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  Sammanfattning 

Syftet med vårt fördjupningsarbete är att lära oss vilka olika påföljder till brott 

som används i Sverige och vad dessa påföljder innebär. Ofta får polisen vid ett 

förhör frågor om vilka påföljder som kan bli aktuella. Det är inte lätt att svara på 

den frågan då det är olika från fall till fall, men att kunna redogöra för de olika 

påföljderna och deras innebörd ser vi som en nödvändighet. Vi har även tagit upp 

och förklarat hur påföljdsbestämningar går till. Ett annat syfte med vårt 

fördjupningsarbete var att jämföra två brott med samma straffskala, för att se hur 

straffskalan används, om maxstraff utdöms någon gång och om man kan se några 

mönster. Brotten vi valt att jämföra är snatteri och ringa narkotikabrott eget bruk. 

Våra resultat bygger på domar utdömda av Umeå Tingsrätt, strafförelägganden 

beslutade av Åklagarkammaren i Umeå samt statistik från Brottsförebyggande 

rådet. De resultat vi har kommit fram till är att snatteri har en utarbetad praxismall 

som bygger på värdet på det tillgripna, och denna mall följs i de allra flesta fall. 

Gällande ringa narkotikabrott eget bruk finns ingen sådan mall, det har tidigare 

dömts ut samma antal dagsböter oberoende vilken drog som brukats. Från och 

med i år har det förändrats genom ett rättsfall i Högsta domstolen. Vi har kommit 

fram till att två brott med samma straffskala inte behöver vara likvärdiga. 

Straffskalorna utnyttjas inte till fullo enligt vår åsikt, och vi anser också att 

straffen på brotten vi har undersökt bör skärpas. 
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1  Inledning 

Vi har valt att i vårt arbete inrikta oss på påföljder. Meningarna om dessa är hos 

allmänheten väldigt delade. En allmän åsikt är att de flesta påföljder bör skärpas 

och att många brott inte leder till något adekvat straff. ”Strafflatituden för brotten 

ska, som m föreslår, vid dom på fängelse tillämpas fullt ut samtidigt som 

alternativa påföljder behöver utvecklas”.1 Vi har även stött på en uppgiven 

inställning hos människor som uttrycker att det inte är värt besväret att anmäla 

brott då det aldrig leder till något. Vi känner att vi under utbildningens gång har 

lärt oss alltför lite om vad som sker efter att polisen har lämnat ifrån sig sina 

utredningar, i fråga om påföljder. Många frågor från vänner och bekanta handlar 

om just påföljder. Under sommaren har en av oss arbetat som utredare och under 

förhör med misstänkta så ställs utredaren nästan alltid inför frågan om vad som 

kommer att hända efter att utredningen lämnats vidare. Att besvara den frågan 

med ett precist svar går inte eftersom det varierar beroende på många olika 

faktorer, dock skulle det kännas bra att åtminstone kunna räkna upp och redogöra 

för de olika alternativen av påföljder. 

1.1  Bakgrund 

Förutsättningen för förtroendet för rättssystemet är att brott lagförs och resulterar i 

en påföljd. Alla brott har en straffskala med olika påföljder som till exempel böter 

och fängelse. Dessa straffskalor har konstruerats under de senaste sextio åren och 

är i förhållande till varandra inte helt relevanta.  Till exempel anser vi att det är 

hårda påföljder på grova narkotikabrott jämfört med sexualbrott. Ett antal 

straffskalor speglar inte heller samhällets syn på brottets svårighetsgrad utan 

straffmaximum är satt för att möjliggöra polisens användning av 

straffprocessuella tvångsmedel2. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att jämföra påföljderna på olika vardagsbrott med 

samma straffskala för att se om hela straffskalan används.  

 
                                                
1 Hovrättslagman Krister Thelin i SvD:s ledare 050427, http://www.svd.se/dynamiskt/ledare/did_9624630.asp 
2 Jareborg, N. & Zila, J., 2000, s. 19. 
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Om ett brott har max sex månaders fängelse så bör det ju åtminstone dömas till 

det någon gång ibland. Vårt ”problem” är just att vi tror att straffskalorna inte 

utnyttjas till fullo. Syftet är också att vi ska lära oss mer om de påföljder som 

finns och i framtiden kunna förmedla denna kunskap till de människor vi kommer 

att möta inom arbetet som poliser. 

1.3 Brotten 

De brott vi har tänkt behandla är butiksstölder och ringa narkotikabrott, två brott 

av vardagskaraktär. Butiksstöld är ett tillgreppsbrott och är därmed ett av de 

vanligaste brotten. Ringa narkotikabrott är också ett mycket vanligt brott. Både 

butiksstöld och ringa narkotikabrott har stora mörkertal. Studier av butiksstölder 

har kommit fram till att bara mellan fem och tio procent av alla stölder anmäls. 

Butiksstöld är ett så kallat ingripandebrott där en gärningsman ertappas 

omedelbart vilket medför att andelen uppklarade brott är väldigt hög.3 

 

Anmälningarna mot narkotikastrafflagen har ökat avsevärt sedan 1993 då en 

straffskärpning gav polisen möjlighet att medtaga misstänkta för provtagning. 

Antalet anmälningar styrs till stor del av hur mycket polisen arbetar mot 

narkotikabrott. Även ringa narkotikabrott har en hög uppklarningsprocent då detta 

är ett så kallat spanings- och ingripandebrott där gärningsmannen ertappas 

omedelbart.4 

1.4 Frågeställningar 

Hur är rättssystemet uppbyggt när det gäller påföljder, vilka påföljder finns och 

hur fungerar påföljdsbestämningen? Skiljer det i påföljderna mellan två olika brott 

med samma straffskala och i så fall varför? 

                                                
3 http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=11&module_instance=2 
4 http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=21&module_instance=2 
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1.5  Avgränsningar 

Ett arbete om påföljder kan bli mycket omfattande, och därför har vi valt att 

inrikta oss på två specifika brott. De brott vi har valt är butiksstöld och ringa 

narkotikabrott. Det ringa narkotikabrottet har vi avgränsat till eget bruk.  

 

Butiksstöld innefattar både stöld och snatteri, så därför har vi valt att inrikta oss på 

snatteri som är en ringa stöld ur butik, där varuvärdet inte överstiger 800 kr, samt 

att inga hjälpmedel använts. Statistiken vi använder oss av är från Västerbottens 

län. 

1.6 Tillvägagångssätt 

Vi har tagit del av aktuell lagstiftning och tillgänglig litteratur och vi har granskat 

några rättsfall rörande snatteri, för att se vad som varit centralt vid val av påföljd. 

Vi har även studerat statistik för att se om vi kan skönja några mönster. 
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2   Påföljder 

För att kunna förstå vad vårt system med påföljder bygger på krävs det lite 

bakgrund. I Sverige har man satsat på en proportionalitet mellan det brott man 

begår och det straff som kan utdömas. De olika brottens påföljder är 

ekvivalenta, det vill säga att gärningstyper med samma bestraffningsvärde får 

likartade straffskalor5. De två teorier/ideologier som ligger till grund för våra 

påföljder är allmänprevention och individualprevention. 

 

Allmänprevention är att en bestraffning av alla som begår brott ska avskräcka 

övriga människor i samhället från att begå brott. Allmänpreventionen kan ske på 

tre olika sätt, genom omedelbar avskräckning, medelbar avskräckning och 

moralbildning. Omedelbar avskräckning användes förr i tiden genom grymma 

offentliga straff som skulle väcka allmänhetens rädsla för att begå brott och även 

rädsla för myndigheterna. Medelbar avskräckning bygger på hotet om ett straff 

och att det kommer att utdömas ett straff. Det är det som ska avskräcka 

människor från att begå brott, inte själva verkställigheten av straffet. 

Moralbildning är att alla gärningar som är försedda med ett straff visar deras 

förkastlighet och därmed också påverkar allmänhetens normbildning. 

Allmänpreventionens inverkan på brottsligheten är tveksam, dubbelt så hårda 

straff skulle bara ge en liten nedgång i brottslighet eftersom varken upptäckts- 

eller bestraffningsrisken ökar. Allmänhetens krav på hårdare straff skulle 

däremot tillfredsställas.6 

 

Individualprevention är att man riktar in sig på den enskilde brottslingen för att 

förhindra dennes framtida brottslighet genom ett straff. Det absolut mest 

effektiva straffet enligt individualpreventionen är då dödsstraffet. Även här finns 

tre olika typer, oskadliggörande, förbättring och avskräckning. 

Oskadliggörande, numera inkapacitering, bygger på att brottslingen försvinner 

genom ett långt fängelsestraff. Det optimala är att inkapacitera 

återfallsförbrytare för att förhindra att de fortsätter begå brott.  

 
                                                
5 Jareborg, N. & Zila, J., 2000, s. 67. 
6 Jareborg, N. & Zila, J., 2000, s. 75-84. 
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Förbättring bygger på behandling, en optimistisk syn på människan och vad som 

tidigare var religiös fostran. Brott är ett resultat av en felaktig utveckling, som 

går att bota genom behandling. Tidigare genomfördes ofta behandling med 

tvång. Nu för tiden vet man att möjligheten att förändra en människa mot hennes 

vilja är mycket begränsad och behandlingar kräver frivillighet. Stöd och hjälp 

bör ingå i fängelsestraff för att underlätta återanpassning i samhället. 

Avskräckning är precis som det låter att det straff som kan följa på ett brott ska 

ha en sådan omfattning att brottslingar avstår från att begå brott på grund av 

rädslan för påföljden.7 

2.1  Påföljdsbestämning 

Påföljdsbestämningen regleras i brottsbalken kapitel 29 och 30. De straff som 

följer på ett visst brott ska spegla brottets förkastlighet. I proposition 

1987/88:120 talar man om rättssäkerhet, legalitet, likhet inför lagen och 

proportionalitet. I samma proposition står dessutom att ”fängelse inte är en 

effektiv metod” för att motverka fortsatt brottslighet. Varje gärning har ett 

straffvärde som är en kombination av gärningens skadlighet/farlighet och 

brottslingens skuld, uppdelat i abstrakt och konkret straffvärde. Det konkreta 

visar på svårheten hos en viss gärning och det abstrakta är lagstiftarens syn på 

brottets allvarhetsgrad i relation till andra brott. Det finns många faktorer som 

påverkar straffvärdet, längre preskriptionstid, möjlighet till olika 

straffprocesuella tvångsmedel, statistisk överensstämmelse med övriga 

brottstyper och allmänhetens syn. I Sverige är brotten ofta gradindelade efter 

svårighet, till exempel snatteri – stöld – grov stöld. Straffvärdet påverkas lite 

annorlunda när det rör sig om en brottsling som har begått ett flertal brott. Att 

dömas för flera brott samtidigt är fördelaktigt eftersom de olika brottens 

straffvärden ej adderas, utan brottslingen får rabatt. Motiveringen till det är att 

en lång serie av likartade brott, till exempel stölder, inte ska kunna leda till 

samma straff som för ett mycket allvarligt brott, som mord. Straffvärdet för ett 

brott ligger till grund för vad som slutligen fastställs för straff genom 

straffmätning.8 

                                                
7 Jareborg, N. & Zila, J, 2000, s. 85-92. 
8 Jareborg, N. & Zila, J, 2000, s 101-119. 
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Modellen visar hur en påföljdsbestämning går till. Först fastställs straffvärdet 

enligt 29 kap. BrB. Därefter görs ett påföljdsval mellan böter och fängelse9. 

Slutligen görs en straffmätning som resulterar i ett konkret bötesstraff eller 

fängelsestraff. I samtliga steg tas det hänsyn till omständigheter som påverkar den 

slutgiltiga påföljden. 

                                                
9 Fängelse omfattar även skyddstillsyn och villkorlig dom. 
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”Enligt den straffmätningspraxis som nu tillämpas ligger de flesta straff som 

utmäts relativt nära straffminimum medan den övre delen av straffskalan utnyttjas 

mer sällan. Vid vissa brott, t. ex. narkotikabrott, är emellertid spridningen över 

straffskalan större…Den övre delen av straffskalan är normalt inte avsedd för mer 

ordinär brottslighet av det aktuella slaget utan för exceptionella fall som i 

praktiken sällan inträffar.”10 

 

Straffskalorna vid gradindelade brott överlappar varandra. Som exempel så är 

straffmaximum för snatteri 6 månader, samma som straffminimum för grov stöld. 

Påföljden för stöld är fängelse i minst 14 dagar och högst 2 år. Straffvärdet för en 

stöld kan inte överstiga 6 månader eftersom den då bör rubriceras som grov. 

För att kunna komma upp i ett straffvärde som överstiger 6 månader så krävs det 

fler faktorer som till exempel en jämförelse med straffnivån i andra länder eller ett 

behov av ökad allmänprevention. Båda dessa faktorer är mindre realistiska. Det 

enda som kan öka straffvärdet är återfall i brott.11 

 

När det gäller gradindelade brott är straffskalornas övre delar överflödiga. Det de 

däremot påverkar är preskriptionstiden och möjligheten till straffprocessuella 

tvångsmedel.12 

 

Det som styr vid straffskärpningen på grund av återfall är fyra faktorer13. 

• Brottslighetens tidigare omfattning, hur många gånger brottslingen har 

återfallit. 

• Tid mellan brotten, ju kortare tid desto större anledning till 

straffskärpning. 

• Att det rör sig om likartad brottslighet. 

• Att både tidigare och aktuella brott är allvarliga, straffvärde minst ett år. 

 

 

 
                                                
10 Prop. 1987/88:120 s 78 angående 1 § 29 kap. 
11 Jareborg, N. & Zila, J., 2000, s. 127. 
12 Ibid s. 128. 
13 Ibid s. 129. 
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2.2  Påföljdsalternativ 

För olika brott är det som sagt föreskrivet olika rättsliga påföljder, dessa kan te 

sig på olika sätt. Vi kommer nu att förklara de olika typer av påföljder som 

tillämpas, de är: 

• Böter 

• Fängelse 

• Villkorlig dom 

• Skyddstillsyn 

• Vård av unga lagöverträdare 

• Vård av missbrukare 

• Vård av psykiskt störda lagöverträdare 

2.2.1  Böter 

Det finns tre typer av böter, dagsböter, penningböter och normerade böter. 

Dagsböter är den grundläggande formen av böter.14 

2.2.1.1  Dagsböter 

Dagsböter innebär att domstolen bestämmer ett visst antal dagsböter som skall 

utdömas och sedan bestämmer hur stor varje dagsbot skall vara. Antalet 

dagsböter bestäms genom reglerna för straffmätning i 29 kap. Brottsbalken. Hur 

stor varje dagsbot skall vara bestäms med hänsyn till den tilltalades inkomst, 

förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt. 

Storleken på varje dagsbot bestäms utifrån den bötfälldes ekonomiska 

förhållanden. På så sätt kommer man ifrån att boten känns mer för en person 

med dålig ekonomi än en person som har det gott ställt. Dagsböter utdöms minst 

för 30 dagar och högst för 150 dagar, men om det är flera brott som där straffet 

är gemensamt ska dagsböter utdömas för 200 dagar. Dagsbotens storlek varierar 

mellan 30 kronor till 1 000 kronor, och det minsta totalbelopp som får utdömas i 

form av dagsböter är 450 kronor.  

 

 
                                                
14 Jareborg, N. & Zila, J., 2000, s. 33-34. 
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Om man finner att 30 dagsböter som är det minsta som får utdömas är för 

strängt kan man utdöma böterna i form av penningböter.15 

2.2.1.2  Penningböter 

Penningböter är ett fastställt belopp som bestäms av domstolen. Böterna skall 

vara lägst 100 kronor och högst 2 000 kronor, men om böterna grundar sig på 

flera olika brott kan de vara högst 5 000 kronor. I brottsbalken är det endast 

förargelseväckande beteende som är straffbelagt med penningböter, övriga brott 

kan vara olika trafikförseelser eller andra ordningsstörande brott som offentlig 

urinering.16 

2.2.1.3  Normerade böter 

Normerade böter används väldigt sällan, men när de brukas bestäms de efter en 

beräkningsgrund som kan vara i förhållande till värdet av en vara. Det minsta 

bötesbelopp som kan användas är 100 kronor och det finns ingen övre gräns på 

hur stort beloppen kan vara. Exempel på lagar där normerade böter har använts 

är lagen om flottning i allmän farled och fiskelagen.17 

2.2.1.4  Ordningsbot 

Polisman har i vissa fall fått behörighet att utfärda föreläggande om ordningsbot 

beträffande brott vid vilka inget annat straff än böter är föreskrivet. På detta vis 

undviker man att alla brott även om de är bagatellbrott skall prövas vid domstol. 

Tulltjänstemän har även befogenhet att utfärda ordningsbot till brott som begås 

mot tullagstiftningen. Åklagare har möjlighet att utfärda strafföreläggande 

avseende dagsböter och penningböter men inte normerade böter.18 

                                                
15 Jareborg, N. & Zila, J., 2000, s. 33-34. 
16 Ibid s. 33-34. 
17 Ibid s. 33-34. 
18 Ibid s. 34. 
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2.2.2  Fängelse 

Det finns två typer av straff, antigen tidsbestämda straff eller på livstid. Det 

strängaste straff för ett brott som utdöms på viss tid är 10 år, men om fängelse 

används som gemensamt straff för flera brott kan det strängaste straffet bli 

tidsbestämt till 14 år. Det kortaste fängelsestraff som kan utdömas är 14 dagar. 

Livstids fängelse kan omvandlas till tidsbestämt straff efter ansökan om nåd hos 

regeringen, denna omvandling brukar oftast ske inom intervallet 15-20 år. 

 

Ett fängelsestraff ska avtjänas i en kriminalvårdsanstalt. Anstalterna kan 

antingen vara öppna eller slutna och de indelas i fyra säkerhetsklasser. Det finns 

även ett alternativ till fängelse och det är intensivövervakning med elektronisk 

kontroll, också kallat elektronisk fotboja. Denna möjlighet finns till på grund av 

ekonomiska skäl samt att det kan ge den dömde möjlighet att behålla sin 

arbetsanställning. Fotboja får bara tillämpas för brott där fängelse i högst tre 

månader blivit utdömt. Verkställigheten fungerar som en slags husarrest, där den 

dömde inte får vistas utanför sin bostad annat än på särskilda tider och bestämda 

ändamål så som till exempel arbete och utbildning. Under verkställigheten får 

inte den dömde heller förtära alkohol eller narkotika och detta kontrolleras 

genom stickprover.19 

2.2.2.1  Villkorlig frigivning 

Frigivning från ett tidsbestämt fängelsestraff skall ske när två tredjedelar av 

straffet avtjänats. När sedan personen blivit villkorligt frigiven gäller en 

prövotid. Prövotidens längd motsvarar den tid som återstod av fängelsestraffet 

när den villkorliga frigivningen inträdde. Ett fängelsestraff räknas inte som 

avtjänat förrän prövotiden gått ut. Under prövotiden har den dömde krav på sig 

att uppvisa skötsamhet samt på kallelse infinna sig hos en lokal 

kriminalvårdsmyndighet. Vissa villkorligt frigivna kan ställas under 

övervakning under första året av prövotiden, då är personen också tvungen att 

hålla kontakt med övervakaren och hålla denne underrättad om bostad och 

anställning.  
                                                
19 Jareborg, N. & Zila, J., 2000, s. 37-41. 
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Vid misskötsamhet under prövotid sker först och främst mindre ingripande 

åtgärder som varning, övervakning för den som inte har det eller övervakning 

mer än det första året. Är misskötsamheten allvarlig kan friheten förverkas med 

högst 15 dagar per gång.20 

2.2.3  Villkorlig dom 

Villkorlig dom innebär att dömde får två års prövotid under vilken personen 

skall vara skötsam och efter förmåga försöka försörja sig samt att personen har 

en skyldighet att efter egen förmåga betala ålagt skadestånd. Oftast innehåller 

påföljden villkorlig dom något mer, ofta brukar detta vara att den förenas med 

dagsböter. Det går även att skärpa den villkorliga domen på tre olika sätt genom 

särskilda föreskrifter. Dessa kan innebära att domstolen föreskriver att den 

dömde under sin prövotid skall betala ett utdömt skadestånd helt eller delvis på 

ett särskilt sätt. Det kan också vara så att om den skadelidande ger sitt samtycke 

så kan domstolen föreskriva att den dömde skall biträda denne med visst arbete i 

syfte att avhjälpa eller begränsa skada på en viss egendom. Det tredje sättet att 

skärpa till den villkorliga domen är att förena den med samhällstjänst. 

Samhällstjänst är samma sak som oavlönat arbete, det får föreskrivas om detta 

lägst 40 timmar och högst 240 timmar, det som är viktigt här är att det krävs att 

den tilltalade samtycker. Villkorlig dom i förening med samhällstjänst är ett 

alternativ till fängelse, och domstolen ska ange hur långt fängelsestraff som 

skulle ha utdömts om det hade blivit fängelse istället. Arbetet under 

samhällstjänsten brukar ske hos ideella organisationer eller kyrkan, 

handikapprörelsen, Röda korset etc. Arbetet brukar innebära trädgårdsarbete, 

städarbete, köksarbete etc. Om en person missköter sig under sin samhällstjänst 

utgår först och främst en varning, om det är grov misskötsel kan fängelse 

utdömas istället för samhällstjänsten.21 

 

                                                
20 Jareborg, N. & Zila, J., 2000, s. 41-43. 
21 Jareborg, N. & Zila, J., 2000, s. 44-46. 
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2.2.4  Skyddstillsyn 

Skyddstillsyn och villkorlig dom är ganska lika i sin utformning men 

skyddstillsyn är mer ingripande i grunden och det finns mer möjligheter att 

skärpa påföljden. Vid skyddstillsyn är det tre års prövotid där det är övervakning 

under ett år och sedan är skyldigheterna samma som för en villkorligt frigiven. 

Skyddstillsyn kan förenas med dagsböter mellan 30 och 200 stycken. Den stora 

skillnaden mellan villkorlig dom och skyddstillsyn är att skyddstillsyn kan 

kombineras med kontraktsvård eller fängelse i lägst 14 dagar och högst tre 

månader. Skyddstillsynen kan också kombineras med samhällstjänst, dock går 

inte detta om skyddstillsynen har kombinerats med fängelse. Skyddstillsyn i 

kombination med kontraktsvård innebär att den tilltalade går med på att 

genomgå lämplig behandling som enligt en uppgjord plan kan anordnas i 

samband med verkställigheten. Det krävs ett samtycke från den tilltalade för att 

detta ska bli möjligt, och det måste förutsättas att missbruk av 

beroendeframkallande medel som kräver vård eller annan behandling bidragit 

till att brottet begåtts. Kontraktsvården är i första hand avsedd för missbrukare 

av narkotika och alkohol. Misskötsamhet under villkorlig dom liknar reglerna 

för villkorlig frigivning så att det först ges ut varning och om misskötsamheten 

varit allvarlig så blir det en fängelsedom istället.22 

2.2.5   Vård av unga lagöverträdare 

När det handlar om unga lagöverträdare talar man om personer som är under 21 

år. Som påföljd kan domstolen välja att överlämna en person till vård hos 

socialnämnden enligt socialtjänstlagen (SoL), eller tvångsvård enligt lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Vid vård enligt SoL skall 

socialnämnden upprätta en vårdplan som domstolen ska bedöma om den är 

tillräckligt ingripande med hänsyn till brottets straffvärde. Om en vårdplan inte 

anses tillräckligt ingripande kan den skärpas i kombination med dagsböter eller 

särskilda föreskrifter.  

 

                                                
22 Jareborg, N. & Zila, J., 2000, s. 47-49. 
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Mellan 30 och 200 dagsböter kan utdömas, särskild föreskrift kan vara att 

personen måste hjälpa den skadelidande med eget arbete för att avhjälpa eller 

begränsa skada som uppkommit vid brottet. En annan föreskrift är 

ungdomstjänst, denna kräver samtycke och är utformad på samma sätt som 

samhällstjänst med skillnaden att den lägst får vara 20 timmar och högst 100 

timmar.  

 

Sluten ungdomsvård enligt LVU är istället för fängelse för personer som begått 

brott och inte har fyllt 18 år. Det är viktigt att domstolen kommit fram till att 

personen skulle ha dömts till fängelse om han inte varit under 18 år. Tiden för 

sluten ungdomsvård är lägst 14 dagar och högst 4 år, dessutom förekommer det 

ingen villkorlig frigivning.23 

2.2.6  Vård av missbrukare 

Domstolen kan som brottspåföljd överlämna en person till socialnämnden för 

vård. Personer som kan få denna påföljd är de som på grund av missbruk av 

alkohol eller narkotika är i behov av vård och att denna vård ej kan ske på 

frivillig basis enligt SoL. Det krävs vidare att personen utsätter sin fysiska eller 

psykiska hälsa för fara eller att personen löper en uppenbar risk att förstöra sitt 

liv eller kan komma att skada sig själv eller någon annan. Om brottet de begått 

har en straffskala som överstiger ett år krävs särskilda skäl för att denna påföljd 

skall få utdömas.24 

2.2.7  Vård av psykiskt störda lagöverträdare 

Man brukar skilja på om personen varit under psykisk störning när brottet 

begicks eller om personen är psykiskt störd under domstillfället, alltså då domen 

ska meddelas. Påföljden är ett alternativ till fängelse precis som skyddstillsyn 

och villkorlig dom. Rättspsykiatrisk vård är antingen en straffrättslig påföljd 

eller en åtgärd som vidtas beträffande någon som är berövad friheten på 

straffrättsliga eller straffprocessuella grunder. Denna påföljd regleras i lagen om 

rättspsykiatrisk vård (LRV).  

                                                
23 Jareborg, N. & Zila, J., 2000, s. 50-52. 
24 Ibid s. 52-53. 
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Om personen varit under påverkan av allvarlig psykisk störning vid 

brottstillfället kan domstolen föreskriva om särskild utskrivningsprövning. 

Denna innebär att en utskrivning som normalt prövas av en chefsöverläkare inte 

gäller. Här måste beslutet tas av länsrätten på anmälan av chefsöverläkare eller 

ansökan av patient.  

 

Utskrivning från LRV-vård sker när det med hänsyn till patientens psykiska 

tillstånd och personliga förhållanden i övrigt inte längre finns anledning till 

psykiatrisk tvångsvård.25 

2.3  Brott som undersökts 

2.3.1  Ringa narkotikabrott eget bruk 

Narkotikastrafflagen (1968:64) 1-2 §§. 

1 § Den som olovligen 

1. överlåter narkotika, 

2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk, 

3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte, 

4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan 

sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk, 

5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för 

narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och brukare eller företar 

någon annan sådan åtgärd, om förfarande är ägnat att främja 

narkotikahandel, eller 

6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika 

döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre 

år. 

 

2 § Är brott som avses i 1§ första stycket med hänsyn till arten och mängden 

narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms till böter eller 

fängelse i högst sex månader. 

 

                                                
25 Ibid s. 53-54. 
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Före den 1 juli 1988 var eget bruk av narkotika inte kriminaliserat. Konsumtion 

av narkotika kriminaliserades sedan främst för att visa att samhället tar avstånd 

från allt olovligt bruk av narkotika, detta för att det ansågs nödvändigt för att 

motverka narkotikamissbrukets utbredning i samhället. Man ansåg också att de 

som använder narkotikapreparat medverkar till att främja att det finns en tillgång 

på narkotika i samhället och till att den illegala handeln upprätthålls. Man 

underströk att det inte är berusningstillståndet i sig som bestraffas, utan 

befattningen med narkotika. När eget bruk väl kriminaliserades var det bara 

böter i straffskalan om brottet ansågs som ringa. Den 1 juli 1993 ändrades 

straffskalan till böter eller fängelse i högst 6 månader, eller med andra ord den 

nu gällande straffskalan. Anledningen till ändringen var att straffskalan med 

böter inte återspeglade brottets straffvärde. Man drog här paralleller med annan 

hantering av narkotika, främst då innehav som man ansåg vara ett förled till eget 

bruk. 

 

I 2 § Narkotikastrafflagen nämns att man ska ta hänsyn till arten och mängden 

narkotika. När narkotikabrott består i eget bruk brukar mängden vara svår att 

påvisa varpå arten av narkotika kommer vara den omständighet som bestämmer 

straffvärdet. Enligt förarbetena till lagändringen 1993 ska det inte föreligga 

någon större skillnad mellan ett brott som består i innehav för eget bruk och 

endast eget bruk. Men med hänsyn till att det alltid finns en risk att innehavd 

narkotika kan bli föremål för överlåtelse till andra bör straffvärdet vara något 

lägre för eget bruk än för innehav för eget bruk. Praxis för eget bruk har under 

många år varit 30 dagsböter oberoende vilken typ av drog som missbrukats om 

det inte finns några försvårande omständigheter. I stort sett är fallet fortfarande 

sådant, dock bestämde HD i en dom i maj 2005 att bruk av amfetamin som i 

giftighet är att jämföra med kokain skulle bestämmas till 40 dagsböter.26 

                                                
26 NJA 2005 s. 348. 
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2.3.2  Snatteri  

Brottsbalken kap. 8:1-2 §§. 

1 § Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, 

dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år. 

 

2 § Är brott som i 1 § sägs med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga 

omständigheter vid brottet att anse som ringa, skall för snatteri dömas till böter 

eller fängelse i högst sex månader.  

 

Snatteribrottet är en ringa form av stöld, BrB 8:1. Snatteri är ett uppsåtsbrott och 

bygger på de objektiva rekvisiten tillgrepp, tillägnelseuppsåt och 

förmögenhetsöverföring27. För att ett snatteri ska vara fullbordat krävs att 

gärningsmannen har passerat kassalinjen på väg ut ur affären, alternativt om det 

är ett varuhus så är brottet fullbordat om man lämnar avdelningen. I ett rättsfall28 

slog högsta domstolen fast var gränsen mellan stöld och snatteri ligger 

värdemässigt vid butikstillgrepp. Gränsen sattes till 800 kronor. Det är dock inte 

bara varuvärdet på det stulna som påverkar vad tillgreppet bedöms som. Om 

man har planerat brottet och förberett sig genom att till exempel klä en väska 

med folie på insidan kan ett mycket lägre varuvärde bli en stöld. Även en serie 

brott med varuvärden under 800 kronor kan bedömas som stöld29. Anledningen 

till att gränsen är 800 kronor är att snatteri ska vara impulshandlingar. 

Straffskalan är böter eller fängelse i högst sex månader, alltså häktningsskäl 330. 

                                                
27 Dahlström, Nilsson & Westerlund, 2004, s. 156. 
28 NJA 1990 s. 743. 
29 RH 1998:101. 
30 Dahlström, Nilsson & Westerlund, 2004, s. 160-162. 



Påföljder och straffskalor  Umeå universitet 
Kim Lundqvist  Polisutbildningen 
Oskar Nystrand  HT 2005 

    19 

 

När åklagare och domstolarna ska bestämma bötesbelopp för snatteri utgår de 

från grundtabellen nedan. Försvårande eller förmildrande omständigheter kan 

göra att tabellen frångås vi påföljdsbestämningen. Tabellen utgår från praxis. 

Tabell 1.31 

Böter De tillgripna varornas värde 
Penningböter 500 kr <50 kr 
Penningböter 900 kr  
Penningböter 1200 kr  
30 Dagsböter  51 – 200 kr 
40 Dagsböter 201 – 300 kr 
45 Dagsböter  
50 Dagsböter  
60 Dagsböter 301 – 400 kr 
70 Dagsböter  
80 Dagsböter 401 – 500 kr 
100 Dagsböter 501 – 600 kr 
110 Dagsböter 601 – 700 kr 
120 Dagsböter 701 – 800 kr 
 

                                                
31 Sterzel, G, 1998, avsnitt 3-6. 
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3   Resultat 

Statistiken som följer har inhämtats från besök och genomgång av domar på 

Umeå Tingsrätt och Åklagarkammaren i Umeå. Vi har även inhämtat 

information från Brottsförebyggande rådets hemsida. Eftersom snatteri och ringa 

narkotikabrott eget bruk är brott som har fängelse i straffskalan så får samtliga 

dömda även betala 500 kronor till Brottsofferfonden. 

 

Ringa narkotikabrott eget bruk NSL 1 § 6 p, 2 § utdömda av Umeå Tingsrätt 

under 2005-01-01 till och med 2005-11-02.32 Tabellen visar förhållandet mellan 

typen av narkotika, i vissa fall mängden och påföljden i antalet dagsböter. 

Tabell 2.33  

Brott Typ av narkotika Påföljd Örigt 
Eget bruk, innehav Cannabis 0.92 gram 

Narkotikaklassad 
svamp 9.88 gram 

Dagsböter 
60 á 30 kronor 

 

Eget bruk, innehav Cannabis 3.9 gram Dagsböter 
60 á 30 kronor 

 

Eget bruk Innehåll i blod: 
Morfin och kodein 

Dagsböter 
30 á 30 kronor 

 

Eget bruk Innehåll i blod: 
Amfetamin 

Dagsböter 
30 á 100 kronor 

 

Eget bruk, innehav Cannabis 1.40 gram Dagsböter 
40 á 30 kronor 

 

Eget bruk, innehav 
 
 
Eget bruk, innehav 
 

Amfetamin 2.19 
gram 
 
Amfetamin 0.88 
gram 

Gemensam fåföljd 
Dagsböter 
150 á 30 kronor 

Eget bruk och 
innehav vid två 
olika tillfällen som 
togs upp 
gemensamt 

Eget bruk 
 
 
Eget bruk 
 

Innehåll i blod: 
Cannabis 
 
Cannabis 

Dagsböter 
30 á 30 kronor 
 
Dagsböter 
30 á 30 kronor 

Två personer vid 
samma tillfälle 

Eget bruk Innehåll i blod: 
Ecstasy, MDA och 
stesolid 

Dagsböter  
40 á 30 kronor 

 

Eget bruk Innehåll i blod: 
THC-syra  

Dagsböter 
30 á 30 kronor 

 

                                                
32 Domarna omfattar både eget bruk och innehav. De flesta domar som innehöll eget bruk var oftast i samband 
med andra brott, så som drograttfylla, stöld etc.  
33 Informationen i tabellen inhämtades genom granskning av domar på Umeå Tingsrätt. 
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Eget bruk, innehav Cannabis 0.59 gram Dagsböter 
30 á 110 kronor 

 

Eget bruk Innehåll i blod: 
Oxazepam 

Dagsböter 
30 á 30 kronor 

 

Eget bruk, innehav Innehåll i blod: 
Cannabis 
Innehav: Iktoviril 

Dagsböter 
40 á 50 kronor  

 

 

 

Strafförelägganden utfärdade av åklagarmyndigheten i Umeå. Av årets 500 

första avslutade ärenden avsåg fem stycken ringa narkotikabrott eget bruk, utan 

något annat brott inblandat. Tabellen visar vilken typ av narkotika som 

påträffats i blodet och vilken påföljd det blev. 

Tabell 3.34 

Brott Typ av narkotika Påföljd 
Eget bruk Innehåll i blod: 

Amfetamin och cannabis 
Dagsböter 
30 á 50 kronor 

Eget bruk Innehåll i blod: 
Cannabis 

Dagsböter 
30 á 80 kronor 

Eget bruk Innehåll i blod: 
Cannabishasch och ecstasy 

Dagsböter 
40 á 30 kronor 

Eget bruk Innehåll i blod: 
THC 

Dagsböter 
30 á 30 kronor 

Eget bruk Innehåll i blod: 
Amfetamin och THC 

Dagsböter 
40 á 30 kronor 

 

                                                
34 Informationen i tabellen inhämtades genom granskning av ärenden på Åklagarkammaren i Umeå. 
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Snatteri 8:2 BrB med straff utdömda av Umeå tingsrätt under 2005 tom 051102. 

Tabellen visar förhållandet mellan de tillgripna varornas värde och påföljden i 

antal dagsböter eller penningböter. 

Tabell 4.35 

Värde på de tillgripna varorna Påföljd 
Totalt 300 kronor, vid flera tillfällen Dagsböter 70 st. á 30 kronor 
100 kronor Dagsböter 30 st. á 45 kronor 
295 kronor Dagsböter 40 st. á 30 kronor 
516 kronor Dagsböter 100 st. á 30 kronor 
65 kronor Dagsböter 30 st. á 30 kronor 
33,70 kronor Penningböter 500 kronor 
139 kronor Dagsböter 30 st. á 30 kronor 
295+246 kronor, två tillfällen Dagsböter 50 st. á 30 kronor 
69 kronor Dagsböter 30 st. á 30 kronor 
405 kronor Dagsböter 60 st. á 30 kronor 
99 kronor Dagsböter 40 st. á 30 kronor 
130 kronor Dagsböter 30 st. á 30 kronor 
226 kronor Penningböter 500 kronor 
232 kronor Dagsböter 40 st. á 120 kronor 
295 kronor Dagsböter 40 st. á 30 kronor 
? Dagsböter 60 st. á 30 kronor 
29,90 kronor Penningböter 500 kronor 
40+168 kronor, två tillfällen Dagsböter 40 st. á 30 kronor 
249 kronor Dagsböter 40 st. á 30 kronor 
24,90 kronor Penningböter 500 kronor 
29,80 kronor Penningböter 500 kronor 
 

                                                
35 Informationen i tabellen inhämtades genom granskning av domar på Umeå Tingsrätt. 
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Strafförelägganden utfärdade av åklagarmyndigheten i Umeå. Av årets 500 

första avslutade ärenden var 14 stycken snatteri. Tabellen visar förhållandet 

mellan de tillgripna varornas värde och påföljden i antal dagsböter eller 

penningböter. 

Tabell 5.36 

Värde på de tillgripna varorna Påföljd 
227 kronor Dagsböter 40 á 30 kronor 
410 kronor Dagsböter 80 á 30 kronor 
49,50 kronor Penningböter 500 kronor 
93 kronor Dagsböter 30 á 160 kronor 
149 kronor Dagsböter 30 á 30 kronor 
21 kronor Penningböter 500 kronor 
55 kronor Dagsböter 30 á 30 kronor 
118 kronor Dagsböter 30 á 30 kronor 
10,50 kronor Penningböter 500 kronor 
99 kronor Dagsböter 30 á 30 kronor 
199 kronor Dagsböter 30 á 30 kronor 
473,80 kronor Dagsböter 60 á 80 kronor 
398 kronor Dagsböter 50 á 30 kronor 
52 kronor Dagsböter 30 á 30 kronor 
 

 

Personer lagförda för brott efter huvudbrott och huvudpåföljd m.m.år 2004. 

Tabellen visar valet av påföljder på snatteri respektive ringa narkotikabrott i hela 

landet. 

Tabell 6.38 

 

                                                
36 Informationen i tabellen inhämtades genom granskning av ärenden på Åklagarkammaren i Umeå. 
37 Ringa narkotikabrott omfattar här både innehav och eget bruk. 
38 http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&module_instance=8&id=58&statsType=420&Year=2004 

Huvudbrott Domar 
totalt 

Domar 
därav 
fängelse 

Domar 
därav 
böter 

Straff-
förelägganden 

Åtals-
underlåtelse 

Summa Domar 
inklusive 
strafföreläggande 
och 
åtalsunderlåtelse 

Snatteri 3223 33 3083 8347 3576 15146 
Ringa 
narkotikabrott37 

2605 46 2348 3434 1804 7843 
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Statistik över antalet lagförda personer i Västerbottens län 2004 gällande snatteri 

och ringa narkotikabrott. Antalet lagförda personer är Västerbottens andel av 

domar totalt och strafförelägganden i tabell 6. 

Tabell 7.39 

Brott  Antal lagförda personer 
Snatteri 298 
Ringa narkotikabrott40 146 
 

3.1 Analys av rättsfall 

Vi har analyserat två olika domar gällande snatteri. Våra utgångspunkter är vilka 

omständigheter som förelåg och hur de har påverkat påföljden. 

 

Dom 141 handlar om en kvinna som på H&M har tillgripit tandvårdsprodukter till 

ett värde av 226,50 kr. En väktare var vittne till händelsen. Enligt praxis borde 

påföljden bestämmas till 40 dagsböter på grund av värdet på varorna. Kvinnan 

förnekar gärningen och hävdar att tandvårdsprodukterna var nedsatta i pris till 5 kr 

styck. Åklagaren har i detta fall lyckats styrka snatteri men inte om varorna var 

nedsatta i pris eller ej. Därför beslutade tingsrätten att påföljden skulle stanna vid 

penningböter, 500 kr. Då varuvärdet inte var fastställt valde man alltså den lägsta 

möjliga påföljden. 

 

Dom 242 handlar om en man som tillgripit en CD-skiva samt några filmrullar till 

ett värde av 516 kr. En väktare blev vittne till händelsen, men den tilltalade 

förnekade gärningen. Tingsrätten gick på åklagarens linje och den misstänkte blev 

dömd för snatteri. Påföljden valdes här till 100 dagsböter vilket är praxis om de 

tillgripna varornas värde är mellan 501 – 600 kr43. 

                                                
39 http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=5&name=/statistik/460/2004/460La-
2004.xls&url=/statistik/460/2004/460La-2004.xls 
40 Ringa narkotikabrott omfattar här både innehav och eget bruk. 
41 Umeå tingsrätt mål nr. B 880-05. 
42 Umeå tingsrätt mål nr. B 4683-04. 
43 Se tabell 1. 
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3.2 Kritisk granskning av resultatet 

Underlaget till vårt resultat har som nämns ovan har inhämtats från Tingsrätten i 

Umeå, Åklagarkammaren i Umeå samt Brottsförebyggande rådet. En begränsning 

i statistiken är att den enbart gäller Västerbottens län, vilket även var en av våra 

avgränsningar. Anledningen till att det finns mer statistik på snatteri jämfört med 

narkotikabrott eget bruk i vårt arbete beror på att det är ett mer vanligt 

förekommande brott. 

 

Statistiken från tingsrätten omfattar samtliga domar under 2005 till och med 

051102. Det är få domar som endast innehåller narkotikabrott eget bruk, ofta 

förekommer det egna bruket i samband med andra brott. Därför har vi valt att ta 

med några där även innehav förekom, de är däremot inte med i analysen på grund 

av att påföljden påverkas. 

 

Statistiken från åklagarkammaren består av de snatterier och narkotikabrott eget 

bruk som återfanns bland 2005 års 500 första ärenden. Anledningen till att vi inte 

har undersökt fler ärenden är att det skulle bli ett allt för omfattande arbete, både 

för oss att leta igenom och för personalen där att plocka fram ärendena. Det 

saknas färdig statistik på hur mycket som utfärdats i böter vilket vi ville ha fram, 

så varje ärende måste granskas för sig. Väldigt få ärenden av våra två brott går 

vidare till åtal, och för majoriteten utfärdas strafförelägganden hos åklagaren. 

 

Statistiken som inhämtats från Brottsförebyggande rådet är från 2004 till skillnad 

från övrig statistik som gäller 2005. 
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3.3 Resultatsammanfattning 

Resultatet vi har fått fram gällande snatterier är att det har det utarbetats en mall i 

praxis.44 Det vi kan se i de ärenden vi har studerat är att denna mall ligger till 

grund för besluten i de flesta fall. I de fall där domen inte följde praxis var det 

försvårande eller förmildrande omständigheter som påverkade. Detta visar också 

de två rättsfall som vi har analyserat. I tabell 6 kan man utläsa att av 11 570 domar 

och strafförelägganden under 2004 har fängelse utdömts som påföljd i 33 fall. 

 

Resultatet vi har fått fram för narkotikabrott eget bruk är att det inte finns någon 

klar praxismall som det finns gällande snatteri. Praxis har länge varit att utdöma 

30 dagsböter oberoende vilken typ av narkotika som brukats, så länge det inte 

fanns några försvårande omständigheter. Praxis sedan 24 maj 2005 är att vid 

brukande av amfetamin och kokain, vilka räknas som farligare droger än 

exempelvis cannabis, ska straffas med 40 dagsböter45. Av de domar och 

strafförelägganden vi studerat kan man se att den vanligaste påföljden för eget 

bruk är 30 dagsböter. Precis som vid snatteri kan försvårande omständigheter göra 

att man går ifrån praxis, en försvårande omständighet kan vara återfall. I tabell 6 

kan man utläsa att av 6039 domar och strafförelägganden under 2004 har fängelse 

utdömts som påföljd i 46 fall. 

                                                
44 Se tabell 1. 
45 NJA 2005 s. 348. 
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4  Diskussion 

Vi har med vårt arbete haft två primära mål, dels att lära oss om påföljder och dels 

jämföra brotten snatteri och ringa narkotikabrott eget bruk. Till att börja med har 

vi fått en god insikt i hur påföljdssystemet fungerar och vilka alternativ som finns 

samt hur påföljdsbestämningen fungerar. Att jämföra de olika brotten var inte lika 

lätt, dels för att brotten är av olika karaktär och dels för att praxis för snatterier är 

mer detaljerad. Ett problem med jämförelsen vi har gjort är att de ringa brotten 

ofta bedöms som brott av normalgraden istället för att utnyttja hela straffskalan. 

Vid snatterier blir det således stöld istället. För narkotikabrott eget bruk finns 

ingen normalgrad. 

 

Snatteripåföljder följer oftast som vi skrivit om tidigare en särskild praxismall. 

Det är inte ofta denna mall frångås och när det sker beror det på särskilda 

omständigheter. Särskilda omständigheter kan både höja och sänka påföljden. Den 

övre delen av straffskalan ska bara användas vid exceptionella fall46. Det faktum 

att fängelse dömts ut i 2.8 ‰ av de 11 570 domar och strafförelägganden under 

2004 visar tydligt att övre delen av straffskalan är reserverad för dessa fall. 

Eftersom praxis bara ger böter för snatteri stämmer vårt antagande om att 

straffskalorna inte utnyttjas till fullo ganska bra. Statistiken visar visserligen att 

fängelse har dömts ut, men inte hur långa straffen har varit och även i sådan ringa 

omfattning att det är näst intill försumbart. 

 

Påföljderna för ringa narkotikabrott eget bruk har inte varit lika differentierade 

som för snatterier eftersom praxis i normalfallet säger att eget bruk ska ge 30 

dagsböter. I statistiken kan man utläsa att fängelse har utdömts i 46 fall under 

2004, men eftersom det gäller både innehav och eget bruk så ligger det nära till 

hands att misstänka att de flesta fängelsedomarna gäller innehav.  

 

 
                                                
46 Prop. 1987/88:120 s 78 angående 1 § 29 kap. 
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I ett NJA fall47 kan man läsa att riksåklagaren har föreslagit en 

straffskärpningspraxis som går ut på att de olika typerna av narkotika ska 

bedömas utifrån sin farlighet. Förslaget var att heroin skulle ge 80 dagsböter, 

amfetamin 50 och hasch 30 dagsböter. Högsta domstolen ansåg inte att det var 

befogat med en sådan straffskärpning i nuläget. Vi tolkar det som att en skärpning 

av praxis gällande eget bruk inte är alltför avlägsen. Straffskalan för eget bruk 

utnyttjas ännu mindre än den för snatteri och variationen på antalet dagsböter är 

mycket liten.  

 

En jämförelse av straffskalorna mellan snatteri och ringa narkotikabrott eget bruk 

är inte riktigt rättvis eftersom det är två brott som är helt olika. Eftersom 

straffskalorna är likadana kan vi ändå se hur de utnyttjas och se skillnaderna. Från 

början trodde vi inte att skillnaderna skulle vara så stora mellan hur straffskalorna 

utnyttjades. Vi trodde att brotten därmed var likvärdiga, vilket vi nu kan säga att 

de inte är.  

 

Vår åsikt är att praxis för de brott vi har tittat på bör skärpas, främst praxis som 

gäller narkotikabrott. Det förslag som riksåklagaren har lagt fram tyckte vi var 

helt i rätt riktning, självklart ska farligare droger ge ett hårdare straff, på samma 

som ett högre varuvärde i ett snatteri skärper påföljden. Som blivande poliser 

tycker vi att det är bra att straffskalorna är utformade så att de möjliggör 

användandet av straffprocessuella tvångsmedel och även ger längre 

preskriptionstid. Samtidigt är risken med detta att allmänheten får uppfattningen 

att påföljderna är för lindriga, precis som vi trodde innan vi startade med det här 

arbetet. Vi tycker därför att det är viktigt för oss som blivande poliser att ha 

kunskap om påföljdsbestämning, både för att kunna förmedla till kollegor, 

brottsoffer och även förövare. Utifrån den kunskap vi har erhållit i och med detta 

arbete anser vi som lekmän inom juridik att praxis och därmed påföljderna för 

våra två brott bör skärpas. 

 
                                                
47 NJA 2005 s. 348. 
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