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Alliansen skärper straff för grova brott 
 
I onsdags beslutade riksdagen att skärpa straffen för flera grova våldsbrott. Bla skärps straffen för 
allvarliga våldsbrott som grov misshandel, grovt rån, gro våldtäkt och grov kvinnofridskränkning. 
Strängare straff blir det även för våld som riktas mot äldre, mot barn eller funktionshindrade. 
Därtill höjs straffminimum för grovt vållande till annans död, t.ex. om en onykter bilförare kör 
ihjäl en människa 
 
Det har varit ett problem att straffen, särskilt för våldsbrott, uppfattats av allmänheten som alltför 
milda. Många har ifrågasatt rimligheten i att ekonomisk brottslighet kunnat ge strängare straff än 
vissa våldsbrott. En dom som inte motsvarar allvaret i de brottsliga gärningarna kan dessutom i 
värsta fall upplevas som ännu en kränkning av brottsoffret och dess anhöriga. Därför har 
Alliansregeringen redan skärpt straffen för bl.a. mord, och nu går vi vidare med straffskärpningar 
för flera grova våldsbrott 
 
En del av problemet har varit att domstolarna sällan använt hela straffskalan. Nästan alla straff 
för grova våldsbrott har varit lägre än en fjärdedel av maxstraff. När det gäller de allvarligaste 
fallen av grov misshandel, t.ex. om våldet medfört en bestående svår kroppsskada eller varit av 
närmast tortyrliknande slag, har domstolarna endast undantagsvis utdöms strängare straff än tre-
fyra års fängelse. Det har heller inte spelat någon större roll i straffutmätningen om det rört sig 
om upprepad brottlighet eller engångsförbrytelser. Nu ändrar vi på detta. Det ska vara en kännbar 
skillnad i straff mellan ringa och grov misshandel, mellan en engångsöverträdelse och upprepad 
brottslighet.  
 
Inom oppositionen är man splittrad om Alliansens reform. Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet 
är emot skärpta straff för uppsåtliga grova våldsbrott och skärpta straff för upprepad brottslighet. 
Vänsterpartiet kräver halvtidsfrigivningar, dvs att fångar ska släppas efter halva straffet, och vill 
gemensamt med Miljöpartiet avskaffa livstidsstraff för mord.  
 
Alliansregeringen vill fortsätta bygga ett samhälle där människor kan känna förtroende för 
rättsstaten. Straffskalorna har en viktig funktion. De är inte enbart något som förändras i takt med 
samhället, utan i sig ett verktyg för förändring. De påverkar och utvecklar normer, och utgör en 
måttstock i den allmänna uppfattningen om rätt och fel. Skärpta straff för grova våldsbrott 
innebär en tydlig markering att samhället inte accepterar våld. Onsdagens lagändring är därför ett 
viktigt steg mot ett tryggare Sverige. 
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