudbrott) respektive mord- eller dråpförsök 
(huvudbrott) där försvårande respektive förmildrande omständigheter enligt 29 kap. 2–3 § BrB 
uttryckligen beaktats. Brott till och med respektive efter 2010-06-30. Avser beslut i tingsrätt och 
20 procents urval av domar för grov misshandel och 33 procent av dömda för mord-/dråpförsök, 
åren 2008–2012. 

Brott t.o.m 30 juni 
2010 (N = 273)

Brott efter 30 juni 
2010 (N = 176)

Någon försvårande omständighet enligt BrB 29:2 

1 p (allvarligare avsikt än utfall)
2 p (visat stor hänsynslöshet)
3 p (utnyttjat annans skyddslösh.)
4 p (missbrukat ställning/förtrn.)
5 p (förmått annan medverka)
6 p (särskild planering/organisr.)
7 p (kränkn. mot ras, religion m.m.)
8 p (skada trygghet hos barn)
Någon av punkterna ovan 

 0 
 5
 4
 1
 1
 1
 2
 2

11 (4 % av samtl.)

  0
 11
 15
  0
  0
 17
  0
  0

22 (13 % av samtl.)

Någon förmildrande omständighet enligt BrB 29:3
1 p (föranlett av annans kränkn.) 
2 p (psykisk störning)
3 p (bristande utveckling) 
4 p (stark mänsklig medkänsla)
5 p (omstd. utifrån 24 kap. BrB)
Någon av punkterna ovan

 5
 3
 1
 1
 3

 9 (3 % av samtl.)

 3 
 3
 1
 0
 2

8 (5 % av samtl.)

 
Bland de granskade domarna finns också exempel på att försvårande om-
ständigheter enligt 29 kap. 2 § BrB åberopats med direkta kopplingar 
till straffmätningsreformen 2010 och dess syfte att höja straffen och öka 
spännvidden i straffvärdebedömningen. Det finns både tings- och hovrätts-
domar där rätten i domskälen tagit upp såväl den åsyftade straffhöjningen 
och ökade spännvidden som den nya formuleringen av 29 kap. 2 § första 
stycket 2 punkten (”stor hänsynslöshet” i stället för som tidigare ”särskild 
hänsynslöshet”) och låtit detta tala i straffvärdeshöjande riktning i det ak-
tuella fallet. 

Exempel finns alltså på att de nya formuleringarna av försvårande om-
ständigheter enligt 29 kap. 2 § BrB i det enskilda fallet har haft en direkt 
betydelse för höjda straffvärden och därmed ökad spännvidd i straffen vid 
grov misshandel. Som för andra enskilda lagändringar i reformen är det 
dock inte möjligt att fastställa exakt hur mycket just dessa nya formule-
ringar betytt i förhållande till andra ändringar inom ramen för reformen.

Erfarenheter från tillämpningen:  
”Bra ambition att öka spännvidd”
Som framgått av den manuella granskningen av domar är det framför 
allt försvårande omständigheter som i högre grad har börjat omnämnas i 
domskälen sedan mitten av 2010. Trots det har många av de åklagare och 
domare som Brå intervjuat personligen inte upplevt att dessa generellt bör-
jat beaktats i någon större utsträckning:
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Tingsrättsdomare L: När det fanns de här kriterierna träffade så till-
lämpades det, liksom i dag. Det har inte varit någon skillnad. Det borde 
vara skillnad, eftersom man tagit bort de här förstärkningsorden, det 
har ju sänkt ribban. Det är i så fall bra att man har större differentiering 
men jag förstår det som att de flesta har tillämpat det tidigare också när 
de kriterierna varit uppfyllda.

Hovrättsdomare M: Jag vet att man tagit bort vissa av de förstärknings-
orden och det är klart, man borde kanske tänka på det, men det är 
ändå samma omständigheter som beaktas som förmildrande eller för-
svårande, så jag upplever inte att det är annorlunda nu i någon större 
utsträckning utan man kanske beaktar det lite mer än tidigare, men 
högst marginellt i så fall.

Några av de intervjuade har dock andra erfarenheter: 

Hovrättsdomare H: Att man har tagit bort de här förstärkningsorden 
har inneburit en klar förändring. Förmildrande och försvårande om-
ständigheter beaktas i större utsträckning nu. Det är självklart, annars 
följer man inte lagen.

Det blir särskilt tydligt i intervjuerna om de olika omständigheterna i en-
skilda fall att domare och åklagare hänvisar till varandras roller. Här åbero-
pas särskilt åklagarens roll, då rätten inte kan beakta omständigheter som 
åklagaren inte lyfter fram i sitt anförande, samtidigt som även åklagare är 
praxisbundna och menar att rätten inte alltid är tydlig i dessa frågor:

Tingsrättsdomare N: Åklagarens roll är ju att lägga fram försvårande 
omständigheter. Det får inte vi ta hänsyn till om inte åklagarna har lagt 
fram det, på något sätt riktat uppmärksamheten mot det. Men det upp-
lever jag att åklagare inte gör i någon större utsträckning än tidigare. 
Och vi får inte beakta dem om det inte har tagits upp – så försvaret 
har inte haft chans att argumentera om det. Men tas det upp då måste 
vi bemöta det i domen, antingen förkasta det eller anse att det är till-
lämpligt ... Förmildrande omständigheter, det är en annan femma. Där 
tror jag att det tar man hänsyn till men det är inte så väldigt ofta det 
förekommer.

Från åklagarhåll ges delvis ett annat perspektiv:

Åklagare A: Jag tycker att domstolarna rent generellt under alla år som 
jag har jobbat har varit väldigt otydliga med när de har tillämpat de här 
reglerna. De kanske har gjort det i sin bedömning men det är inget som 
går att läsa. Utan det är först när man kanske tvingar fram det.

En kollega bemöter påståendet med en mer självkritisk röst:

Åklagare P: Jo, men är man tydlig i sin argumentation själv så tvingas 
ju domstolen bemöta det i högre utsträckning ... Fast ibland gör de inte 
det i alla fall.

Citaten väcker frågor om huruvida domskälen ger en rättvisande bild av 
vilka, om några, omständigheter som egentligen har beaktats. Som en av 
åklagarna säger, rätten kan ha gjort vissa bedömningar av de olika omstän-
digheterna men det behöver inte framgå i domen. Några menar däremot att 
grundregeln är sådan att står det i domskälen så har man beaktat omstän-
digheten – och tvärtom. 

Åklagarens roll är alltså central, enligt de intervjuade. Samtidigt saknar 
åklagarna, som redovisats i tidigare avsnitt, klara riktlinjer om hur dessa 
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delar av reformen ska tillämpas. Flertalet menar dessutom att även om vid-
gandet av tillämpningsområdet för försvårande och förmildrande omstän-
digheter, till skillnad från exempelvis ändringen i 29 kap. 4 § BrB, är en 
rejäl förändring så är det ändå i princip samma slags omständigheter som 
ska beaktas nu som före 2010.

Beträffande den försvårande omständigheten i 29 kap. 2 § 6 p. BrB som 
har omformulerats till att det särskilt ska beaktas om ”brottet utgjort ett 
led i en brottslighet som utövats i organiserad form eller systematiskt el-
ler om brottet föregåtts av särskild planering” (se bilaga 2) menar några 
åklagare att detta visserligen är en väldigt viktig omständighet att beakta 
med tanke på att denna typ av brottslighet förefaller öka, men att liknande 
omständigheter oftast är väldigt svåra att bevisa: 

Åklagare H: Det går aldrig att bevisa att det är organiserat. Vi vet att 
det är organiserat men kan inte riktigt bevisa det.

Att brottet sker i organiserad form förekommer, enligt åklagarnas erfaren-
heter, oftast i samband med egendomsbrott, och brotten begås inte sällan 
av personer som i direkt anslutning till brottet lämnar landet och inte åter-
vänder. Det gör det svårare att komma åt denna typ av brottslighet med en 
strängare lagstiftning.

Man betonar också att domstolen alltid gör en samlad bedömning och 
att det kan finnas oklarheter om hur de olika delarna av reformen ska till-
lämpas tillsammans i ett enskilt fall:

Tingsrättsdomare C: Det är snarare just de här tabellerna ... Att efter-
som jag med de här försvårande omständigheterna tidigare kom upp i 
sex månader så kommer jag i dagsläget till sex månader plus de där två 
månaderna som man skriver om i förarbeten i 29:1 – det är där som vi 
fullständigt har missat, men visst tar man upp både förmildrande och 
försvårande omständigheter.

Det vittnas samtidigt om en stor variation mellan olika åklagare, då vissa – 
ofta de något yngre – väldigt noggrant går genom 29 kap. BrB medan vissa 
är klart mindre tydliga med vilka omständigheter de beaktat. 

Vid diskussionen om ett generellt behov att öka straffens spännvidd ut-
trycks förståelse för att regeringen önskar att straffskalorna nyttjas på ett 
mer differentierat sätt – något som i varje fall gällande grov misshandel 
hänger samman med både större spännvidd och något högre genomsnittlig 
strafflängd:

Åklagare P: Jag skulle vilja säga att det finns skäl att differentiera det 
mer. Jag kan tycka att den här lagändringen i och för sig hade ett bra 
syfte. Att straffskalorna är bättre än vad man gör i dag.

Hovrättsdomare D: Det är ju det att anamma det tankesättet, att inte 
slentrianmässigt stanna på grov misshandel – ett års fängelse – det är så 
det ofta har varit. Det ska till så mycket innan man börjar gå på 1,5–2 
år ... 

Sammanfattning
Spännvidden i straffen för misshandelsbrott, framför allt grov och synner-
ligen grov misshandel, tycks ha ökat i linje med reformens mål. Den totala 
spridningen (standardavvikelsen) har ökat, och den största förändringen är 
att i färre domar för dessa brott ligger straffen vid straffskalans minimum, 
medan fängelsestraff längre än ett år men under 18 månader har blivit be-
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tydligt vanligare. Även andelen långa straff, fyra år eller längre, har ökat 
något, men det är fortfarande ovanligt med fängelse i straffskalans övre 
delar. Målet att den övre delen av straffskalan används i större utsträck-
ning och den nedre delen på ett mer differentierat sätt (prop. 2009/10:147, 
s. 42) har med andra ord uppnåtts för denna brottstyp. För misshandel av 
normalgraden har andelen straff över sex månader blivit något större, och 
den totala spridningen (standardavvikelsen) har ökat. Standardavvikelsen 
är även något högre vid dråpförsök och grov utpressning. Beträffande våld-
täkt har spridningen inte förändrats, och när det gäller straff för rån har 
den tvärtom minskat något.

Granskningen av domar visar att försvårande omständigheter enligt 29 
kap. 2 § BrB dokumenteras oftare i domarna efter mitten av 2010. Det 
gäller framför allt den nya sjätte punkten enligt vilken man ska beakta om 
brottet skedde i organiserad form eller systematiskt eller om det föregicks 
av en särskild planering. Även hänvisningar till andra (särskild hänsyns-
löshet) och tredje (att utnyttja annans skyddslöshet) punkten förekommer 
oftare efter reformen. Trots ökningen (från 4 till 13 procent av domarna) är 
det dock fortfarande relativt ovanligt att någon försvårande omständighet 
åberopas i domen. 

Beträffande de förmildrande omständigheterna enligt 29 kap 3 § BrB ob-
serveras marginella förändringar; förmildrande omständigheter omnämns 
i 5 procent av domarna efter reformen jämfört med 3 procent innan dess. 
Möjligen är reformens övergripande budskap om straffskärpning en del-
förklaring till att ingen ökning av hänvisning till förmildrande, till skillnad 
från försvårande, omständigheter kan konstateras. En annan förklaring kan 
vara att innehållet i bestämmelsen om förmildrande omständigheter inte 
har förändrats utöver att en del förstärkningsord har tagits bort, medan 29 
kap. 2 § BrB om försvårande omständigheter har justerats och därmed upp-
märksammats mer i praxis. Det är också den omformulerade sjätte punkten 
(organiserad/planerad brottslighet) som åberopats oftast efter reformen. I 
förarbeten har diskuterats att det faktum att straffen för grov misshandel 
tenderat att ligga nära straffminimum innebar att utrymmet för att beakta 
eventuella förmildrande omständigheter var begränsat (SOU 2008:85, s. 
259). En generellt höjd straffnivå skulle därmed kunna skapa ett sådant 
utrymme. Förmildrande omständigheter utgör dock samtidigt en av grun-
derna för straffvärdebedömningen, och det skulle tvärtom kunna argumen-
teras att det faktum att straffen legat nära minimum tyder på att dessa 
omständigheter verkligen beaktats. Dessutom finns en generell möjlighet att 
underskrida straffminimum om förmildrande omständigheter är tillräckligt 
framträdande (29 kap. 3 § 2 st. BrB). Det är svårt att avgöra vilken beskriv-
ning som är den mest rättvisande eftersom bestämmelsen, både före och 
efter 2010, mycket sällan refereras till i domarna.

Att granskningen visar på en större andel domar där försvårande omstän-
digheter uttryckligen beaktats skiljer sig något från några av de intervjuades 
erfarenheter. Flera åklagare och domare Brå talat med menar att bestäm-
melsen beaktas i stort sett i samma utsträckning som före den aktuella re-
formen. Men det finns även de som upplever en tydlig förändring. Det är 
möjligt att förändringarna inte har varit av sådan omfattning att de blivit 
direkt ”kännbara” i daglig rättspraxis för varje enskild domare eller åkla-
gare. Troligen kan även regionala skillnader förekomma i tillämpningen, 
vilket kan förklara skillnaden i utsagorna. Resultaten skulle även kunna 
tyda på att försvårande omständigheter beaktas i ungefär samma grad men 
med straffmätningsreformen i åtanke skrivs de oftare in i domskälen – nå-
got som även några av intervjupersonerna beskrivit som ett tänkbart sce-
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nario. Rätten är i dag inte skyldig att i domen redovisa hur den värderat 
försvårande eller förmildrande omständigheter i målet. Behovet att införa 
en reglering som gör det tvingande för domstolarna att i domen dokumen-
tera sin bedömning av straffvärde och olika omständigheter i målet har 
uttryckts under längre tid och från flera håll (se t.ex. Åklagarmyndighetens 
remissyttrande, dnr ÅM-A 2008/1536 eller SOU 2008:106). 

Det tycks vidare, enligt vad som framkommit i Brås intervjuer, råda vissa 
oklarheter om hur den ökade graden av beaktande av försvårande omstän-
digheter vid en samlad bedömning ska förenas med den i förarbetena re-
kommenderade uppräkningen av straffvärde för allvarliga våldsbrott.

I vilken utsträckning den relativt tydliga ökningen i spännvidd gällande 
grov och synnerligen grov misshandel är ett direkt resultat av den gene-
rella skärpningen enligt 29 kap. 1 § 2 st. andra meningen BrB (färre straff 
vid straffskalans botten), införande av synnerligen grov misshandel (fler 
straff motsvarande fyra år eller mer) eller vidgat beaktande av försvårande 
omständigheter kan inte bedömas. Möjligen kan Högsta domstolens avgö-
rande (NJA 2013 s. 376, p. 15, 20 och 42) där de aktuella ändringarna i 29 
kap. 2–3 §§ BrB tas upp bidra till att ändringarna framöver får ytterligare 
ökat genomslag i rättspraxis. 
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Har återfallsskärpningen  
fått mätbar effekt?
Tidigare brottsbelastning skulle även före straffmätningsreformen beaktas i 
samband med straffmätning – om den inte kunde beaktas genom påföljds-
valet eller genom förverkande av villkorligt medgiven frihet – men straff-
mätningsregeln har nu förtydligats. Den slutliga lagändringen blev dock, 
som tidigare nämnts, av betydligt mindre omfattning än vad som föreslagits 
av Straffnivåutredningen. Utredningens förslag hade varit föremål för kritik 
från remissinstanserna, då några lyfte fram att beaktande av återfall vid 
straffmätning inte är förenligt med proportionalitetsprincipen (se bilaga 1). 
Även utredningens egna experter var oeniga i frågan (Asp & Hadding-Wi-
berg i SOU 2008:85, s. 399. Samma slutsats dras i ett särskilt utlåtande till 
utredningen av Borgeke & Ulväng, SOU 2008:85, s. 505). Flera av kritiker-
na menade att betydelsen av återfall bör behandlas i ett större sammanhang 
i samband med den då redan pågående och mer övergripande översynen av 
påföljdssystemet (Påföljdsutredningen). 

Även om regeringen inte antog utredningens förslag i sin helhet gjordes en 
bedömning att tidigare belastning ändå skulle beaktas i större utsträckning 
vid straffmätning och att detta behövde förtydligas. Skillnaden mellan den 
tidigare och nuvarande lydelsen i 29 kap. 4 § BrB är att tidigare belastning 
numera ska beaktas i skärpande riktning – och inte enbart i skälig utsträck-
ning – vid straffmätning. Vidare slogs det fast att en skärpning inte fick ske 
om den tidigare brottsligheten hade beaktats genom påföljdsvalet eller i 
tillräcklig utsträckning genom förverkande av villkorligt medgiven frihet. 

Beskrivningen av de omständigheter som ska beaktas vid bedömningen 
av huruvida skärpning ska ske (29 kap. 4 § andra meningen BrB – brotts-
lighet, tidsaspekten m.m., se bilaga 2) kvarstod. Det har Högsta domsto-
len tolkat som något hindrande om en mer frekvent återfallsskärpning vid 
straffmätning, i linje med reformens mål, ska åstadkommas (NJA 2012 s. 
79 p. 24–27). Att det dessutom är främst genom förverkande av villkorligt 
medgiven frihet (34 kap. 4 § BrB) och vid påföljdsval (30 kap. 4 § 2 st. BrB) 
som tidigare belastning ska beaktas gör att det enligt HD inte blir många 
fall kvar då 29 kap. 4 § BrB över huvud taget är aktuell. Andra experter går 
ännu längre i tolkningen av den nya formuleringen av 29 kap. 4 § BrB och 
menar att möjligheten att skärpa straffet på grund av återfall i själva ver-
ket har begränsats jämfört med tidigare. Den nya placeringen av uttrycken 
”tillräckligt/tillräcklig utsträckning” (se bilaga 2) anses innebära att när 
ett återfall beaktats genom påföljdsvalet ska det inte (vilket kunde vara 
fallet tidigare) göras någon tillräcklighetsbedömning av detta beaktande 
med eventuell ytterligare skärpning enligt 29 kap. 4 § BrB som följd. Det 
anses alltså ha blivit färre situationer där återfall kan ha en straffskärpande 
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potential vid fängelsepåföljd (Ulväng, Brottsbalk [1962:700] 29 kap. 4 §, 
Lexino 2012-07-01 och Forsberg 2010). 

Lagföringsuppgifter: samma grad av  
återfallsskärpning före och efter reformen
För att ge en övergripande bild av strafflängd i relation till tidigare belast-
ning begränsas analysen även i detta fall till misshandelsbrott. Då den ut-
värderade reformen särskilt tar sikte på allvarliga våldsbrott förefaller valet 
naturligt även om återfallsskärpningen som sådan avser brott i allmänhet. 
För misshandel av normalgraden kan det oftare vara aktuellt att beakta 
återfall genom påföljdsvalet, det vill säga det leder sällan till ett fängelse-
straff när man tidigare är ostraffad. När det gäller grov misshandel är fäng-
else i stort sett alltid aktuellt, och möjligheterna att tillämpa (och därmed 
utvärdera) en skärpt straffmätning är rimligtvis större. 

Omkring en tredjedel av de personer som under den studerade perioden 
lagfördes för fullbordad grov misshandel (inklusive synnerligen grov) som 
enda brott i domen, har varit lagförda för ett annat våldsbrott under de se-
naste fem åren fram till det aktuella brottet. Andelen har varit relativt stabil 
över tid (30 respektive 34 procent före respektive efter reformen).

Diagram 12. Strafflängd i antal fängelsemånader i relation till tidigare lagföring. Fullbordad grov 
misshandel (inklusive synnerligen grov), ett brott i lagföringen. Brott till och med respektive efter 
2010-06-30.

I diagram 12 framgår att straffen över lag är cirka två månader längre om 
den dömde är lagförd tidigare jämfört med tidigare icke belastade perso-
ner. Samma skillnad gäller både före och efter straffmätningsreformen. Det 
finns alltså ett samband mellan återfall och längre straff, men det har inte 
förstärkts efter straffmätningsreformen. Den tidigare redovisade generella 
ökningen i strafflängd för grov misshandel observeras i samma grad både 
bland dem som återfallit och dem som inte har en lagföring för våldsbrott 
registrerad under de senaste fem åren.

Då det kan finnas omständigheter som systematiskt skiljer tidigare ostraf-
fade från frekventa lagöverträdare har en multivariat analys (se tabell 12B 
i tabellbilagan) genomförts där betydelsen av tidigare belastning för straf-
fets längd studeras med kontroll för antal brott i den aktuella lagföringen, 
brottets svårhetsgrad samt huruvida brottet varit fullbordat eller försök. 
En modell avser perioden fram till reformen, en annan avser perioden efter. 
Analysen visar att tidigare belastning bidrar till längre straff under perioden 
fram till reformen, men effekten förlorar statistisk tillförlitlighet under den 
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korta uppföljningsperioden (även om den verkar i samma riktning).47 Lik-
nande resultat framkommer även i den manuella granskningen, där hänsyn 
kan tas till ännu fler omständigheter kring brottet.

Domsgranskningen:  
återfallsskärpningen åberopas sällan 
Granskningen av domar avseende fullbordad grov misshandel och försök 
till dödligt våld visar att det är extremt ovanligt att tidigare belastning ut-
tryckligen åberopas i själva straffmätningen enligt 29 kap. 4 § BrB. Det 
gäller lika mycket före som efter reformen. Det handlar om 1–2 procent av 
de granskade domarna, och det är inte möjligt att dra några slutsatser om 
utvecklingen.

Domarna efter reformen visar också att i det fåtal domar där rätten med 
hänvisning till 29 kap. 4 § BrB tagit upp strafflängden på grund av återfall, 
så har det inte i något fall som granskats skett med formuleringar kopplade 
till straffmätningsreformen år 2010. I stället är resonemangen mycket lika 
dem som förs i motsvarande domar före reformen. Påslagen utifrån återfal-
len är också i samma storleksordning före och efter reformen. Det handlar 
om 15–25 procent längre strafftid.

Sammanfattningsvis finns alltså ingenting i de granskade domarna som 
tyder på att återfallen vid straffmätning nu beaktas mer än före reformen 
och fått större betydelse för skärpta straff. I stället tycks straffen mer all-
mänt ha skärpts, samtidigt som det redan tidigare etablerade (och relativt 
svaga) mönstret att återfall beaktas i skärpande riktning kvarstår. 

Erfarenheter från tillämpningen:  
återfallsskärpningen var ”ingen ändring alls”
Att återfallsskärpningen i 29 kap. 4 § BrB inte haft något statistiskt ge-
nomslag har inte förvånat intervjuade åklagare och domare. Ändringen i 
lagtexten beskrevs av dem som i princip betydelselös. Att denna omständig-
het skulle beaktas ”i skärpande riktning” ansågs tämligen självklart även 
tidigare, och omformuleringen var därmed inte att betrakta som någon 
egentlig förändring: 

Tingsrättsdomare M: I propositionen anger man i sammanfattningen 
att det här är ingen ändring, att man förtydligar det som redan gäller – 
hur ska man då tro att det blir en ändring?

Det uttrycks samtidigt förståelse för bakgrunden till att återfallsskärpningen 
inte blev av den omfattning som Straffnivåutredningen först föreslagit, och 
syftar på den då pågående Påföljdsutredningen. Förutom att ändringen i sig 
är försumbar betonas det vidare att bestämmelsen är och alltid varit aktu-
ell i väldigt få fall, eftersom tidigare brottslighet i första hand ska beaktas 
genom förverkande av villkorligt medgiven frihet och genom påföljdsval. 
Först när detta inte varit möjligt, vilket är sällan, ska tidigare brottslighet 
beaktas vid straffmätning enligt 29 kap. 4 § BrB:

47 Detta är, som tidigare nämnts, en totalundersökning (det vill säga inte ett urval), och även förändringar 
som inte är tillförlitliga i statistisk mening är därför på ett sätt ”rejäla” förändringar. Om det dock rör sig om 
låga antal fall kan förändringarna ändå vara ett resultat av slumpen snarare än någon slags trend, varför 
en signifikanstest är relevant även på ett material som inte är ett urval. I detta fall är uppföljningstiden 
kort och antalet observationer relativt lågt efter juni 2010 vilket troligen är den främsta förklaringen till 
mindre tillförlitliga resultat.
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Tingsrättsdomare K: Man har ju tagit hänsyn till det (tidigare brottslig-
het) vid påföljdsval och genom förverkande av villkorligt medgiven fri-
het. Och sen finns det liksom inte så mycket kvar …

Enligt de intervjuade är det framför allt två scenarion där tillämpningen av 
återfallsskärpningen vid straffmätning kan bli aktuell. Det första är när en 
person upprepade gånger återfaller i brott som ger relativt korta fängelse-
straff. Det andra scenariot är när en person som tidigare varit lagförd för ett 
grovt brott återfaller i ett särskilt allvarligt, ännu grövre brott och förver-
kande av den villkorligt medgivna friheten inte kan anses vara tillräckligt:

Tingsrättsdomare A: Olovlig körning – där har man det ju som mest. En 
kollega instämmer och fortsätter: Grova rattfyllerier ibland också, det 
är sådana som återfaller hela tiden – då lägger man på lite extra.

Tingsrättsdomare N: Typiskt sett, de fallen där det har hänt att man 
ändå har lagt på – det var när det är ett väldigt flagrant återfall, att det 
är återfall i väldigt grov brottslighet och liknande – då beaktar man det. 

Hovrättsdomare G: De som återfaller relativt ofta och har fått fängelse-
straff tidigare, där finns ju nästan alltid någonting att förverka från tidi-
gare villkorlig medgivning av frihet. Sen beror det naturligtvis på om det 
är någon som nu dömts för väldigt allvarlig brottslighet till ett väldigt 
långt fängelsestraff och bara har en månad, det är klart – då kan den 
här bestämmelsen slå till. Men det är inte så jättevanligt utan det kanske 
är så att man döms till fyra månader och så har man två månader som 
man förverkar, eller oftast laboreras ju med en hel del mängdbrottslig-
het bland dem som återkommer, och då är det inte de här dramatiska 
straffmätningarna (andra håller med). Så att jag tror att den här bestäm-
melsen tillämpas nog och ska tillämpas i en väldigt liten utsträckning.

Exemplen ovan beskriver dock hur bestämmelsen i 29 kap. 4 § BrB an-
vänds, och sannolikt använts även före juli 2010. Intervjuerna kretsade 
med andra ord framför allt kring hur sällan bestämmelsen blir aktuell – nu 
som förr – snarare än kring några förändringar i tillämpningen. 

En reflektion görs om att ”trestegssystemet” 48 som gäller i dag inte riktigt 
fyller ett syfte om man vill skärpa straffmätningen vid återfall, just av det 
skälet att det kommer i sista hand:

Tingsrättsdomare K: Vill man absolut skärpa synen på återfall då måste 
man ju koppla isär de här tre faktorerna, alltså – påföljdsval, förverkan-
de av villkorligt medgiven frihet och straffmätning. Så återfallsskärp-
ning genom straffmätning blir tredjehandsvalet. Annars blir det väldigt 
få fall. Jag menar – villkorlig frihet – det är ett förtroende att man inte 
behöver verkställa ett helt straff, det kan ju vara per automatik att det 
ska förverkas. Det behöver inte alls vara kopplat samman. (Andra in-
stämmer.) 49

Enligt vissa ligger tillämpningen av bestämmelsen i närheten av hur flerfal-
dig brottslighet regleras (34 kap. BrB). Två personer kan hamna i rätten 
utifrån närmast samma brottshistorik med den skillnaden att en av dem 
blivit lagförd tidigare. Det är i det senare fallet som återfallsskärpningen i 
29 kap. 4 § kan bli aktuell (dock även i detta fall relativt sällan) medan den 
förstnämnde kan få en straffrabatt när straffvärdet för den samlade brotts-

48 Det vill säga att tidigare belastning ska beaktas vid straffmätning först om det inte varit möjligt att beakta 
den genom förverkande av villkorligt medgiven frihet eller genom påföljdsval.

49 Möjligen refererar dessa tankar till Straffnivåutredningens ursprungliga förslag. Jfr även särskilt yttrande 
av Asp & Hadding-Wiberg, SOU 2008:85, s. 399.
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ligheten beräknas. När en person både är tidigare lagförd och på nytt står 
åtalad för flera brott kan båda bestämmelserna tillämpas och eventuellt ta 
ut varandra – något som gör det svårt att mäta skärpningen rent statistiskt:

Hovrättsdomare K: Det är lite underligt, för du kan ju ha en person som 
ska dömas för flera brott vid ett och samma tillfälle, då är det flerfal-
dig brottslighet, och då får man en viss rabatt. Men sen när du väl har 
bestämt vad den klumpen av brott är värd, så ska du titta på – har den 
återfallit i förhållande till en tidigare lagföring? Allt det som avgör är 
om du har mellankommande lagföring och är ändå dömd till fängelse 
tidigare och kanske har villkorligt medgiven frihet kvar, några månader, 
och så kanske döms för ett jättegrovt brott – brottslighet nu samlad – då 
tar man den där månaden men du kan också använda 29:4 för du tycker 
att det förverkades för lite i förhållande till att den nya brottsligheten är 
så omfattande, även om den nu är lite rabatterad av andra skäl.

Citatet illustrerar vad även en av de intervjuade åklagarna påpekat, nämli-
gen att om inga ändringar görs i hur flerfaldig brottslighet regleras kan det 
i vissa fall ta ut effekten av återfallsskärpningen.50

Sammanfattning 
Det avsedda förtydligandet i bestämmelsen om återfallsskärpning vid straff-
mätning (29 kap. 4 § BrB) har inte lett till någon statistiskt mätbar effekt, i 
varje fall inte i fråga om grov misshandel. Straffen har, som tidigare visats, 
ökat generellt i denna brottskategori och utan någon tydlig skillnad bero-
ende på tidigare lagföring för våldsbrott. 

Enligt de granskade domarna är det dessutom ytterst sällan som domsto-
larna över huvud taget refererar till bestämmelsen i domen – både innan 
och efter reformen 2010. Det är väntat med tanke på att det i första hand är 
genom förverkande av villkorligt medgiven frihet eller vid påföljdsval som 
tidigare belastning bör beaktas. Först när detta inte varit möjligt ska om-
ständigheten beaktas vid straffmätning. Intervjuade åklagare och domare 
underströk att det blir ytterst få fall kvar där detta kan vara aktuellt.

Ändringen i lagtexten är dessutom av sådant slag att det, dessutom med 
tanke på utebliven ändring i 34 kap. BrB med bestämmelser om straffrabatt 
vid flerfaldig brottslighet, svårligen kan tänkas ha lett till förändringar som 
är synliga på en generell nivå, det vill säga i lagföringsstatistiken. 

Det finns därmed heller inga skäl att anta att ändringen, som ska gälla 
brott i allmänhet, skulle få större effekt på andra brottskategorier än grov 
misshandel. De intervjuade betonar att det nya förtydligandet i lagtexten 
egentligen saknar praktisk betydelse. Att återfall skulle beaktas på inget an-
nat sätt än ”i skärpande riktning” var självklart redan före juli 2010. Även 
Högsta domstolen (NJA 2012 s. 79) har konstaterat att bestämmelsen inte 
kan tillämpas i någon vidare omfattning än före straffmätningsreformen, 
då det är samma omständigheter som tidigare som anger när denna skärp-
ning blir aktuell. Enligt viss juridisk doktrin anses utrymmet att skärpa 
fängelsepåföljder till och med ha inskränkts något genom lagändringen, 
vilket står i direkt konflikt med reformens intentioner (Ulväng, Brottsbalk 
[1962:700] 29 kap. 4 §, Lexino 2012-07-01 och Forsberg 2010). Frågan 
är dock om denna omständighet över huvud taget har uppmärksammats i 

50 Straffnivåutredningen fick även i uppdrag att se över kapitel 34 BrB som reglerar bedömningen av 
straffvärde vid flerfaldig brottslighet, men kom fram till att det i sammanhanget inte fanns förutsättningar 
för att se över dessa bestämmelser. Se även ett särskilt utlåtande till utredningen av Borgeke & Ulväng, 
SOU 2008:85, bilaga 6 s. 505)
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rättspraxis, då mycket tyder på att omformuleringen i 29 kap. 4 § BrB som 
sådan inte fått något större genomslag.

I Brås intervjuer uttrycks samtidigt förståelse för att lagstiftaren ville av-
vakta med en större översyn när det gäller betydelsen av tidigare belastning 
(liksom reglering av flerfaldig brottslighet) i väntan på den då pågående 
Påföljdsutredningens förslag. 
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Sammanfattande diskussion

Utvärderingens slutsatser i korthet:  
genomslag för de allvarligaste våldsbrotten 
Resultaten i Brås utvärdering visar att straffmätningsreformen hittills haft 
en tydlig avsedd effekt för den mest centrala av de allvarliga våldsbrotten – 
grov misshandel (inklusive synnerligen grov). Straffen har i detta fall ökat 
med cirka två månader i snitt, och ökningen tycks inte kunna förklaras av 
andra faktorer än den aktuella skärpningen. Beträffande grov misshandel 
observeras även en tydligt ökad spännvidd i straffen. Framför allt har det 
skett en skiftning mot fler straff som inte ligger på straffminimum utan 
är några månader längre. Även i de övre delarna av straffskalan för grov/
synnerligen grov misshandel har det skett förändringar på så sätt att straff 
motsvarande fyra år eller längre har blivit fler. Våldet har samtidigt inte 
blivit grövre i termer av våldsmetoder (kniv, trubbigt våld osv.) eller skador 
på offret – snarare tvärtom. Det senare kan sannolikt hänga samman med 
att fler gärningar som tidigare rubricerats som misshandel av normalgraden 
i dag lagförs som grov misshandel – något som även Högsta domstolen 
tolkat som reformens syfte (NJA 2011 s. 89 p. 10, se även Borgeke m.fl. 
2011). Detta håller sannolikt tillbaka den ökning i strafftider som kan mä-
tas i lagföringsstatistiken. Om hänsyn däremot tas till själva våldsmetoder-
na kan en ökning i strafflängd motsvarande 20 till 30 procent konstateras.

En liknande glidning i rubricering observeras även beträffande brotts-
kategorierna försök till mord och försök till dråp, som omfattar allt fler 
mindre grova fall som tidigare sannolikt hade rubricerats som grov miss-
handel. Även om denna glidning har pågått under en längre period och inte 
direkt kan kopplas till straffmätningsreformen, kan den i viss mån leda 
till en underskattning av reformens effekt för dessa brott. De tidsbestämda 
straffen för fullbordat mord har ökat väsentligt, rimligtvis mest till följd av 
den ändrade straffskalan (2009). En granskning av domar ger dock indi-
kationer på att domstolarna också i fall som gäller försök till dödligt våld 
även beaktar straffmätningsreformen, bland annat de i förarbeten rekom-
menderade uppräkningarna och vidgad tillämpning av försvårande och för-
mildrande omständigheter (se även NJA 2013 s. 376). Straffmätningsrefor-
men tycks alltså ha haft effekt även när det gäller mord och dråp och försök 
därtill, men effekten återspeglas ännu inte tillräckligt i statistiken.

Vidare kunde konstateras att straffen för grov utpressning, där straff-
minimum för grova brott höjdes till ett års fängelse, har blivit längre. Sam-
ma justering gjordes för vållande till annans död, grovt brott, och även 
där har strafftiderna ökat tydligt – från i snitt 1,4 år före till 2,5 år efter 
reformen. Den ökningen gäller inte bara grovt vållande till annans död i 
samband med våldsbrott utan i hög grad även vållande i samband med an-
dra brott, exempelvis trafikbrott. 
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För övriga studerade våldsbrott kan inga förändringar i strafflängd obser
veras – alternativt gör de låga antalen efter mitten av 2010 att inga säkra 
slutsatser kan dras. Återfallsskärpningen i samband med straffmätning (29 
kap. 4 § BrB) har inte haft någon statistiskt mätbar effekt, i varje fall när 
grov misshandel studeras. Enligt de åklagare och domare som intervjuats 
var ändringen i lagtexten bara ett förtydligande av det som tidigare gällt. 

Svårt och för tidigt att mäta effekten
I Brås intervjuer med åklagare och domare framfördes även synpunkter på 
huruvida en utvärdering av reformens genomslag över huvud taget låter sig 
göras. Att isolera reformens effekt beskrevs som svårt. Som inledningsvis 
framhållits trädde de aktuella skärpningarna i kraft under en tid då fler
talet andra lagändringar ägt rum, av vilka vissa direkt överlappar straffmät
ningsreformens innehåll. Som exempel kan nämnas skärpt straff för mord 
eller vidgad våldtäktsbestämmelse.

Ett annat tema i intervjuerna var att det kan vara alldeles för tidigt att för
vänta sig en statistiskt mätbar effekt på strafflängd för allvarliga våldsbrott 
generellt – dels med tanke på den eftersläpning med vilken brotten lagförs, 
dels på grund av den lagstiftningsteknik som tillämpats. Ändrade straff
skalor renderar rimligtvis en mer direkt förändring, något som inte är att 
förvänta sig när ändringarna i stora drag gått ut på att påverka straffmät
ningsprocessen. Den i intervjuerna beskrivna trögheten i systemet gör att 
liknande förändringar kräver tid. Även rent metodologiskt är den aktuella 
uppföljningstiden för kort för att några säkrare slutsatser ska kunna dras 
utifrån lagföringsuppgifterna, i synnerhet med tanke på en eftersläpning 
mellan datum för brott och datum för lagföring. 

Ambivalens kring lagstiftningstekningen
I Straffnivåutredningens betänkande formuleras tydligt att lagstiftaren är 
medveten om att den samlade forskningen visar att skärpta straff inte inver
kar på brottsligheten och att de förslag som läggs fram inte heller har några 
brottspreventiva ambitioner. Syftet var snarare att uppvärdera våldsbrotten 
i förhållande till andra brott och att, med hänvisning till proportionalitets
principen samt den allmänna samhällsutvecklingen, markera en skärpt syn 
på allvarliga våldsbrott. 

Målet att uppgradera våldsbrotten i jämförelse med andra brott, förslags
vis förmögenhetsbrott (prop. 2009/10:147, s. 11), har inte minst av flera 
remissinstanser beskrivits som i sig förståeligt, liksom viljan att uppnå en 
större differentiering i tillämpning av de gällande straffskalorna. Förståel
sen för behovet av detta kommer också till uttryck i Brås intervjuer. Sam
tidigt har en ny utredning tillsats med uppdraget att se över möjligheterna 
att skärpa straffen för just egendomsbrott (dir. 2012:73). Frågor om vilka 
effekter de olika straffskärpande åtgärderna kan få i längden har väckts 
av flertalet experter (t.ex. Asp, SOU 2008:85, s. 401). Om det är en mar
kering och uppgradering av våldsbrott som har varit det främsta målet för 
2010 års reform, menade en del av Brås intervjupersoner att nya brotts
rubriceringar bättre kan tjäna ett sådant syfte än längre straff, möjligen 
till en lägre samhällskostnad. Straffen för grov misshandel har dessutom 
redan innan reformen varit betydligt strängare i Sverige än i andra nordiska 
länder (SOU 2008:85, s. 241). Införande av synnerligen grov misshandel 
fick snabbt uppmärksamhet inom rättsväsendet och rimligtvis även bland 
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allmänheten då det var den delen av reformen som uppmärksammades me
dialt. Det är också för denna brottskategori som den tydligaste ökningen i 
strafflängd observeras i denna utvärdering.

Bland de åklagare och domare som Brå har intervjuat tycks det finnas 
delade åsikter om att lagstifta genom förarbetsuttalanden. De flesta me
nade att det är systemfrämmande och att det enbart är genom justering av 
straffskalor som straffen kan skärpas. Övriga ifrågasatte vilket genomslag 
den generella skärpningen egentligen har givet dels den ovanliga lagstift
ningstekniken, dels diverse tröskeleffekter som den skapar. Flera har dock 
uttryckt att straffskalorna som sådana är bra och att problemet snarare är 
att de inte används fullt ut; mot den bakgrunden kan de i förarbetena re
kommenderade uppräkningarna betraktas som stöd för rätten att mäta ut 
längre straff. Ett sådant stöd till en mer differentierad bedömning är i sig 
en välkommen förändring, enligt de intervjuade åklagarna och domarna. 
Några menade att ändrade straffskalor på ett sätt kan upplevas som mer 
styrande än uppräkningar som anges i förarbeten. Ambivalensen kring den 
använda lagstiftningstekniken kan rimligtvis ha inverkat på reformens ge
nomslag.

Allmänhetens syn på våld och straffnivåer
I förarbeten motiveras den önskade markeringen även med hänvisning till 
samhällets skärpta syn på våld. Att allmänheten visar en lägre tolerans mot 
våld råder det ingen tvekan om. Det återspeglar sig inte minst i den ökande 
anmälningsfrekvensen avseende våldsbrott, med en tendens till att mindre 
grovt våld anmäls oftare, och händelser som tidigare inte generellt betrak
tades som brott (exempelvis våld i skolan eller yrkesrelaterat våld) numera 
i högre grad kommer till polisens kännedom och hanteras inom rättsvä
sendet snarare än att det betraktas som en del av arbetet eller ett slagsmål 
på skolgården. Samtidigt tyder inget på att våldet i sig skulle öka eller bli 
grövre (Brå 2014). Om toleransen minskar, är det alltså framför allt de 
mindre grova våldsbrotten som ”fyller på” statistiken, brott som tidigare 
tolererades och inte anmäldes. Detta är dock inte de brott som straffmät
ningsreformen i första hand tar sikte på.

Få lagändringar sker isolerat från samhällstrender i stort; det pågår sna
rare en växelverkan mellan skiftningar i värderingar kring vår syn på brott 
och straff respektive de lagar som stiftas. Det stämmer väl att allmänheten 
i allt fler sammanhang ifrågasätter användning av våld och markerar sin 
minskade tolerans genom att synliggöra sin utsatthet exempelvis genom 
en polisanmälan. Det innebär dock inte nödvändigtvis att det förespråkas 
strängare straff. Forskning från Stockholms universitet (Jerre & Tham 
2010, Jerre 2013) visar exempelvis att de tillfrågade, som fått mer detalje
rad information kring omständigheterna vid brottet, i vissa fall skulle döma 
till mildare straff än var domstolen faktiskt gjort. Även om allmänheten 
ofta ställer sig bakom tanken om strängare straff generellt, blir alltså in
ställningen en annan ju mer specifika frågor som ställs (Balvig 2006). Att 
utgå från samhällets mer stränga syn på våldsbrott som motiveringen till 
att straffen bör skärpas ifrågasätts även i flertalet remissyttranden till Straff 
nivåutredningen. Kritikerna hänvisar då till den ovan nämnda forskningen 
om det allmänna rättsmedvetandet och skillnader som beror på hur frå
gorna ställs. Det är väntat att få svarar negativt när de ska ta ställning till 
strängare straff för våldsbrott generellt; att ta avstånd från stränga straff 
vore ett direkt underkännande av våldsbrottslighetens allvar. Problemet är 
att de flesta saknar djupare kunskaper om de gällande straffskalorna och 
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oavsett hur strängt lagen ser på våldets klandervärdhet kommer de flesta 
sannolikt alltid svara jakande på frågan om hårdare straff.
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Bilaga 1

Förarbeten till straffmätningsreformen
Betänkandet ”Straff i proportion till brottets  
allvar” (SOU 2008:85): sammanfattning

Varför skärpta straff för allvarliga våldsbrott? 
I betänkandet konstateras att tillgängliga datakällor inte visar på någon 
ökning i våldsbrottsligheten under den senaste tiden och att mörkertalet 
förefaller ha minskat i takt med att fler våldsbrott polisanmäls. Genom den 
föreslagna straffskärpningen har utredaren inte sökt att åstadkomma lägre 
brottsprevalens i första hand, utan som främsta skälet till lagändringen 
anges att straffet ska spegla hur allvarligt samhället ser på den brottsliga 
gärningen. Principerna om proportionalitet och ekvivalens beskrivs som 
centrala utgångspunkter och det konstateras att straffen för allvarliga vålds-
brott är undervärderade i förhållande till andra typer av brott, i synnerhet 
straff för grov misshandel. Det är framför allt två förändringar i samhäl-
let som, enligt utredaren, motiverar skärpta straff för allvarliga våldsbrott; 
dels det faktum att acceptansen för våld i samhället successivt har minskat, 
och dels att våldsbrott, tack vare en ökad välfärd, nu utgör ett större hot 
mot den enskildes trygghet jämfört med annan brottslighet. 

Höjt straffvärde för allvarliga våldsbrott
Enligt förslagen skulle straff för allvarliga våldsbrott skärpas genom ett 
tillägg i bestämmelsen om brottens straffvärde i 29 kap. 1 § BrB, då man 
vid straffmätning för brott i allmänhet särskilt skulle beakta om ”ett brott 
inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet till per-
son”. Som skäl beskrevs att den skada, kränkning eller fara (dvs. de om-
ständigheter som enligt lag definierar gärningens svårhet och därmed dess 
straffvärde) som ett allvarligt våldsbrott innebär behöver värderas högre 
än vad som i dag görs. Vad ändringen framför allt syftade till var att åstad-
komma högre straff för de brottstyper där man tidigare legat mycket nära 
ett straffminimum. Som ett tydligt exempel anges grov misshandel. För att 
försäkra sig om att den önskade effekten blir synlig föreslår utredaren ett 
riktmärke – en höjning av det genomsnittliga straffet för grov misshandel 
med omkring en tredjedel (s. 265). 

Synnerligen grov misshandel
För att nå en större spännvidd i straff för grov misshandel föreslogs vidare, 
utöver den generella straffhöjningen, att straffskalan för grov misshandel 
delas upp så att man för grov misshandel skulle döma till fängelse i ett till 
sex år, samtidigt som en ny bestämmelse om misshandel som är att betrakta 
som synnerligen grov fördes in. För sådant brott kan man dömas till lägst 
fyra och högst tio års fängelse. Som synnerligen grov misshandel skulle 
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betraktas gärningar som orsakat synnerligen stort lidande eller bestående 
svåra kroppsskador, eller om gärningsmannen annars har visat synnerli-
gen stor hänsynslöshet. Som exempel anges tortyrliknande misshandel som 
inneburit stort lidande eller bruk av omfattande våld mot väsentligt svagare 
person. 

Skärpt syn på organiserad brottslighet
Indikationer om ökad utbredning av organiserad brottslighet har varit mo-
tivet bakom två ändringar i lagtexten. Dels föreslår utredaren i 29 kap. 2 
§ 6 p. BrB en utvidgad formulering, så att som en försvårande omständig-
het särskilt ska beaktas om brottet har utgjort ett led i en brottslighet som 
utövats systematiskt eller i en organiserad form, eller om brottet föregåtts 
av en särskild planering. Sådan typ av brottslighet ges därmed ett högre 
straffvärde.

Ett annat förslag avser höjt minimistraff för utpressning, grovt brott, från 
sex månader till ett års fängelse. Skälet var att utpressning alltmer sker 
inom ramen för den organiserade brottsligheten och ofta är förenad med 
allvarligt våld och hot. Bestämmelsen har dessutom försetts med uppräk-
ning av omständigheter som ska utgöra rekvisit för att brottet ska kunna 
betraktas som grovt; man skulle då särskilt beakta om gärningen innefattat 
våld eller hot av mycket allvarligt slag eller om gärningsmannen annars 
visat särskild hänsynslöshet.

Straffmätning vid återfall i brott 
Om en tidigare lagförd person återfaller i brott leder det i första hand till 
att en eventuell villkorligt medgiven frihet förklaras förverkad (34 kap. 4 
§ BrB) eller att rätten väljer en strängare typ av påföljd (30 kap. 4 § BrB). 
Först i situationer då detta inte varit möjligt kan rätten mäta ut ett sträng-
are straff enligt 29 kap. 4 § BrB. Utredningen har funnit skäl att förtydliga 
den sistnämnda regleringen gällande straffmätning vid återfall. Det bedöm-
des att det fanns behov av att göra det tydligare i vilka situationer straffet 
inom samma påföljd ska skärpas vid återfall men även att möjligheterna till 
strängare straff bör utvidgas. Bland annat skulle hänsyn inte tas vid straff-
mätning om villkorligt medgiven frihet från ett tidigare straff förklarats 
förverkad. Enligt förslaget skulle strängare straff vara aktuellt 1) om den 
tilltalade tidigare vid upprepade tillfällen har dömts för likartad brottslig-
het och 2) om brottet utgör återfall i särskilt allvarlig brottslighet och den 
tidigare och den nya brottsligheten är likartade. Straffet skulle bli strängare 
i dessa situationer även om villkorligt medgiven frihet förklarats förverkad.

Vidgat bruk av förmildrande och försvårande omständigheter
För att åstadkomma en större spännvidd i straffen generellt föreslogs, för-
utom att tidigare brottslighet i högre grad ska beaktas, att förstärkande ord 
i bestämmelserna om försvårande (29 kap. 2 § BrB) och förmildrande (29 
kap. 3 § BrB) omständigheter tas bort eller ändras. Syftet är att dessa i hö-
gre utsträckning beaktas med en mer differentierad straffvärdebedömning 
som resultat. Problemet med begränsad spännvidd beskrivs bl.a. som fören-
at med det tidigare nämnda faktum att man i straffmätningspraxis tenderar 
att lägga sig mycket nära straffskalans minimum; det minskar möjligheten 
att tillämpa bestämmelsen om förmildrande omständigheter (s. 259). 

Åklagarens roll i brottmål
Utredningen föreslår vidare att åklagare i brottmål ska åläggas att i stäm-
ningsansökan till tingsrätten lämna förslag till påföljd även om detta inte 
ska vara bindande för rätten. Förslaget motiveras med förhoppningar om 
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att påföljdsfrågan bättre uppmärksammas i brottmålsprocessen samt att 
straffmätning och påföljdsval sker på ett tydligare och mer förutsägbart sätt 
– både för den tilltalade och för allmänheten. Inte minst skulle den enligt 
förslaget utökade användningen av försvårande och förmildrande omstän-
digheter bli mer synliggjord i processen om åklagarens roll skulle ändras i 
linje med förslaget.

Förslagens bedömda effekt och konsekvenser
Utredaren anger ett riktmärke beträffande den önskade straffskärpningen; 
om förslagen genomförs menar man att straffen för grov misshandel bör 
öka med cirka en tredjedel. Samtidigt ska dock en individuell bedömning 
göras från fall till fall. En annan rimlig effekt bedöms vara att den före-
slagna återfallsskärpningen vid straffmätning utan hänsyn till förverkande 
av villkorligt medgiven frihet i vissa fall av grövre upprepad brottslighet 
kan leda till längre straff. Sammantaget bedöms kostnaderna för Krimi-
nalvården öka med knappt 500 miljoner kronor per år. Kostnaderna för 
Åklagarmyndigheten, i fall åklagarens roll skulle ändras enligt förslaget, 
beräknades till cirka fem miljoner kronor.

Bemötande hos remissinstanserna
Beträffande skärpning av straffen för allvarliga våldsbrott generellt var 
mottagandet blandat. Brottsoffermyndigheten (s. 1) välkomnade exempel-
vis det tydliga brottsofferperspektivet och ambitionen att straffen ska stå 
i proportion till det lidande som offret faktiskt utsatts för. Även Åklagar-
myndigheten ställde sig positiv till lagförslaget som ligger ”väl i tiden” (s. 
2) och som tar tillvara den kunskap som numera finns om de psykologiska 
effekter som brott har på offren och deras anhöriga (s. 9). Samtidigt menar 
myndigheten att det inte är klart varför synen ska ha skärpts enbart för 
allvarliga våldsbrott och inte för våldsbrott överlag. 

En del akademiska institutioner var kritiska till förslaget. Kriminologiska 
institutionen vid Stockholms universitet menade att det går emot rådande 
straffvärdesideologi och inte tar hänsyn till att straffskalorna för våldsbrott 
redan har ökat (s 6). Även Brottsförebyggande rådet påtalade de ökande 
straffen i sitt remissvar. Kriminologiska institutionen hänvisar till forskning 
om det allmänna rättsmedvetandet som inte bekräftar bilden av att sträng-
are straff för våldsbrott förespråkas av svenskarna, om mer nyanserade 
frågor ställs och de tillfrågade får göra bedömningar i specifika fall (s. 6). 
Däremot (vilket också hänvisas till av Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds 
universitet, s. 2) anges att det finns mängder av forskning som påvisar att 
allmänheten alltid anser att straffen generellt är för låga oavsett den faktis-
ka nivån, och liknande motiv till straffskärpning kan därmed ifrågasättas. 
Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet var starkt negativ 
till förslaget (s. 3) och anser det vara viktigare att anmälda brott utreds 
och leder till åtal och att fällande domar alltid är förenade med kännbar 
sanktion. Nämnden anser att problematiken med att domstolarna dömer 
i den lägsta kvartilen av straffskalan hänger samman med det faktum att 
straffskalorna inte är tillräckligt vägledande då de medvetet tagit höjd för 
att kunna omfatta de mest extrema fall som tänkas kan. 

Också Sveriges Advokatsamfund (s. 1) menade att det saknas tillräckliga 
skäl för den påföljdsskärpning som föreslås (s. 3). Samfundet menar att det 
i en rättsstat inte går att genomföra straffskärpningar om inte starka skäl 
talar för att de minskar brottsligheten och ökar tryggheten. Stockholms och 
Göteborgs tingsrätter var också kritiska och menade att det redan funnits 
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möjligheter till att döma till strängare straff och att en skärpande trend kan 
observeras i praxis. 

När det gäller skärpt straffmätning vid grov misshandel var exempelvis 
Åklagarmyndigheten överlag positiv men vände sig mot den lagtekniska 
lösning som utredningen förslår. Myndigheten föreslog att synnerligen grov 
misshandel i stället ges en egen brottsbeteckning – av många praktiska skäl 
(t.ex. har rubriceringen direkt betydelse vid användning av tvångsmedel). I 
linje med utredningen (SOU 2008:85, s. 288 och s. 387) konstaterades att 
det sannolikt enbart kommer att vara aktuellt med några få fall av denna typ 
per år. Myndigheten bedömer vidare att de överlappande skalorna mellan 
grov och synnerligen grov misshandel kommer att leda till att straffmaxi-
mum för grov misshandel i praktiken kommer att stanna vid fyra år och 
att ändringen på det hela taget inte kommer att leda till den skärpning som 
eftersträvas (s. 10). Även om överlappande skalor är den gängse lagstift-
ningstekniken ifrågasatte Åklagarmyndigheten behovet av det. För att nå 
önskad effekt föreslog myndigheten en bredare tillämpning av synnerligen 
grov misshandel än den som utredningen lagt fram. Även Juridiska nämn-
den vid Stockholms universitet ifrågasatte de överlappande skalorna (s. 1).

Utöver Åklagarmyndigheten förespråkade flera instanser att synnerligen 
grov misshandel ges egen rubricering. Det ansåg bland annat Advokatsam-
fundet (s. 2) som ville undvika kategoriseringar av brottets grovhet. Det 
skulle även skapa tydligare förutsättningar för användning av straffproces-
suella tvångsmedel. Liknande resonemang fördes även i Rikspolisstyrelsens 
remissvar (s. 1), och liksom Brottsoffermyndigheten (s. 2) hänvisade man 
till FN:s kommitté om tortyr och dess kritik mot Sverige. Mot bakgrund av 
denna ansåg man att tortyrliknande våld och annan grym, omänsklig och 
förnedrande behandling borde ges en egen bestämmelse.

Även Brottsoffermyndigheten var tveksam (s. 2) till det kvalificerande 
rekvisitet (synnerligen grov), i synnerhet med tanke på att utredningen i 
andra delar föreslår motsatsen, dvs. borttagande av sådana rekvisit med 
motiveringen att det bidrar till oklarhet. Brottsoffermyndigheten ifrågasatte 
även utredningens riktmärke att höja straffen för grov misshandel med en 
tredjedel som den rätta metoden för att uppnå önskad effekt. 

Flera remissinstanser vände sig mot den lagstiftningsteknik som förslaget 
använde sig av, det vill säga att särbehandla särskilda typer av brott, och 
menade att lag ska vara generell till sin karaktär (Juridiska fakultetsnämn-
den vid Stockholm universitet, s. 2, Åklagarmyndigheten, s. 6, Advokat-
samfundet, s. 2). Liknande kritik mot att lyfta in vissa brottstyper i en ge-
nerell bestämmelse framfördes även av t.ex. Juridiska fakultetsnämnden vid 
Stockholms universitet, s. 2 och Advokatsamfundet s. 3. 

Även gradindelningen av misshandelsbrottet kritiserades ur en lagtek-
nisk synvinkel, som redan nämnts. Att dela upp misshandel i fyra nivåer 51 
strider exempelvis enligt Åklagarmyndigheten mot gällande systematik (s. 
9). Också Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet avstyrkte 
förslaget med gradindelning av grov misshandel utifrån dess avvikelse från 
den övriga systematiken.

I frågan om förslaget gällande återfallsskärpningen i samband med straff-
mätning gick åsikterna mest isär. Exempelvis hade Rikspolisstyrelsen, Åkla-
garmyndigheten och Justitiekanslern uttryckt att en sådan skärpning är en 
viktig signal om att upprepad brottslighet inte tolereras. Däremot hävdade 

51 Dvs. ringa, normalgraden, grov och synnerligen grov misshandel.
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flera domstolar och Sveriges advokatsamfund (s. 5) att förslaget om straff-
skärpning vid återfall inte var förenligt med principerna om proportiona-
litet och ekvivalens, då straffen för likvärdiga brott riskerar att bli olika 
stränga. Även Kriminalvården (s. 3) och Domstolsverket (s. 1) var kritiska 
i frågan och menade att förslaget gör systemet otydligt och svårbegripligt. 
Domstolsverket ansåg att ändringen i 29 kap. 4 § BrB bör vila till dess att 
en mer omfattande översyn genomförs. Verket var även kritiskt till att för-
slaget skulle innebära att det inte skulle bli möjligt att beakta återfall om 
brottsligheten inte var likartad.

Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet (s. 7) var klart 
negativ till återfallsskärpningen. Institutionen menar att förslaget helt sak-
nar förankring i empiri; i yttradet hänvisas till att återfallen förefaller ha 
minskat sedan 90-talet och en rad andra argument presenteras emot att 
bestraffa återfall strängare. Förutom konflikten med proportionalitets- och 
ekvivalensprincipen menar institutionen att återfallsbrotten ofta är mindre 
allvarliga och inte sällan förmögenhetsbrott. Institutionen betonade att la-
gen bestraffar handlingar, inte beteenden, och hänvisade till att enbart ett 
fåtal länder i Europa har en rättsordning som inkluderar återfallsskärpning.

Graden av oenighet var klart lägre beträffande straffskärpning för orga-
niserad brottslighet och den grova utpressning som inte sällan sker inom 
ramen för just organiserad brottslighet. Flera remissinstanser beskrev den 
organiserade brottsligheten och dess ökade utbredning som samhällsfarlig 
och ställde sig bakom utredningens förslag i denna del (Justitiekanslern, s. 
1, Stockholms tingsrätt, s. 2, Rikspolisstyrelsen s.1, Åklagarmyndigheten, 
s. 11). Även Advokatsamfundet tillstyrker förslaget till ändringar i 9 kap. 4 
§ BrB om utpressning. Åklagarmyndigheten gick djupare i sina resonemang 
och efterlyser en ytterligare skärpning av utpressningsbrott genom att höja 
straffmaximum till tio, alternativt åtta år och hänvisar till det höga straff-
värde för rån som en ur allvarlighetssynpunkt jämförbar brottstyp. Också 
Rikspolisstyrelsen var inne på att höjt straffmaximum för grövsta fall av 
utpressning bör diskuteras.

Behovet att öka spännvidden vid straffvärdebedömningen hade tidigare 
uppmärksammats av olika aktörer, och de flesta remissinstanserna välkom-
nade förslagets ambition. Åklagarmyndigheten var dock kritisk mot att ta 
bort förstärkningsorden i bestämmelserna om förmildrande och försvåran-
de omständigheter (29 kap. 2–3 § BrB). Uppräkningen av de olika omstän-
digheterna förefaller då heltäckande, vilket inte motsvarar verkligheten. 
Åklagarmyndigheten efterlyste en genomgripande analys av uppräkningen 
och ansåg det dessutom naturligt att även se över bestämmelsen i 29 kap. 5 
§ BrB gällande billighetsskäl. 

Även Advokatsamfundet (s. 5) menade att ordningen där endast påtag-
liga kvalitetsskillnader ges betydelse i skärpande eller mildrande riktning 
bör behållas. Samfundet beskrev risken för att en viss omständighet kunde 
beaktas i dubbel bemärkelse, både vid rubriceringen av brott och som en 
försvårande omständighet vid straffbedömningen. 

Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet menade att det 
tidigare nämnda problemet med höjd i skalorna bl.a. har som följd att de 
försvårande och förmildrande omständigheterna inte beaktas i tillräcklig 
utsträckning. Nämnden efterlyste mer vägledande, informativa skalor, som 
skulle leda domstolarna till att sätta straffet i straffskalans nedre del vid 
lindrigare brott, vid dess mitt i normala fall och i straffskalans övre nivå i 
de allvarligare fallen (s. 1).
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Förslaget om åklagarens ändrade roll i brottsmål mottogs positivt av bl.a. 
Åklagarmyndigheten (s. 14) som delade utredningens uppfattning om att 
åklagaren ska ange den påföljd som han eller hon anser bör följa för de 
brott som omfattas av åtalet. De åklagare som fått lämna synpunkter på 
betänkandet i denna fråga var dock negativa till att förslaget ska lämnas i 
stämningsansökan. I samband med bötesbrott brukar åklagare ha en rela-
tivt klar bild av påföljden, men vid allvarligare brott är bedömningen mer 
komplicerad då åtalet sker på ett preliminärt underlag. Åklagaren skulle 
inte sällan tvingas att ändra sitt förslag vid slutanförandet, och utredning-
ens strävan efter större förutsebarhet lär då utebli. En annan konsekvens 
skulle också kunna vara att man, utifrån de osäkra grunderna, lämnar ett 
strängare påföljdsförslag än vad som behövs för att skapa marginal. Ökad 
risk för otillbörlig påverkan nämns som ytterligare ett argument mot för-
slaget.

Flertalet av instanserna avstyrkte förslaget om ändringar i rättegångsbal-
ken. Liksom Åklagarmyndigheten menade även Advokatsamfundet att det 
är svårt att lämna ett nyanserat påföljdsförslag innan rättegången har hål-
lits (s. 5). 

Flera instanser, framför allt i samband med granskning av förslaget om 
ändringar avseende förmildrande och försvårande omständigheter, efter-
lyste större transparens i domstolarnas motivering och bättre reglering av 
innehållet i domskälen (Åklagarmyndigheten 2007, SOU 2008:106). En så-
dan reglering ansågs kunna leda till bättre enhetlighet i rättstillämpningen, 
större rättstrygghet och större tilltro till rättssystemet bland allmänheten. 
Domstolsverket (s. 1) betonade i sitt yttrande vikten av att påföljdspraxis 
diskuteras kontinuerligt vid domstolarna och domstolarna emellan och vill 
även i framtiden verka för fortlöpande diskussioner i dessa frågor.
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Bilaga 2 

2010 års ändringar i brottsbalken
3 kap

6§

Lydelse fram till och med juni 2010 Lydelse från och med 1 juli 2010

Är brott som i 5 § sägs att anse 
som grovt, skall för grov misshan-
del dömas till fängelse, lägst ett och 
högst tio år. 

Vid bedömande huruvida brot-
tet är grovt skall särskilt beaktas, 
om gärningen var livsfarlig eller 
om gärningsmannen tillfogat svår 
kroppsskada eller allvarlig sjukdom 
eller eljest visat särskild hänsynslös-
het eller råhet. 

Är brott som avses i 5 § att anse 
som grovt, döms för grov misshan-
del till fängelse i lägst ett och högst 
sex år. Vid bedömande av om brot-
tet är grovt ska särskilt beaktas 
om gärningen var livsfarlig eller 
om gärningsmannen har tillfogat 
en svår kroppsskada eller allvarlig 
sjukdom eller annars visat särskild 
hänsynslöshet eller råhet. 

Är brottet att anse som synnerli-
gen grovt, döms dock till fängelse 
i lägst fyra och högst tio år. Vid be-
dömande av om brottet är synner-
ligen grovt ska särskilt beaktas om 
kroppsskadan är bestående eller om 
gärningen har orsakat synnerligt li-
dande eller om gärningsmannen har 
visat synnerlig hänsynslöshet. 

7 §

Den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till an-
nans död till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter.

Är brottet grovt, döms till fängel-
se, lägst sex månader och högst sex 
år. Vid bedömande av om brottet är 
grovt skall särskilt beaktas 

Är brottet grovt, döms till fäng-
else i lägst ett och högst sex år. Vid 
bedömande av om brottet är grovt 
ska särskilt beaktas 

1. om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt 
slag, eller 

2. om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller 
skicklighet, har varit påverkad av alkohol eller något annat medel eller 
annars gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt slag.
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9 kap.
4 §

Den som medelst olaga tvång för-
mår någon till handling eller un-
derlåtenhet, som innebär vinning 
för gärningsmannen och skada för 
den tvungne eller någon i vars ställe 
denne är, dömes, om ej brottet är 
att anse såsom rån eller grovt rån, 
för utpressning till fängelse i högst 
två år eller, om brottet är ringa, till 
böter. 

Är brottet grovt, dömes till fäng-
else, lägst sex månader och högst 
sex år. 

Den som genom olaga tvång för-
mår någon till handling eller un-
derlåtenhet som innebär vinning 
för gärningsmannen och skada för 
den tvungne eller någon i vars ställe 
denne är, döms, om inte brottet är 
att anse som rån eller grovt rån, för 
utpressning till fängelse i högst två 
år eller, om brottet är ringa, till bö-
ter. 

Är brottet grovt, döms till fängelse 
i lägst ett och högst sex år. Vid be-
dömande av om brottet är grovt ska 
särskilt beaktas om gärningen har 
innefattat våld eller hot av allvarligt 
slag eller om gärningsmannen har 
visat särskild hänsynslöshet. 

29 kap
1§

Straff skall, med beaktande av 
intresset av en enhetlig rättstillämp-
ning, bestämmas inom ramen för 
den tillämpliga straffskalan efter 
brottets eller den samlade brottslig-
hetens straffvärde. 

Vid bedömningen av straffvärdet 
skall särskilt beaktas den skada, 
kränkning eller fara som gärningen 
inneburit, vad den tilltalade insett 
eller borde ha insett om detta samt 
de avsikter eller motiv som han haft. 

Straff ska, med beaktande av in-
tresset av en enhetlig rättstillämp-
ning, bestämmas inom ramen för 
den tillämpliga straffskalan efter 
brottets eller den samlade brottslig-
hetens straffvärde. 

Vid bedömningen av straffvärdet 
ska beaktas den skada, kränkning 
eller fara som gärningen inneburit, 
vad den tilltalade insett eller borde 
ha insett om detta samt de avsikter 
eller motiv som han eller hon haft. 
Det ska särskilt beaktas om gär-
ningen inneburit ett allvarligt an-
grepp på någons liv eller hälsa eller 
trygghet till person.

2 §

Såsom försvårande omständighe-
ter vid bedömningen av straffvärdet 
skall, vid sidan av vad som gäller 
för varje särskild brottstyp, särskilt 
beaktas 

1. om den tilltalade avsett att 
brottet skulle få betydligt allvarli-
gare följder än det faktiskt fått, 

2. om den tilltalade visat särskild 
hänsynslöshet, 

3. om den tilltalade utnyttjat nå-
gon annans skyddslösa ställning 
eller särskilda svårigheter att värja 
sig, 

Som försvårande omständigheter 
vid bedömningen av straffvärdet 
ska, vid sidan av vad som gäller för 
varje särskild brottstyp, särskilt be-
aktas 

1. om den tilltalade avsett att 
brottet skulle få allvarligare följder 
än det faktiskt fått, 

2. om den tilltalade visat stor hän-
synslöshet, 

3. om den tilltalade utnyttjat nå-
gon annans skyddslösa ställning el-
ler svårigheter att värja sig,  
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4. om den tilltalade grovt utnytt-
jat sin ställning eller i övrigt miss-
brukat ett särskilt förtroende, 

5. om den tilltalade förmått nå-
gon annan att medverka till brottet 
genom allvarligt tvång, svek eller 
missbruk av dennes ungdom, oför-
stånd eller beroende ställning, 

6. om brottet utgjort ett led i en 
brottslig verksamhet som varit sär-
skilt noggrant planlagd eller bedri-
vits i stor omfattning och i vilken 
den tilltalade spelat en betydande 
roll, 

4. om den tilltalade utnyttjat sin 
ställning eller i övrigt missbrukat 
ett särskilt förtroende, 

5. om den tilltalade förmått nå-
gon annan att medverka till brottet 
genom tvång, svek eller missbruk 
av hans eller hennes ungdom, oför-
stånd eller beroende ställning, 

6. om brottet utgjort ett led i en 
brottslighet som utövats i organise-
rad form eller systematiskt eller om 
brottet föregåtts av särskild plane-
ring,

7. om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller 
en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt 
eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan lik-
nande omständighet, eller 

8. om brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i 
dess förhållande till en närstående person.

3 §

Såsom förmildrande omständig-
heter vid bedömningen av straff-
värdet ska, vid sidan av vad som 
är föreskrivet för vissa fall, särskilt 
beaktas 

1. om brottet föranletts av någon 
annans grovt kränkande beteende, 

2. om den tilltalade till följd av 
en allvarlig psykisk störning haft 

starkt nedsatt förmåga att inse gär-
ningens innebörd eller att anpassa 
sitt handlande efter en sådan insikt 
eller annars till följd av en psykisk 
störning, sinnesrörelse eller av nå-
gon annan orsak haft starkt nedsatt 
förmåga att kontrollera sitt hand-
lande, 

3. om den tilltalades handlande 
stått i samband med hans eller hen-
nes uppenbart bristande utveckling, 
erfarenhet eller omdömesförmåga, 
4. om brottet föranletts av stark 
mänsklig medkänsla eller 

Som förmildrande omständighe-
ter vid bedömningen av straffvärdet 
ska, vid sidan av vad som är före-
skrivet för vissa fall, särskilt beak-
tas 

1. om brottet föranletts av någon 
annans uppenbart kränkande bete-
ende, 

2. om den tilltalade till följd av 
en allvarlig psykisk störning haft 
nedsatt förmåga att inse gärning-
ens innebörd eller att anpassa sitt 
handlande efter en sådan insikt eller 
annars till följd av en psykisk stör-
ning, sinnesrörelse eller av någon 
annan orsak haft nedsatt förmåga 
att kontrollera sitt handlande, 

3. om den tilltalades handlande 
stått i samband med hans eller hen-
nes bristande utveckling, erfarenhet 
eller omdömesförmåga, 

4. om brottet föranletts av stark 
mänsklig medkänsla, eller 

5. om gärningen, utan att vara fri från ansvar, är sådan som avses i 24 
kap

Om det är påkallat med hänsyn 
till brottets straffvärde, får dömas 
till lindrigare straff än som är före-
skrivet för brottet. 

Om det är påkallat med hänsyn 
till brottets straffvärde, får dömas 
till lindrigare straff än vad som är 
föreskrivet för brottet. 
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4 §

Vid straffmätningen skall rätten, 
om förhållandet inte tillräckligt kan 
beaktas genom påföljdsvalet eller 
genom förverkande av villkorligt 
medgiven frihet, utöver brottets 
straffvärde, i skälig utsträckning ta 
hänsyn till om den tilltalade tidiga-
re gjort sig skyldig till brott. Härvid 
skall särskilt beaktas vilken om-
fattning den tidigare brottsligheten 
haft, vilken tid som förflutit mellan 
brotten samt huruvida den tidigare 
och den nya brottsligheten är likar-
tade eller brottsligheten i båda fal-
len är särskilt allvarlig. 

Vid straffmätningen ska rätten, 
utöver brottets straffvärde, i skär-
pande riktning ta hänsyn till om 
den tilltalade tidigare gjort sig skyl-
dig till brott, om inte förhållandet 
beaktas genom påföljdsvalet eller i 
tillräcklig utsträckning genom för-
verkande av villkorligt medgiven 
frihet. Vid denna bedömning ska 
särskilt beaktas vilken omfattning 
den tidigare brottsligheten haft, 
vilken tid som förflutit mellan brot-
ten samt om den tidigare och den 
nya brottsligheten är likartade eller 
brottsligheten i båda fallen är sär-
skilt allvarlig. 
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Tabellbilaga
Brås officiella lagföringsstatistik
Nedan presenteras (diagram 1B) kort den genomsnittliga strafflängden för 
brott som enligt propositionen skulle omfattas av reformen (och där lag-
föringar de facto registrerats52) men som inte tidigare redogjorts för i rap-
porten. Enheten i dessa analyser är tingsrättsbeslut med det aktuella brottet 
som huvudbrott i lagföringen. Alla av de redovisade besluten har alltså inte 
vunnit laga kraft. 

Diagram 1B. Genomsnittlig strafflängd i antal fängelsemånader. Brås officiella lagföringsstatistik, 
tingsrättsbeslut, huvudbrott i lagföringen. 

52 Enligt propositionen ska även myteri och förbud mot könsstympning av kvinnor beröras av reformen 
men för dessa har knappt några lagföringar förekommit under den aktuella perioden. Vidare kan även 
människohandel och våldsamt upplopp omfattas men antalet lagföringar är för lågt för dessa brott för att 
några slutsatser ska kunna dras om förändringar över tid.
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Diagram 2B. Misshandel (oavsett svårhetsgrad, inklusive försök) 3 kap. 5–6 § BrB, andel  
lagföringar med fängelsestraff samt genomsnittlig strafflängd. Enbart ett brott i lagföringen.
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Diagram 3B. Lagföringar med grov och synnerligen grov misshandel (3 kap. 6 § BrB) som  
huvudbrott; antal och andel försöksbrott. Efter datum för brottstillfället.
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Diagram 4B. Antalet lagföringar för mord och dråp, fullbordade brott respektive försök.  
(Lagföringar för brott begångna andra halvåret 2012 ingår inte i denna analys av trenden;  
enbart 3 fullbordade och 11 försöksbrott har hunnit lagföras innan datauttaget).

Diagram 5B. Antal fängelseår i lagföringar med mord och dråp som huvudbrott.  
Efter datum för brott.

Diagram 6B. Antal fängelseår i lagföringar med rån och grovt rån som huvudbrott, inkl. försök. 
Efter datum för brott.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

20
00

, 1

20
00

, 2

20
01

, 1

20
01

, 2

20
02

, 1

20
02

, 2

20
03

, 1

20
03

, 2

20
04

, 1

20
04

, 2

20
05

, 1

20
05

, 2

20
06

, 1

20
06

, 2

20
07

, 1

20
07

, 2

20
08

, 1

20
08

, 2

20
09

, 1

20
09

, 2

20
10

, 1

20
10

, 2

20
11

, 1

20
11

, 2

20
12

, 1

Försök till mord eller dråp

Fullbordat mord eller dråp

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

2000, 1

2000, 2

2001, 1

2001, 2

2002, 1

2002, 2

2003, 1

2003, 2

2004, 1

2004, 2

2005, 1

2005, 2

2006, 1

2006, 2

2007, 1

2007, 2

2008, 1

2008, 2

2009, 1

2009, 2

2010, 1

2010, 2

2011, 1

2011, 2

2012, 1

2012, 2

Försök till mord

Fullbordat mord

Dråp (inkl försök)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

20
00

, 1

20
00

, 2

20
01

, 1

20
01

, 2

20
02

, 1

20
02

, 2

20
03

, 1

20
03

, 2

20
04

, 1

20
04

, 2

20
05

, 1

20
05

, 2

20
06

, 1

20
06

, 2

20
07

, 1

20
07

, 2

20
08

, 1

20
08

, 2

20
09

, 1

20
09

, 2

20
10

, 1

20
10

, 2

20
11

, 1

20
11

, 2

20
12

, 1

20
12

, 2

Grovt rån

Rån



Brå rapport 2014:6

87

Diagram 7B. Fängelseår i lagföringar med våldtäkt som huvudbrott. Efter datum för brott.

Diagram 8B. Spridning (standardavvikelse) – misshandel av normalgraden (ett brott i 
lagföringen), grov misshandel (huvudbrott).

Diagram 9B. Spridning (standardavvikelse) – våldtäkt och rån (huvudbrott).
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53 Sedan 2012 särredovisas i den officiella statistiken grova brott för vissa av brottskategorierna.  
Dessa anges i parentes.
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Tabell 2B. Misshandel av normalgraden, endast ett brott i lagföringen. Strafflängd i antal dagar. 
Efter brottsdatum, halvårsvis.

Datum för 
brottstillfället N Medel Minimum Maximum Median

Standard-
avvikelse

2000, 1 425 90 14 457 61 79

2000, 2 160 96 30 731 61 95

2001, 1 162 90 14 426 61 69

2001, 2 164 97 14 1 096 61 121

2002, 1 202 92 14 731 61 95

2002, 2 185 83 14 304 61 61

2003, 1 172 96 14 487 61 74

2003, 2 197 94 14 365 61 74

2004, 1 198 88 14 731 61 79

2004, 2 188 90 14 365 61 67

2005, 1 179 83 14 365 61 66

2005, 2 175 89 14 365 61 69

2006, 1 176 95 30 852 61 102

2006, 2 200 92 14 548 61 82

2007, 1 173 91 14 365 61 73

2007, 2 197 101 14 487 61 85

2008, 1 186 96 14 365 61 73

2008, 2 170 100 30 365 91 78

2009, 1 196 85 14 365 61 67

2009, 2 181 92 14 365 61 67

2010, 1 172 87 14 731 61 81

2010, 2 172 98 14 457 61 86

2011, 1 177 95 14 1 096 61 112

2011, 2 163 105 14 304 91 77

2012, 1 105 92 14 457 61 76

2012, 2 58 74 14 183 61 50

Total 4 733 92 14 1 096 61 81
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Tabell 3B. Grov och synnerligen grov misshandel (huvudbrott), strafflängd i antal dagar,  
inkl. försök. Efter brottsdatum, halvårsvis.

Datum för 
brottstillfället N Medel Median Minimum Maximum

Standard-
avvikelse

2000, 1 158 598 548 61 2 192 388

2000, 2 187 573 548 30 2 192 289

2001, 1 143 548 487 30 1 826 299

2001, 2 181 577 487 61 5 114 470

2002, 1 178 632 548 61 2 557 397

2002, 2 203 629 548 30 3 653 472

2003, 1 224 565 548 30 1 461 299

2003, 2 212 586 548 61 1 826 309

2004, 1 186 603 517 91 5 114 464

2004, 2 196 637 487 14 3 653 498

2005, 1 191 557 487 30 2 648 359

2005, 2 219 665 548 61 3 653 489

2006, 1 197 590 487 91 3 653 447

2006, 2 188 560 457 30 4 018 451

2007, 1 230 587 487 61 2 557 364

2007, 2 204 651 548 30 2 192 392

2008, 1 198 602 548 30 3 287 435

2008, 2 250 607 517 61 3 287 397

2009, 1 162 572 457 61 2 922 383

2009, 2 192 565 457 91 2 922 343

2010, 1 208 570 487 61 2 557 326

2010, 2 198 574 487 61 2 009 328

2011, 1 182 603 487 30 2 557 389

2011, 2 171 625 548 61 2 557 366

2012, 1 190 699 548 61 4 383 522

2012, 2 77 606 548 91 1 826 305

Total 4 925 600 517 14 5 114 400
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Tabell 4B. Misshandel av normalgraden, fördelning över straffskalan. Procent (till diagram 10).

Upp till 1 mån. > 1månad till 6 mån. > 6 mån.
Brott t.o.m. 2010-06-30 34 58 8
Brott efter 2010-06-30 35 56 10

Tabell 5B. Grov/synnerligen grov misshandel, fördelning över straffskalan. Procent (till diagram 11).

< 1 år 1 år
> 1 år till 
< 18 mån.

18 mån. 
till < 2 år

2 år till 
< 4 år 4 år +

Brott t.o.m. 2010-06-30 15 40 9 16 18 2
Brott efter 2010-06-30 15 28 21 14 18 5

Tabell 6B. Våldsmetoder i fängelsedomar för mord- eller dråpförsök. Brott till och med  
respektive efter 2010-06-30. Avser 33 procents urval av samtliga lagakraftvunna domar  
för mord- eller dråpförsök 2008–2012.

Brott t.o.m. 
30 juni 2010

Brott efter 
30 juni 2010

Knivvåld (eller liknande stickande/skärande våld) 27 19
Därav m. direkt livshotande skada 22 11

Skjutvapen 2 6
Trubbigt våld med nävar, sparkar eller slagvapen 4 2
Därav forts. mot medvetslöst offer 4 1

Övriga metoder (mordbrand, strypning, etc.) 2 6
Totalt antal dömda 42 33

Tabell 7B. Genomsnittlig strafflängd m.m. för fängelsedömda för fullbordad grov misshandel 
(huvudbrott) utifrån brottsplats. Brott till och med respektive efter 2010-06-30. Avser 20 procents 
urval av samtliga lagakraftvunna domar 2008–2012. 

Brott t.o.m. 
30 juni 2010

Brott efter 
30 juni 2010

Offrets, gärningspersonens eller 
annans privatbostad 
Vanligaste strafflängd (typvärde) 1,5 år (24 % av smtl.) 1,5 år (22 % av smtl.)
Genomsnittlig strafflängd
Andel domar strafflängd över 2 år 
Totalt antal dömda 

1 år 8 mån.
15 % (14 st.)

93

1 år 11 mån.
35 % (15 st.)

49

Allmän eller annan liknande plats 
(krog, arbetsplats etc.) 
Vanligaste strafflängd (typvärde)
Genomsnittlig strafflängd
Andel domar strafflängd över 2 år

1 år (29 % av smtl.)
1 år 7 mån.

17 % (23 st.) 

1 år (27 % av samtl.)
1 år 10 mån.
29 % (27 st.)

Totalt antal dömda 137 93
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Tabell 8B. Genomsnittlig strafflängd m.m. för fängelsedömda för fullbordad grov misshandel 
(huvudbrott) i lagakraftvunna domar, utifrån vilken typ av relation offret haft till gärningspersonen. 
Brott till och med respektive efter 2010-06-30. 

Brott t.o.m. 
30 juni 2010

Brott efter 
30 juni 2010

Partner, expartner eller nära släkting 
Genomsnittlig strafflängd 
 i medelvärde
 i medianvärde

1 år 7 mån.
1 år 6 mån.

1 år 9 mån.
1 år 6 mån.

Andel domar strafflängd över 2 år 
Totalt antal dömda 

19 % (8 st.)
 49

31 % (4 st.)
13

Bekant (kompis, granne, samma ”gäng” etc.)
Genomsnittlig strafflängd
 i medelvärde
 i medianvärde

 
1 år 10 mån.
1 år 6 mån.

2 år
1 år 6 mån. 

Andel domar strafflängd över 2 år 
Totalt antal dömda

20 % (21 st.) 
107

31 % (24 st.) 
77

Obekant eller okänd relation
Genomsnittlig strafflängd
 i medelvärde
 i medianvärde

 
1 år 5 mån.
1 år 3 mån.

 
1 år 10 mån.
1 år 6 mån.

Andel domar strafflängd över 2 år 
Totalt antal dömda

10 % (7 st.)
74

31 % (16 st.)
52

Tabell 9B. Genomsnittlig strafflängd m.m. för fängelsedömda för fullbordad grov respektive  
synnerligen grov misshandel (huvudbrott) till strafflängder fyra år eller mer i högsta instans.  
Brott till och med respektive efter 2010-06-30. Samtliga lagakraftvunna domar 2008–2012. 

Brott
t.o.m. 30 juni 2010

Brott efter 30 juni 
2010

Grov misshandel 4+ år 
Genomsnittlig strafflängd 
 i medelvärde 
 i medianvärde

4 år 8 mån. 
4 år 6 mån.

4 år 5 mån.
4 år 

Andel domar strafflängd 5+ år 
Totalt antal dömda

34 % (10 st.)
29

38 % (3 st.)
8

Synnerligen grov misshandel
Genomsnittlig strafflängd
 i medelvärde
 i medianvärde

 -
 -

4 år 7 mån.
4 år 6 mån.

Andel domar strafflängd 5+ år 
Totalt antal dömda 

 - 40 % (6 st.) 
15

Alla domar grov/synnerligen grov 
misshandel 4+ år
Genomsnittlig strafflängd
 i medelvärde
 i medianvärde

4 år 8 mån.
4 år 6 mån.

4 år 6 mån.
4 år 6 mån.

Andel domar strafflängd 5+ år 
Totalt antal dömda

34 % (10 st.)
29

39 % (9 st.)
23
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Tabell 10B. Dömda för grov misshandel (huvudbrott) till fängelse i 4 år eller mer, uppdelat på  
typ av skada som åsamkats offret, på rubricering*, på om fler grova brott (maxstraff > 4 år)  
ingick i domen. Brott till och med respektive efter 2010-06-30. Samtliga lagakraftvunna domar 
2008–2012.

Brott t.o.m. 
30 juni 2010

Brott efter 
30 juni 2010

GM SGM TOT GM SGM TOT
Offret fått direkt livshotande skada?
Ja 15 - 15 5 6 11
Nej 14 - 14 4 9 13
Antal totalt dömda 29 - 29 9 15 24

Offret avlidit eller fått bestående
kroppslig funktionsnedsättning?
Avlidit 9 9 0 0 0
Nej, men bestående kroppsskada 6 - 6 0 8 8
Nej, inget av ovanstående 14 - 14 9 7 16
Antal totalt dömda 29 - 29 9 15 24

Ytterligare fler grova brott i domen?
Ja 24 - 24 3 6 9
Nej 5 - 5 6 9 15
Antal totalt dömda 29 - 29 9 15 24

*GM = Grov misshandel, SGM = Synnerligen grov misshandel, TOT = Båda rubriceringarna

Tabell 11B. Fördelning av strafflängd för fängelsedömda för fullbordad grov (eller synnerligen 
grov) misshandel, respektive dråpförsök, som huvudbrott. Brott till och med respektive efter 
2010-06-30. Beslut i tingsrätt, urval från åren 2008–2012.

Brott t.o.m. 30 juni 2010 Brott efter 30 juni 2010
Antal % Antal %

Grov misshandel 3:6 BrB
Under 1 år 10 4 1 1
1 till 1 år 6 mån 140 61 73 51
Mer än 1,5 år upp t.o.m. 2 år 43 19 24 17
Över 2 år 37 16 44 31
Genomsnittlig strafflängd 1 år 8 mån. 1 år 11 mån.
Totalt antal 230 100 142 100

Dråpförsök 3:2 BrB
Under 4 år 4 25 2 20
4 till och med 5 år 11 69 7 70
Över 5 år 1 6 1 10
Genomsnittlig strafflängd 4 år 3 mån. 4 år 5 mån.
Totalt antal 16 100 10 100
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Tabell 12B. Multivariat analys av betydelse av tidigare belastning. Misshandel oavsett  
svårhetsgrad. 

Fram till reformen (n = 16 415) 

B Standardfel Signifikans
Konstant -359,703 12,305 0,000
Försöksbrott -144,327 8,715 0,000
Grovt brott 481,302 3,942 0,000
Antal brott i lagföringen 14,083 ,517 0,000
Kön -28,850 9,352 0,002
Ålder -,605 ,153 0,000
Tidigare brottslighet (5 år) 6,454 1,582 0,000

Efter reformen (n = 2 422)

B Standardfel Signifikans
Konstant -455,845 32,045 0,000
Försöksbrott -206,742 22,581 0,000
Grovt brott 514,032 9,610 0,000
Antal brott i lagföringen 10,852 1,636 0,000
Kön 16,424 24,176 0,497
Ålder ,129 ,396 0,744
Tidigare brottslighet (5 år) 3,260 4,013 0,417





Att bestämma påföljd och mäta ut straff för ett begånget brott fodrar en 
mängd överväganden. Vad som är lämpliga straffnivåer är också åter-
kommande föremål för debatt i både kriminalpolitik och forskning, inte 
minst ifråga om våldsbrott. År 2010 trädde ett antal lagändringar i kraft 
med syfte att generellt höja straffen för allvarliga våldsbrott och grovt 
vållande till annans död, öka spännvidden i straffvärdebedömnigen samt 
skärpa straffen vid återfall. 

I denna rapport utvärderas reformen genom statistiska analyser av lag-
föringsuppgifter, granskning av domar samt intervjuer med åklagare och 
domare. Det visar sig att reformen i många delar fått den av lagstiftaren 
avsedda effekten; straffen för de allvarligaste våldsbrotten har skärpts. 
I rapporten läggs särskilt fokus på grov misshandel, men den innehåller 
även analyser av hur straffnivåerna utvecklats mellan år 2000 och 2012 
för flera andra allvarliga våldsbrott.


