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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 oktober 2008 beretts tillfälle att avge 
yttrande över Straffnivåutredningens slutbetänkandet Straff i proportion till brottets allvar 
(SOU 2008:85). 
 
Advokatsamfundet har tidigare avgett yttrande över utredningens delbetänkande 
Straffskalan för mord (SOU 2007:90).1 
 

Sammanfattning 
 
Sveriges advokatsamfund tillstyrker förslaget till ändring i 9 kap. 4 § brottsbalken.  
 
Advokatsamfundet har i huvudsak ingen erinran mot förslaget till ändring i 3 kap. 6 § 
brottsbalken, men har vissa synpunkter enligt vad som framgår nedan.  
 
I övrigt avstyrker Advokatsamfundet de föreslagna ändringarna i brottsbalken, bland 
annat med hänvisning till att samfundet anser att tillräckliga skäl saknas för den skärpning 
av påföljder som föreslås. En generellt höjd repressionsnivå måste föregås av betydligt 
mer djupgående analyser i fråga om proportionalitet, ändamålsenlighet, nödvändighet och 
effektivitet.  
 
Advokatsamfundet efterlyser även en generell översyn av befintliga straffskalor för att på 
ett mer heltäckande sätt få en övergripande bild av samhällets syn på brott och straff för 
olika typer av gärningar. Endast genom en sådan mer genomgripande översyn av straff-
skalorna finns förutsättningar att komma till rätta med otidsenliga och andra skillnader i 

                                                
1 Advokatsamfundets remissvar R-2008/0036 den 25 mars 2008, Ju2007/10575/L5. 
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fråga om straffvärde, straffmätning och påföljdsval vid olika brott och brottstyper. Vid en 
sådan av samfundet förespråkad generell översyn skulle också finnas anledning att, vid 
sidan av de brott som omfattas av detta betänkande, även se över straffskalorna för den 
typ av brottslighet som hotar kärnan i det svenska rättsväsendet, såsom exempelvis 
övergrepp i rättssak, där anledning finns att i skärpande riktning se över straffskalorna. 
 
Advokatsamfundet avstyrker slutligen även förslagen till ändringar i rättegångsbalken. 

Överväganden 
 
Förslaget till ändringar i 9 kap. 4 § brottsbalken, utpressning 
 
Advokatsamfundet tillstyrker de föreslagna ändringarna, vilka innebär ett tydliggörande 
av sådana omständigheter som talar för att brottet skall bedömas som grovt.  
 
Förslaget till ändringar i 3 kap. 6 § brottsbalken, grov misshandel 
 
Advokatsamfundet har i huvudsak ingen erinran mot förslaget till ändring i 3 kap. 6 § 
brottsbalken. Advokatsamfundet har dock följande invändning mot den föreslagna 
differentieringen av grovt brott. 
 
Beträffande vad som enligt förslaget särskilt skall beaktas vid bedömningen av om en 
grov misshandel är att anse som synnerligen grov, bör rekvisitet ”…eller om gärnings-
mannen annars visat synnerligen stor hänsynslöshet” enligt Advokatsamfundets mening 
utgå, eftersom den föreslagna lagtexten i den delen inte ger någon konkret vägledning för 
bedömningen. Lokutionen riskerar vidare att göra gränsdragningen mot grov misshandel 
med den lägre straffskalan otydlig.   
 
Eftersom grov misshandel som bedöms vara synnerligen grov enligt förslaget bör ges ett 
straffminimum om fyra år, ifrågasätter Advokatsamfundet också om inte ett sådant brott 
bör ges en egen rubricering, t.ex. synnerligen grov misshandel eller, möjligen lämpligare 
någon annan särskild brottsrubricering för att undvika kategoriseringar av brottets 
grovhet. Därigenom skulle bl.a. förutsättningarna för användningen av olika straffproces-
suella tvångsmedel vid misstanke om grov misshandel (med straffskalan ett till sex år) 
respektive synnerligen grov misshandel eller annan särskild brottsrubricering (med straff-
skalan fyra till tio år) bli tydligare. Även för andra frågor, t.ex. preskription och dubbel 
straffbarhet, kan detta vara av stor praktisk betydelse. 
 
Förslaget till ändringar rörande straffmätning, 29 kap. brottsbalken 
 
Advokatsamfundet konstaterar att utredningen varken har kunnat hänföra förslaget om 
straffskärpning för grova brott till att det skulle finnas ett behov av detta utifrån att antalet 
grova brott skulle ha ökat i sådan utsträckning att det skulle föranleda en straffskärpning, 
att de föreslagna straffskärpningarna kan förväntas leda till en minskning av antalet grova 
brott, eller att Sverige vid en internationell jämförelse kan anses ligga lägre i straffnivå-
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hänseende än andra jämförbara länder. Det enda egentliga skäl som av utredningen anförs 
för en generell straffskärpning av de allvarligare brotten, är att samhället tydligt bör 
markera det förkastliga i att begå sådana brott. Detta är enbart en politisk markering och 
enligt samfundets förmenande måste betydligt bättre skäl kunna anföras för en så långt-
gående förändring som föreslås i betänkandet. I avsaknad härav och med hänvisning till 
vad som anges i det följande avstyrks förslagen i denna del.  
 
I utredningen anges att den övergripande målsättningen för kriminalpolitiken är att minska 
brottsligheten och att öka människors trygghet (sid. 39). Vidare anförs att allt arbete på 
straffrättens område bör ske med denna målsättning i förgrunden. Advokatsamfundet kan 
instämma i detta.  
 
Utredningens förslag rörande ändringar i 29 kap. brottsbalken avser för straffrätten 
generella regler för straffvärdebedömningar, men förslagen syftar bl.a. till ökad repression 
endast beträffande vissa brott, i utredningen benämnda som allvarliga våldsbrott.  
 
Enligt Advokatsamfundets uppfattning kan inte något behov, vare sig generellt eller 
partiellt, av höjd repressionsnivå anses föreligga, eftersom höjd repressionsnivå enligt 
såväl utredningen som kriminologisk forskning inte kan antas leda till minskad brotts-
lighet eller öka människors trygghet. Att då genomföra de förslag till ändringar i 29 kap. 
brottsbalken, med målet att åstadkomma ökad repression, kan därför sägas vara direkt 
oförenligt med målsättningen för den förespråkade kriminalpolitiken.  
 
Enligt Advokatsamfundets uppfattning kan det i en rättsstat inte genomföras generella 
straffskärpningar om inte starka skäl talar för ett behov av sådana åtgärder för att minska 
brottsligheten och öka människors trygghet. Vidare kan denna typ av allmänna straff-
skärpningar införas endast om de kan anses vara proportionerliga, ändamålsenliga och 
verkligen få den eftersträvade effekten. Utredningen visar vare sig att några sådana 
särskilda skäl föreligger eller att en allmän skärpning av straff verkligen kommer att vara 
ändamålsenliga och effektiva. Tvärt om kan sägas att det i utredningen redovisas goda 
skäl mot de föreslagna generella straffskärpningarna. Förslagen i utredningen innebär, 
såsom anges i det särskilda yttrandet av professor Petter Asp (sid. 401 f.), stora kostnader i 
form av både pengar (ca en halv miljard kronor per år) och mänskligt lidande (hundratals 
fängelseår) till liten eller ingen nytta i form av preventiva effekter.   
 
Som skäl för en höjd straffnivå för allvarliga våldsbrott anförs i utredningen främst 
förändringar i samhället och av värderingarna i samhället. Det påstås att mycket talar för 
att acceptansen för våld har minskat i samhället (sid. 247). Advokatsamfundet anser att 
denna typ av argument inte väger särskilt tungt och är otillräckliga som grund för 
föreslagna ändringar. Allmänhetens acceptans för våldsbrott torde ha varit låg under lång 
tid, åtminstone sedan brottsbalken infördes. Utredningen visar i varje fall inte på något 
tillförlitligt sätt att allmänheten skulle ha utvecklat en minskad acceptans för våldsbrott 
som skulle motivera eller nödvändiggöra en höjd repressionsnivå. Som skäl för generellt 
höjd straffnivå väger därför utredningens argument om minskad acceptans för våld lätt i 
jämförelse med argumenten mot ökad repression, dvs. utebliven brottspreventiv effekt och 
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stora kostnader i pengar och lidande. Sakliga, rationella och vetenskapligt underbyggda 
skäl för höjd repressionsnivå enligt utredningens förslag saknas därmed. I sammanhanget 
kan framhållas att detsamma får anses gälla den straffskärpning som skett sedan slutet av 
1990-talet beträffande våldsbrott (se Per-Ole Träskman, Brottsligheten och dess bekäm-
pande, SvJT 2007, sid. 119). 
 
Advokatsamfundet delar i och för sig uppfattningen att våldsbrott bör betraktas som 
allvarligare än tidigare ställt i förhållande till främst förmögenhetsbrotten. Att rätta till det 
förhållandet bör dock i första hand ske inom ramen för en allmän straffskaleöversyn. Som 
anförts i litteraturen (t.ex. Nils Jareborg & Josef Zila, Straffrättens påföljdslära, andra 
upplagan, sid. 17) är de nu gällande straffskalorna, vilka tillkommit under en sextioårs-
period, inte värderingsmässigt samordnade. Ett logiskt och konsekvent system med välav-
vägda straffskalor för alla brottstyper kan sannolikt bara uppnås genom en genomgripande 
översyn och revision av samtliga brott och straffskalor.  
 
I utredningen framförs vidare, som ett led i argumentationen för höjd repressionsnivå för 
de allvarliga våldsbrotten, vissa jämförelser med straffmätningen för narkotikabrott (sid. 
249 f.). En sådan jämförelse är enligt Advokatsamfundet dock inte relevant. Som påtalats i 
litteraturen (Jareborg & Zila, a.a., sid. 102) är straffsatserna vid narkotikabrott anmärk-
ningsvärt höga och står i jämförelse med exempelvis våldsbrottslighet inte i rimlig 
proportion till de enskilda gärningarnas skadlighet/farlighet. Det kan därför hävdas att 
denna praxis strider mot grundläggande straffrättsliga principer, eftersom ansvaret för 
aggregerade skadeverkningar läggs på den enskilde brottslingen, och bör därför inte anses 
relevant som jämförelse vid bedömningen av straffmätning.  
 
Utredningen anför att ett mål för lagstiftningen är att den skall kunna stå sig under lång  
tid (sid. 247). Detta är lätt att instämma i. Dock trädde de nu gällande reglerna i 29 kap. 
brottsbalken huvudsakligen i kraft så sent som 1989. Denna reglering får också i allt 
väsentligt, med undantag för vad som anförts ovan, alltjämt anses ändamålsenlig. Det 
finns även ett värde i att upprätthålla den praxis som tillämpningen medfört och den 
förutsebarhet som reglerna innebär.   
 
29 kap. 1 § brottsbalken 
 
Den föreslagna ändringen i 29 kap. 1 § är inte nödvändig och bör inte genomföras. 
Lagrummets nuvarande utformning ger erforderligt utrymme för fastställande av straff-
värden förenliga med principerna om proportionalitet och ekvivalens. Vad som behövs är 
en allmän översyn av straffskalorna enligt vad som ovan anförts.   
 
29 kap. 2 och 3 §§ brottsbalken  
 
29 kap. 1 § brottsbalken ger ett väsentligt utrymme att beakta försvårande och förmild-
rande omständigheter. Att komplettera denna reglering med att i 2 och 3 §§ uppställa 
rekvisit som innebär att snart sagt varje försvårande eller förmildrande omständighet skall 
påverka straffvärdet, utöver vad som följer av den bedömning som skall göras enligt 1 §, 
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kan inte anses befogat. Den nuvarande ordningen där endast påtagliga kvalitetsskillnader 
ges betydelse i skärpande eller mildrande riktning vid sidan av bedömningen enligt 1 § 
bör behållas, eftersom den bättre svarar upp mot rättssäkerhetskrav rörande förutsebarhet 
och enhetlighet i rättstillämpningen. Advokatsamfundet anser vidare att det med den 
föreslagna förändringen finns risk för att en viss omständighet inom ramen för gärningen 
kan läggas den tilltalade till last i dubbel bemärkelse, dels vid rubriceringen av brott, dels 
som en försvårande omständighet vid straffvärdebedömningen.  
 
29 kap. 4 § brottsbalken 
  
Advokatsamfundet ansluter sig till de skäl mot föreslagen förändring som anges i det 
särskilda yttrandet av professor Petter Asp och advokaten Ghita Haddding-Wiberg  
(sid. 399 ff.).   
 
En gärning är i allmänhet inte skadligare eller farligare därför att brottslingen tidigare 
dömts för brott. Man kan därför inte i ett straffrättssystem som bygger på principerna om 
proportionalitet och ekvivalens och som gör anspråk på att vara rättvist ge olika långa 
fängelsestraff för lika allvarliga och förkastliga gärningar. I stället bör lagstiftningen 
säkerställa en straffmätning utifrån den individuella gärningen (jfr Jareborg & Zila, a.a., 
sid. 67 och 93 f.). Inte heller kan man på allmän- eller individualpreventiva grunder 
rationellt förespråka en hög repressionsnivå, vare sig vid återfall i brott eller i övrigt. Det 
är inte försvarligt att försöka nå samhällsmål med otjänliga och kostsamma medel. Vad 
man eventuellt kan vinna genom ökad grad av inkapacitering (inkapacitering synes i 
utredningen åberopas som skäl för s.k. återfallsskärpning, sid. 309) kan sannolikt nås 
billigare och betydligt humanare genom andra brottspreventiva åtgärder.  
 
Förslaget till ändringar i rättegångsbalken 
 
De föreslagna förändringarna i rättegångsbalken anges syfta till att i processen föra in och 
synliggöra sådana förmildrande och försvårande omständigheter som förelegat vid brottet. 
Advokatsamfundet kan i och för sig se vissa fördelar med  detta. Det finns dock enligt 
samfundets uppfattning skäl som med styrka talar mot ett införande av de föreslagna 
ändringarna i rättegångsbalken.  
 
De föreslagna ändringarna innebär bland annat en skyldighet för åklagare att redan i 
stämningsansökan ange sitt förslag till påföljd för brottet, om det inte finns särskilda skäl 
för att avvakta med det. Vidare skall enligt förslaget åklagarens påföljdsförslag anges i 
domen. En stor mängd faktorer påverkar och skall vägas in vid en straffvärdebedömning. 
Åtskilliga av dessa kan inte beaktas före huvudförhandlingen. Enligt Advokatsamfundets 
uppfattning kan därför ett välgrundat och nyanserat påföljdsförslag svårligen lämnas innan 
rättegången hållits. Åklagarens påföljdsyrkande hör därför hemma inom ramen för slutan-
förandet. Med denna utgångspunkt anser samfundet att förslaget devalverar huvudför-
handlingen, som bland annat har till syfte att belysa straffvärdet för ett brott som läggs den 
tilltalade till last. Att redan i stämningsansökan lämna utrymme för åklagaren att anlägga 
sin syn på påföljd, riskerar att i icke obetydlig grad påverka rätten på ett sätt som rubbar 
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balansen i rättegången. Åklagarens uppfattning om utgången av målet skulle därmed, 
särskilt av den icke lagfarna delen av rätten, anses kunna tillmätas större tyngd än 
försvararens, vilket skulle innebära att principen om en jämbördig process (principen om 
equality of arms) inte kan upprätthållas. Det finns också risk för att åklagaren inte vill 
riskera att framställa ett alltför lindrigt påföljdsyrkande i stämningsansökan för att 
sedermera behöva ändra yrkandet med hänsyn till vad som framkommit under huvud-
förhandlingen. 
 
På av anförda skäl avstyrker Advokatsamfundet utredningens förslag i denna del.   
 
 
SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
 
 
 
Anne Ramberg 
 


