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Abstract 

This essay is going to investigate if there’s logic behind the sanction system regarding the 

penalty imprisonment in the penal code. The focus is in general on crimes against the person 

and crimes against the state, but in particular on crimes of serious fiscal offence and crimes of 

serious assault. These crimes have been selected because we have found that these crimes 

engage citizens in the Swedish society, especially when it comes to how these crimes are 

convicted in comparison to their punishment range. The idea is also to explain the wording 

purpose behind the punishment ranges in these crimes. We have used the legal dogmatic 

method, but also included some statistics and a survey about the attitude towards crimes of 

fiscal offence.  

 

This essay has its focus on the public unawareness on how the punishment ranges is used. The 

range of punishment for the crime of serious assault is from one year to ten years 

imprisonment. This range has in praxis been used quite reserved and in 2005 the average 

punishment for this crime was one year and seven months. The range of punishment for the 

crime of serious fiscal offence is from six month to six years imprisonment. In comparison the 

serious assault, this punishment range have been used more, but still is considered been used 

quite reserved. In 2007 the average punishment for this crime was identical with the average 

punishment for serious assault in 2005. We find this problematic, since the range of 

punishment, inter alia, is suppose to express the crimes relations to other crimes. These two 

crimes can according to praxis be seen as equal, but according to their range of punishment 

not. We believe that it’s important to have proportionality between the ranges of punishments 

in different crimes and that the legislator should consider a reform of the ranges of 

punishments. In section 6 we will also propose a reform regarding the formation of the text of 

law. What we are trying to achieve with the proposition is to get a range of punishment that is 

possible for the public to understand, with the goal to regain the public’s trust in the judicial 

system, especially when it comes to serious crimes punishments with imprisonment 

convictions.  
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Sammanfattning 
I dagens samhälle förs en aktiv diskussion kring de fängelsestraff som döms ut och vi 

upplever att våldsbrott är det som verkar göra människor mest upprörda, framför allt sett till 

de straff som dessa brott föranleder. Vi vill därför i denna uppsats belysa problematiken kring 

allmänhetens ovisshet gällande straffskalors användning och har därför valt att undersöka om 

det finns någon logik i påföljdssystemet i förhållande till de två brottstyperna brott mot 

allmänheten och brott mot person. Vi har valt att fördjupa oss på brotten grovt skattebrott och 

grov misshandel. Dessa brott har valts utifrån dess rubricering och dess närliggande 

straffminimum. För att försöka finna en proportionalitet mellan straffskalorna har vi 

undersökt hur brottens straffskalor är utformade, syftet bakom utformningen, hur de används 

och hur de kan uppfattas i förhållande till varandra. Vi har använt oss av den rättsdogmatiska 

metoden, men valde dock att gå utanför den genom att ta med en attitydunderökning och en 

del statistik.  

 

En straffskala är en gradering av ett brotts förkastlighet och klandervärdhet och innehåller 

alltid ett maximum och ofta ett minimum. Minimum används ofta som startpunkt för 

tillämpningen av straffskalan. Straffskalans vidd uttrycker en brottstyps allvarlighet i 

jämförelse med andra brottstyper. Dagens straffskalor är dock inte värdemässigt samordnade, 

eftersom de tillkommit vid olika tidpunkter. Konsekvensen av detta är att ett brotts straffvärde 

inte avspeglar dagens uppfattning av brottet och att brottets straffmaximum ofta ligger högre 

än dess egentliga straffvärde. För att fällas till ansvar för skattebrott krävs att en oriktig 

skatteuppgift lämnats in eller om uppgiften inte kommit in i tid, som kan innebära eller 

innebär att skatt undanhållits från staten. Brottsrubriceringen grovt avgörs bland annat av att 

det gällt ett mycket betydande belopp. Straffskalan för grovt skattebrott ligger på sex månader 

till sex års fängelse och syftet var att skalan skulle motsvara det allmänna rättsmedvetandet. 

År 2007 låg det genomsnittliga straffet för brottet på ett år och sju månaders fängelse. Grov 

misshandel är den svåraste graden av misshandel och dess straffskala är ett till tio års 

fängelse, syftet med denna var att införa strängare ingripanden mot våldsverkare. I SOU 

2008:85 kom dock ett förslag där utredningen föreslår en ändring i straffskalan för att skapa 

en bättre parallellitet mellan olika våldsbrott. Utredningen utrycker även sitt missnöje över 

tillämpningen av den rådande straffskalan, eftersom den används proportionellt sätt mindre än 

till exempel grovt skattebrott. År 2005 låg det genomsnittliga fängelsestraffet på ett år och sju 

månader.  

 

Vi tycker att SOU-förslaget är bra, eftersom ändringen skulle innebära en större 

proportionalitet mellan olika brotts straffskalor. I dagsläget verkar det vara så att straffskalans 

hela vidd inte är tänkt att användas och fängelsestraffen som döms ut ligger ofta i närheten av 

minimistraffet. Vi tror att straffen som döms ut vid grovt skattebrott och grov misshandel kan 

leda till minskad tillit till rättsväsendet eftersom dessa brott leder till relativt lika långa straff 

och eftersom brotten, sett till praxis, kan uppfattas som jämställda. Utifrån olika källor kan vi 

konstatera att det verkar finnas en generell uppfattning om att brottens straff bör höjas. Vi 

anser att det är viktigt att ta hänsyn till allmänhetens uppfattning och ser därför att lagstiftaren 

bör försöka utforma lagtexten på ett sätt som speglar dess tillämpning. Vi föreslår därför en 

lagreform, där straffskalorna görs om så att de endast återger den vidd som tillämpas vid det 

aktuella brottet. Till sist kan konstateras att det inte finns en genomtänkt proportionalitet 

mellan straffskalorna, trots att det är tänkt att finnas. Det finns därför ingen genomtänkt logik 

i påföljdssystemet, detta beror till stor del på att de olika straffskalorna tillkommit vid olika 

tidpunkter. Vi tycker att lagstiftaren bör se över proportionaliteten mellan olika brotts 

straffskalor för att brottens klandervärdhet i förhållande till varandra ska framgå.  
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1. Inledning 

1.1. Introduktion 

Sverige är en rättsstat, som bland annat bygger på legalitetsprincipen, vilket innebär att alla 

medborgare ska ha möjlighet att veta vilka handlingar som är belagda med straff. Även 

förutsebarhet är en viktig ingrediens i en rättsstat. I lagtexten uttrycks de straff som en olaglig 

gärning kan medföra. En person som ej är insatt i straffrätt kan lätt uppfatta det som att den 

straffskala som ett visst brott har används i sin helhet. Då straffskalornas utformning 

signalerar att dess hela vidd används vid domstolsavgöranden, skapar detta förvirring 

eftersom så inte alltid är fallet. 

 

I dagens samhälle förs många debatter kring de fängelsestraff som döms ut och vi hör ofta 

diskussioner, främst kring våldsbrott, om att fängelsestraffen bör höjas. Våld mot person är 

det vi upplever som det mest engagerande, vilket vi tror beror på att dessa brott utförs mot 

människor. Något vi också uppmärksammat är den liberala inställningen till skattebrott och att 

vissa samhällsmedborgare tycks bli mer upprörda över misshandelsbrott än skattebrott, vilket 

vi tror kan bero på att det kan vara lättare att känna empati för ett misshandelsoffer än för 

staten. Efter att ha tittat närmare på brotten grovt skattebrott och grov misshandel, bestämde 

vi oss därför för att ställa dessa brott emot varandra, då de båda är grova och dess 

minimistraff inte ligger speciellt långt ifrån varandra. 

 
1.2. Syfte  
Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka om det finns någon typ av logik i 

påföljdssystemet i förhållande till de olika brottstyperna brott mot allmänheten och brott mot 

person. Vi har valt att fokusera på brotten grovt skattebrott och grov misshandel, dels för att 

försöka tydliggöra syftet bakom dess straffskalors utformning och dels för att försöka finna en 

proportionalitet mellan brottens straffskalor, eftersom vi tror att dessa brott är av intresse för 

allmänheten. Vi har också för avsikt att redovisa hur respektive straffskala tillämpas.  

1.3. Problemformuleringar 

 Vad är straffskalan vid grovt skattebrott och vad är syftet bakom dess utformning? 

 Vad är straffskalan vid grov misshandel och vad är syftet bakom dess utformning? 

 Hur används straffskalorna vid brotten grovt skattebrott och grov misshandel och hur 
kan brotten utifrån dess tillämpning uppfattas i förhållande till varandra? 

 Finns det någon logik i påföljdssystemet i förhållande till de olika brottstyperna brott 

mot person och brott mot allmänheten? 

1.4. Metod 
Vi har utgått från en rättsdogmatisk metod, där vi studerat lagens lydelse, förarbeten, praxis 

och doktrin inom området. Doktrin har valts utifrån författare, framförallt de som omnämns i 

straffrättsliga sammanhang, och litteraturens relevans. Vi har försökt hitta rättsfall där 

fängelsestraff har dömts ut och där påföljden överklagats. Vi har framförallt riktat in oss på 

rättsfall som omnämns i litteraturen vi använt. Rättsfallen finns med för att illustrera hur 

bedömningar görs och hur resonemanget runt påföljdens längd förs och för att få en mer 

rättvisande bild kompletterat rättsfallen med lite statistik. De lagtextkommentarer vi använt 

oss av är hämtade via Örebros Universitetsbiblioteks databaser.  Vi har även valt att gå 

utanför den rättsdogmatiska metoden genom att ta med en del statistik samt en 

attitydundersökning. 
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1.5. Avgränsning  
Denna uppsats fokuserar på brott som har fängelse som straff och kommer därför inte beröra 

andra eventuella påföljder som en gärningsman kan dömas till. Dock kommer ett kortare 

avsnitt om näringsförbud i avsnitt 3.4.2, eftersom det skulle kunna utgöra en förmildrande 

omständighet i förhållande till fängelsestraffets längd. Vi tar även upp andra förmildrande och 

försvårande omständigheter. Straffrabatt för ungdomar har även utelämnats. Vi har valt att 

inte gå in på djupet på de bedömningsgrunder som respektive brott har. Vi har även valt att 

inte gå in på varför dessa brott har kriminaliserats, varför fängelse valts som påföljd eller om 

fängelse är ett rimligt sätt att förebygga brott och hur ett fängelsestraff påverkar 

gärningsmannen.  

 

1.6. Disposition 
Tanken bakom upplägget i denna uppsats är att först gå igenom de förutsättningar som vi 

anser vara nödvändiga för läsaren att känna till innan de olika brottens straffskalor kan ställas 

mot varandra. Sedan görs en genomgång av de olika brotten och slutligen görs en jämförelse 

av dem. 

 

 I avsnitt 2 finns en genomgång av brottsbegreppet, straffskalor och straffvärde. I de följande 

avsnitten, avsnitt 3 och 4, redogörs respektive brott var för sig. Tanken bakom de båda 

avsnitten är att de ska ha samma upplägg och vara så lika som möjligt för att göra det tydligt 

för läsaren. Avsnitt 3 innehåller en redogörelse för det grova skattebrottet, där bland annat 

lagens lydelse, dess förarbeten, påföljder och praxis behandlas. En liknande genomgång görs 

av brottet grov misshandel i avsnitt 4. I avsnitt 5 förs en diskussion kring 

problemformuleringarna, om dessa brott kan ställas mot varandra, hur straffskalorna används i 

förhållande till varandra, hur användningen av straffskalorna kan uppfattas och om 

proportionalitet mellan straffskalor. Slutsatsen framgår av avsnitt 6. 
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2. Bakgrund 
 

Kriminalpolitik är som annan politik inriktad på samhälleligt beslutsfattande och samhällelig 

diskussion och inriktar sig även mot hur samhället bör regleras för att förhindra brottslighet. 

Straffrättspolitik, som är en del i kriminalpolitiken, ”utformas under iakttagande av krav på 

effektivitet, rättvisa och respekt för mänskliga rättigheter.”
1
 Modern straffrättspolitik kan 

generellt sägas gå ut på att försöka hitta en acceptabel kompromiss mellan krav på effektivitet 

och krav på rättssäkerhet.
2
 

 

Legalitetsprincipen är den mest grundläggande principen och en garanti för en fungerande 

rättsstat. Denna princip brukar i samband med straffrätten formuleras: ”’nulla poena sine lege, 

nulla poena sine crimine, nullum crimen sine poena legali’ (inget straff utan lag, inget straff 

utan brott, inget brott utan kriminalisering genom lag)”
3
 

 

2.1. Om brottsbegreppet 
Vissa handlingar anses vara så klandervärda att de kriminaliserats och blivit belagda med 

straff.
4
 Brott kan beskrivas som samhällsfarliga handlingar ”som kränker eller sätter i fara 

allmänna eller enskilda intressen av olika slag”.
5
 Vad som uppfattats som en samhällsfarlig 

handling har genom tiderna förändrats och på grund av detta går det inte att hitta en generell 

materiell uppfattning om vad som är ett brott. Därför får samhället nöja sig med det formella 

kriteriet, att ett brott är en gärning som är beskriven i en författning och för vilken straff är 

föreskrivet, vilket finns lagstadgat i BrB 1 kap. 1 §.
6
 Enligt BrB 1 kap. 3 § är ett straff böter 

eller fängelse. Juridiskt sett kvalificeras alltså bara vissa former av tvångsbetalning och 

frihetsförlust som straff. Påföljder för brott som inte betecknas som straff regleras i bland 

annat 27, 28, 31 och 32 kap. BrB. Har en domstol kommit fram till att ett brott har begåtts ska 

den alltid utdöma en påföljd för brottet, om det inte finns någon undantagsregel som är 

tillämplig.
7
 

 

För att kunna straffa en person för brott måste rekvisiten i den aktuella paragrafen vara 

uppfyllda. Det finns rekvisit av två olika slag, objektiva och subjektiva. De objektiva 

rekvisiten anger bland annat vad som måste ha gjorts, under vilka omständigheter det ska ha 

skett, vilka effekter det ska ha fått och vad eller vem som handlingen ska ha varit riktad mot. 

De subjektiva rekvisiten ställer krav på att gärningsmannen ska ha haft en viss insikt till bland 

annat handlingen i sig, effekterna av handlingen och till omständigheterna.
8
 De objektiva 

rekvisiten måste, enligt täckningsprincipen, vara subjektivt täckta.
9
 Det innebär att en person 

som till exempel lämnat en oriktig uppgift måste vara medveten om att denne lämnat en 

oriktig uppgift vid sin deklaration för att kunna dömas för skattebrott.
10

 I BrB 1 kap. 2 § 1 st. 

stadgas att det krävs uppsåt ”om inte annat är särskilt föreskrivit” för att någon ska fällas till 

ansvar för ett brott, vilket gör att de subjektiva rekvisiten automatiskt finns i de olika 

                                                             
1 Jareborg; Allmän kriminalrätt, Uppsala 2001, Iustus Förlag AB. s 20 
2 A.a.s. 20 
3 A.a.s. 57 
4 A.a.s. 17 
5 Leijonhufvud, Wennberg; Straffansvar, 8 uppl. Vällingby 2009, Nordstedts Juridik AB, s 31 
6  A.a.s.31 
7 Jareborg, Zila; Straffrättens påföljdslära, 2:1 uppl. Stockholm 2007, Nordstedts Juridik AB, s 14 f. 
8 Leijonhufvud, Wennberg; Brott och straff i affärslivet, 3 uppl. Uppsala 2007, Iustus Förlag AB, s 15 f. 
9 Leijonhufvud, Wennberg, 2009, a.a.s. 32 
10 Leijonhufvud, Wennberg, 2007, a.a.s. 15 
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straffbestämmelserna. Det finns tre olika typer av uppsåt. De är direkt uppsåt, indirekt uppsåt 

och likgiltighetsuppsåt. Med den första menas att gärningsmannen ska ha för avsikt, vilja eller 

syfte att utföra det aktuella brottet.
11

 Den andra typen av uppsåt innebär att personen i fråga 

utför en handling som inte i sig behöver vara brottslig men att denne är medveten om att 

handlingens konsekvens kan föranleda brottsansvar.
12

 Likgiltighetsuppsåt innebär att 

gärningsmannen är likgiltig inför förverkligandet av brottet. Denne måste alltså insett risken 

och funnit sig i risken med handlingens förverkligande, för att detta uppsåt ska vara uppfyllt.
13

 

Vid vissa brott krävs dock endast oaktsamhet för att en gärningsman ska dömas till ansvar för 

brott, exempel på detta är vållande till annans död BrB 3 kap. 7 §.  

2.2. Straffskalor - fängelsestraff 
Bestraffning sker när ett brott är förövat.

14
 Tanken bakom att bestraffa brottslingar är att 

genom avskräckning eller moralbildning förhindra andra att begå brott.
15

 Straffet har även 

som funktion att ge brottsoffret en upprättelse och ge denne en känsla av att rättvisa skipats.
16

 

För att nå en rättvis bedömning, eftersträvas proportionalitet mellan gärningen och dess 

straffvärde.
17

 Jämförbarhet är en förutsättning för proportionalitet och rangordning ska kunna 

göras av olika straffmått eller strafftyper.
18

 Proportionalitetstänkandet avgör alltså hur 

bestraffningen bör ske, inte varför.
19

  

 

När en påföljd bestäms ska det, enligt BrB 30 kap. 1 §, göras en bedömning som utgår ifrån 

att villkorlig dom och skyddstillsyn är lindrigare påföljder än fängelse. Rätten skall även, 

enligt BrB 30 kap. 4 §, särskilt beakta omständigheter som skulle kunna föranleda att en 

lindrigare påföljd än fängelse döms ut. Om en person döms till ett fängelsestraff anses denne 

ha fått ett svårare straff än om denne hade ålagts böter.
20

 

2.2.1. Straffskalors utformning 

När ett brott kriminaliseras graderas brottets förkastlighet och klandervärdhet, detta görs 

genom att brottet får en straffskala.
21

 Straffskalans vidd är tänkt att uttrycka brottets abstrakta 

straffvärde
22

 (se avsnitt 2.3 Straffvärde nedan). För att nå en rättvis straffskala och en rättvis 

straffbestämning eftersträvas dels en proportionalitet mellan brottstypens bestraffningsvärde 

och brottets straffsats och dels ekvivalens. Med ekvivalens innebär att alla gärningstyper som 

har samma bestraffningsvärde ska ha liknande straffskalor.
23

 Brottets svårighet ligger till 

grund för straffbestämningen. Svårighet i detta fall innebär funktionen ”av brottets skadlighet 

eller farlighet och den skuld som den brottslige manifesterat i brottet”.
24

 Att det är olika 

straffskalor för olika brott beror alltså på att straffet ska stå i proportion till brottets allvar.
25

 

                                                             
11 Leijonhufvud, Wennberg, 2007, a.a.s. 18 f. 
12 Leijonhufvud, Wennberg, 2009, a.a.s. 57 
13

 Leijonhufvud, Wennberg, 2007, a.a.s. 18 f. 
14 Jareborg, Zila, a.a.s. 71 
15 A.a.s. 73 
16 SOU 2008:85, Straff i proportion till brottets allvar, s 253 
17 A.a.s. 66 
18 A.a.s. 71 
19 A.a.s. 66 
20 Jareborg, Zila, a.a.s. 15 
21 A.a.s. 66 
22 A.a.s. 17 
23 A.a.s. 66 
24 A.a.s. 71 
25 A.a.s. 16 f. 
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En straffskala som anger ett fängelsestraff på viss tid innehåller alltid ett maximistraff och 

ofta ett minimistraff.
26

 Om det inte finns något minimistraff i lagstiftningen gäller BrB 26 

kap. 1 § som minimum, vilket är 14 dagar fängelse. 18 år är det högsta straffet när fängelse 

används som ett gemensamt straff för flera brott. När en straffskala som endast innehåller 

fängelsestraff tillämpas är utgångspunkten ofta att fängelsestraffets längd ska sättas till 

minimilängden. En förklaring till det är att domstolen i varje enskilt fall är tvungna att anföra 

skäl till varför det aktuella fallet ska behandlas strängare än brott av den lindrigaste typen. 

Eftersom detta inte alltid är möjligt är det naturligt att minimistraffet är det som används mest. 

En annan orsak till att straff i närheten av minimistraffet används är att många brott är 

gradindelade. I sådana straffskalor används i princip inte de överlappande delarna.
27

 Ett 

exempel är brotten misshandel och grov misshandel där minimistraffet för misshandelsbrottet 

är 14 dagar fängelse och maximistraffet är fängelse i två år. För grov misshandel är 

minimistraffet fängelse i ett år och maximistraffet fängelse i tio år,
28

 vilket i princip innebär 

att fängelsestraffen för misshandelsbrott av normalgraden är under ett år och att de brott som 

föranleder högre straff ofta bedöms som grova.
29

 I BrB 26 kap. finns ett par regler som 

möjliggör ett överskridande av maxlängden för fängelsestraff, de används som gemensamt 

straff för flera brott (BrB 26 kap. 2 §) eller vid återfall i grov brottslighet (BrB 26 kap. 3 §).
30

 

 

När en straffskala skapas måste en avvägning göras mellan dels att brottet skall kunna, utifrån 

ett värde, rangordnas och dels kunna tillämpas av domstolarna. Genom sin utformning ska 

den även kunna vara användbar, ge vägledning och tillhandahålla utgångspunkter för en 

bedömning av brottstypers förhållande till andra brott och gärningens straffvärde.
31

 Vissa 

straffskalor är förhållandevis vida. Det här innebär dock inte att hela dess vidd används, utan 

faktum är att de flesta brotts straffvärde ligger runt straffskalans lägre nivåer.
32

 Det medför att 

ett stort utrymme finns kvar för domstolen vid bedömning av hur straffskalan vid flerfaldig 

brottslighet ska se ut.
33

 De straffskalor som gäller i dagsläget är dock inte värdemässigt 

samordnade eftersom de tillkommit vid olika tidpunkter, vilket får som konsekvens att 

straffvärdet inte återspeglar dagens uppfattning om det aktuella brottet. Detta får till följd att 

straffmaximum i många fall är betydligt högre än brottets egentliga straffvärde, vilket innebär 

att en rangordning av olika brottstyper kan ge en missvisande bild, sett till straffskalorna.
34

 

 

2.3. Straffvärde 
BrB 29 kap. 1 § är utgångspunkten vid bedömning av straffvärdet.

35
 Där stadgas att ett straff 

bestäms inom ramen för brottets straffskala eller straffvärdet för den samlade brottsligheten. 

När detta görs ska intresset för en enhetlig rättstillämpning beaktas. I BrB 29 kap. 1 § stadgas 

även att ”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.” Denna ordalydelse tar sikte på straffbestämmandet, alltså 

                                                             
26 A.a.s. 15 
27 Borgeke, Att bestämma påföljder för brott, 1 uppl. Stockholm 2008, Nordstedts Juridik AB, s 132 f.  
28 Jareborg, Zila, a.a.s. 15 
29 Borgeke, a.a.s. 132 f.  
30 Jareborg, Zila, a.a.s. 16 
31 Domstolarnas påföljdspraxis vid vissa våldsbrott, En rapport från Åklagarmyndigheten 2007, s 72 
32 Detta diskuteras av JustR Pripp i NJA 2003 s 174, se avsnitt 4.3.3. nedan 
33

 Domstolarnas påföljdspraxis vid vissa våldsbrott, a.a.s. 72 
34 Ulväng, Påföljdskonkurrens – problem och principer, Uppsala 2005, Iustus Förlag AB, s 160 
35 Jareborg, Zila, a.a.s. 105 
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när ett brott bör föranleda böter eller fängelse.
36

 Grunden för påföljdsbestämningen är 

straffvärdet för brottet eller den samlade brottsligheten och det är domstolens primära uppgift 

att bestämma straffvärdet.
37

 

 

Straffvärdets funktion är framförallt att vid en bedömning uttrycka brottets grad av 

förkastlighet. Straffvärde är ett relativt begrepp och kan delas in i två olika typer, dels det 

abstrakta straffvärdet och dels det konkreta straffvärdet.
38

 

 

”Det abstrakta straffvärdet är det straffvärde som framgår av brottstypens straffskala om man 

jämför den med straffskalorna för andra brott.”
 39

 Det abstrakta straffvärdet är alltså en 

spegling av lagstiftarens syn på en brottstyp, hur allvarlig den är i jämförelse med andra 

brottstyper.
40

 Måttet på brottets svårighet är det konkreta straffvärdet och detta bestäms 

utifrån varje enskilt fall. Bedömningen sker inom ramen för brottets straffskala och ger 

uttryck för brottes grad av förkastlighet i jämförelse med andra brottsliga gärningar.
41

  

2.3.1. Straffvärdets bedömning 

En straffvärdesbedömning kan lättast göras genom att jämföra straffvärdet för ett brott mot ett 

annat och utifrån detta göra en relativ bedömning om brottets straffvärde anses vara större, 

mindre eller likadant i jämförelse med det andra brottet. Ett svårare sätt att mäta ett brotts 

straffvärde är att sätta in brottet i en kvantitativ skala (där kvantiteter kan mätas genom till 

exempel förlust av pengar eller frihet) och därigenom hitta straffvärdet för brottet. I de 

existerande straffskalorna uttrycks bara ett straffminimum och ett straffmaximum, vilket 

innebär att det saknas lagstadgade interna skalor. Jareborg och Zila menar att praxis i detta 

hänseende är ogenomtänkt eftersom de tänkbara interna skalorna i praktiken inte används 

konsekvent. Enligt praxis finns en startpunkt inom straffskalan vid fängelsestraff, vilken 

ligger nära straffets minimum. Förutsatt att det finns en sådan startpunkt, borde det enligt 

Jareborg och Zila inte vara speciellt svårt att göra en straffvärdesbedömning i det enskilda 

fallet, eftersom praxis säger att varje förmildrande eller försvårande omständighet inte 

nödvändigtvis behöver beaktas.
42

 Här åsyftas sådana omständigheter ”som är allt för 

obetydliga för att kunna påverka straffet.”
43

  

2.3.1.1. Försvårande och förmildrande omständigheter 

Uppfattningen om vad som avgör hur förkastligt ett brott anses vara är olika för olika 

människor. För att denna olikhet inte ska avspeglas på rättstillämpningen finns en eftersträvan 

att få en mer enhetlig rättstillämpning gällande ett brotts straffvärde och påföljdsbestämning. 

Det har därför bland annat i BrB 29 kap. 2 och 3 §§ uppställts kataloger där särskilt 

beaktansvärda förmildrande och försvårande omständigheter ställts upp i syfte att tillskriva 

brotten samma vikt och för att ungefär samma omständigheter ska beaktas.
44

  

 

 

 

                                                             
36 Borgeke, a.a.s. 116 
37 Borgeke, a.a.s. 128 
38 Jareborg, Zila, a.a.s. 100 
39 A.a.s. 100 
40 A.a.s. 100 
41 A.a.s. 100 
42 A.a.s. 105 f. 
43 A.a.s. 105 
44 A.a.s. 109 
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I BrB 29 kap. 2 § nämns exempel på beaktansvärda försvårande omständigheter, bland annat 

att: 

 ”den tilltalade avsett att brottet skulle få betydligt allvarligare följder än det faktiskt 

fått.” 

 ”den tilltalade visat särskild hänsynslöshet.” 

 ”den tilltalade grovt utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat ett särskilt 
förtroende.” 

 ”brottet utgjort ett led i en brottslig verksamhet som varit särskilt noggrant planlagd 
eller bedrivits i stor omfattning och i vilken den tilltalade spelat en betydande roll.” 

Av förarbetena framgår att avsikten med uppräkningen är att, vid sidan av brottets omfattning 

eller effekter, ge en någorlunda uttömmande lista över omständigheter som brukar betraktas 

som särskilt försvårande. Det sägs även att det av denna anledning är flera av punkterna som 

är allmänt hållna och att de därför bör tillämpas med försiktighet.
45

 Av förarbetena framgår 

även ”att det i det enskilda fallet kan finnas andra om-ständigheter som ’kan tillmätas lika stor 

eller större betydelse’”.
46

  
 

I BrB 29 kap. 3 § nämns exempel på beaktansvärda förmildrande omständigheter, bland annat 

om: 

 ”brottet föranletts av någon annans grovt kränkande beteende.” 

 ”om den tilltalade till följd av en allvarlig psykisk störning haft starkt nedsatt förmåga 
att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt 

eller annars till följd av en psykisk störning, sinnesrörelse eller av någon annan orsak 

haft starkt nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande.” 

 ”brottet föranletts av stark mänsklig medkänsla.” 
Denna exemplifiering är inte bindande på något sätt och friheten är stor att beakta andra 

omständigheter som skulle kunna vara förmildrande. Paragrafens andra stycke kompletterar 

det första då det om det med hänsyn till brottets straffvärde är påkallat att underskrida 

minimistraffet. Denna bestämmelse innebär att det alltid – om det behövs – med hänsyn till 

brottets straffvärde, går att underskrida minimistraffet, även i andra fall än de som nämns i 

paragrafen men detta rör sig om undantagsfall.
47

 

 

I BrB 29 kap. finns fler omständigheter som tas i beaktning vid avgörande av ett brotts 

straffvärde.
48

 Vid straffmätning ska rätten enligt 4 § i skälig utsträckning beakta om 

gärningsmannen tidigare gjort sig skyldig till brott. När detta görs ska rätten särskilt beakta 

vad den tidigare brottsligheten rört, hur lång tid som förflutit mellan brotten och om den 

tidigare och den nya brottsligheten är likartade eller om det i båda fallen rört sig om särskilt 

allvarlig brottslighet. I 5 § andra stycket stadgas ett antal billighetsskäl, bland annat att rätten i 

skälig omfattning ska beakta om den tilltalade på grund av dennes höga ålder skulle drabbas 

oskäligt hårt av ett straff som motsvarar brottets straffvärde.
49

 I förarbetena till bestämmelsen 

framgår att ingen bestämd åldersgräns intagits men att det i regel finns anledning att överväga 

denna bestämmelse om den tilltalade är 65 år eller äldre.
50

 Av samma paragraf framgår även 

att rätten ska beakta om en ovanligt lång tid gått sedan brottet begåtts, i förhållande till 

brottets art. 

 

                                                             
45 Prop. 1987/88:120, s 84 
46 A.a.s. 81 
47 A.a.s. 115 
48A.a.s. 119 
49 Se RH 1992:23 i avsnitt 3.6.4. nedan. 
50 Prop. 1987/88:120, s 95 
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3. Grovt skattebrott 
  

3.1. Ekonomisk brottslighet 
Samlingsbegreppet ekonomisk brottslighet innehåller ett flertal olika brott. Skattebrott och 

bokföringsbrott är de två vanligaste dithörande brotten. Under hela 2000-talet har antalet 

inkomna misstankar om ekonomisk brottslighet ökat. De ekonomiska brotten begås ofta inom 

näringsverksamheter.
51

 De vanligaste formerna av skattebrott är att uppge felaktiga inkomster 

i sin deklaration i syfte att undanhålla skattepliktiga inkomster. Bedrägeri av sociala avgifter, 

momsbedrägeri och bokföringsbrott är huvudsakligen de skattebrott som är kopplade till 

företagsverksamhet.
52

 Svart arbetskraft och intäkter som inte redovisas är vanligt 

förekommande brott framförallt i branscher som hanterar mycket kontanter. Hur aktiva 

myndigheterna är i sin kontrollverksamhet är det som är mest avgörande för hur många brott 

som anmäls. Procentsatsen på de anmälda brott som klaras upp är relativt hög när det gäller 

ekonomisk brottslighet.
53

 

 

Staten har en laglig rätt att kräva in skatter. Men ibland kan skatten, från en företagares sida, 

uppfattas som en kostnadsbelastning. Att undandra skatt från staten kan därför ses som en 

reducering av kostnader, vilket kan ge ett bättre resultat.
54

  

 

3.2. Skattebrottslagen (1971:69) 
Skattebrottet (2 §) är utformat som ett farebrott och är fullbordat redan när en oriktig uppgift 

lämnats till myndigheten eller när den skattskyldige inte lämnat in uppgiften i tid. Något krav 

på förmögenhetsöverföring föreligger alltså inte. Ett av kraven som ställs för att ett skattebrott 

ska anses fullbordat är att den oriktiga uppgiften ska ha lämnats på annat sätt än muntligen. 

Muntliga uppgifter som lämnats är alltså som huvudregel inte straffbara. Ett annat krav för att 

någon ska dömas för skattebrott är att uppsåtet måste täcka alla de objektiva 

brottsförutsättningarna, alltså både lämnandet eller underlåtenheten, uppgiftens oriktighet och 

själva undandragandet av skatt. Att uppsåt ska finnas bör dock inte betyda att den 

skattskyldige ska vara tvungen att ha en exakt uppfattning om vilket belopp denne riskerar att 

undandra det allmänna. Denne borde inte heller behöva ha klart för sig vilka avgifter eller 

skatter som kan komma att påverkas av dennes handlande. Det kan dessutom räcka med 

indirekt eller eventuellt uppsåt för att underlåtenheten ska leda till straffansvar. Ett annat krav 

är att uppgiften som lämnats ska ha varit oriktig. Med oriktig uppgift menas här varje osant 

meddelande gällande någon omständighet som är av betydelse för att ett korrekt fastställande 

av avgifts- eller skatteskyldigheten ska kunna göras. Den oriktiga uppgiften måste inte ha 

lämnats till ledning för ett myndighetsbeslut, vilket innebär att det inte krävs att myndigheten 

ska ha fattat ett beskattningsbeslut för att ansvar ska föreligga. Ofullständiga uppgifter ingår 

också i detta begrepp, om den skattskyldige gett intryck av att alla upplysningar som är av 

betydelse för skattebeslutet lämnats. För att dömas till ansvar för skattebrott fordras att 

åklagaren gjort sannolikt att det ”förelegat en beaktansvärd risk för att skatt eller avgift skulle 

                                                             
51 http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=18&module_instance=2 13/11 2009 
52

 Alalehto; Fiffelstrategier vid ekonomisk brottslighet, Lund 2003, Barrs bokförlag, s 34 
53 http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=18&module_instance=2 13/11 2009 
54 Alalehto, a.a.s. 34 
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påföras med ett för lågt belopp”
55

. I normalfallen bör fara för skatteundandragande inte 

föreligga om den oriktiga uppgiften kan kontrolleras mot uppgifter i skatteregistret.
56

 

 

Om brottet som beskrivs i SBL 2 § är att anse som grovt döms gärningsmannen för grovt 

skattebrott enligt SBL 4 §. För att kunna avgöra om brottet är grovt ska det göras en 

helhetsbedömning. Vid denna bedömning skall vissa saker särskilt beaktas. En av dessa är om 

brottet gällt ett mycket betydande belopp.
57

 Med belopp syftas här den skatt eller avgift som 

kunde ha eller har undandragits det allmänna. Om skattebrotten begåtts med hjälp av falska 

handlingar eller vilseledande bokföring och av någon av dessa eller båda
58

 orsakerna är att 

betrakta som grova bör dessa brott ”normalt konsumeras av det grova skattebrottet”
59

. Av 

prop. 1995/96:170 framgår att kvalifikationskravet att förfarandet ”ingått som ett led i en 

brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning”
60

 inte ska föranleda att mindre 

skatteundandraganden som upprepats automatiskt ska bedömas som grova brott, enbart av den 

anledningen.
61

 Begreppet synnerligen farlig art ”syftar i första hand på gärningsmannens 

tillvägagångssätt”.
62

  

 

I SBL 2 § och 4 § stadgas: 

 
2 § Den som på annat sätt än muntligen uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till myndighet eller underlåter att till 

myndighet lämna deklaration, kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift och därigenom ger upphov till 

fara för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller 

annan döms för skattebrott till fängelse i högst två år. Lag (1996:658). 

4 § Om brott som avses i 2 § är att anse som grovt, döms för grovt skattebrott till fängelse, lägst sex månader och 

högst sex år. 

Vid bedömande om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det rört mycket betydande belopp, om 

gärningsmannen använt falska handlingar eller vilseledande bokföring eller om förfarandet ingått som ett led i 

en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av synnerligen farlig art. 

Lag (1996:658). 

  

                                                             
55 Karnov lagtextkommentar, SBL 2 och 4 §§ 
http://www.westlaw.se.db.ub.oru.se/pls/onl_se/!ilseintk.request?funktion=lg&produkt=&normid=&prodid=61
4 13/11 2009    
56 A.a.     
57 Se NJA 1979 s 286 i avsnitt 3.6.1. nedan 
58 Se NJA 2007 s 929 i avsnitt 3.6.3. nedan  
59 Karnov lagtextkommentar, a.a. 
60 Prop. 1995/96:170, s 112 
61 A.a.s. 112 
62 Karnov lagtextkommentar, a.a. 
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3.3. Förarbeten  

3.3.1. Proposition 1971:10 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till 

skattebrottslag, m.m. 

 

Utredningen påvisade att det i början av 1900-talet i den straffrättsliga litteraturen framhållits 

att ”det uppsåtliga skattebrottet hade stora likheter med bedrägeribrotten.”
63

 Skillnaden mellan 

brotten var att bedrägeribrotten ansågs borde höra till den privaträttsliga sektorn. Åsikten 

ansågs betingad av att ”det allmänna rättsmedvetandet på den tiden bedömde skattebrottet 

väsentligt mildare än vanligt bedrägeri.”
64

 Den allmänna debatten har dock senare uttalat att:  

 
skattebrott borde bestraffas som bedrägeri eller i vart fall införas som en självständig brottstyp i BrB:s 

bedrägerikapitel. Utredningen anser att denna omsvängning i uppfattningen beror på att beskattningen och de 

sociala förmåner, som erbjuds genom skatter och avgifter, ökat i väsentlig mån. Därmed har också de 

ekonomiska fördelar som skattebrottslingen får på det allmännas och övriga medborgares bekostnad blivit mer 

iögonfallande.65  

Utredningen menade även att de funnit att skillnaden mellan bedrägeri och skattebrott inte i 

praktiken är särskilt stor, men att de ändå inte bör jämställas. De ansåg att en mer preciserad 

beskrivning vid bedrägeribrotten behövdes göras i lagtexten för de centrala skattebrotten.
66

 

Utredningen föreslog att skattebedrägeribrottet skulle delas in i tre svårighetsgrader, ringa, 

normalt och grovt skattebedrägeribrott. Det grova brottet ville de ålägga en straffskala på sex 

månader till sex år.
67

 Den då gällande Skattestrafflagen (1943:313),
68

  som ändrats genom lag 

13 dec. 1968, stadgade i 1 § att straffet för falskdeklaration var böter eller fängelse i högst två 

år. Förslaget skulle därmed innebära en avsevärd straffskärpning och utredningen menade att 

denna skärpning skulle motsvara det allmänna rättsmedvetandet. De menade att allmänheten i 

olika sammanhang länge har velat att samhället ska reagera starkare mot uppsåtliga 

skattebrott. Denna syn, menade utredningen, hade växt fram på senare tid och de framhöll 

också att en straffskärpning inte är någon definitiv lösning på ett problem. Men 

straffskärpningen utgjorde ändå ett viktigt led och i förening med andra åtgärder hade den en 

viktig funktion, ”när det gäller att ge eftertryck åt kravet på ärlighet.”
69

 Utredningen framhöll 

även att straffskärpningen skulle medföra ökade möjligheter för åklagaren att använda 

processuella tvångsmedel och att häktning samt anhållande skulle ”kunna ske under samma 

förutsättningar som vid övriga förmögenhetsbrott.”
70

 Ett stort antal remissinstanser höll med 

utredningen om att straffen borde skärpas.
71

 Några remissinstanser ifrågasatte dock 

straffskärpningen. Svea HovR var en av dem och hade en annan uppfattning när det gäller 

inställningen i det allmänna rättsmedvetandet. De trodde inte att allmänheten var beredda att 

jämställa skattebrotten med stöld och bedrägeri. Dock menade de att en straffskärpning ändå 

kunde vara aktuell, men att maximistraffets höjd endast i mindre mån påverkar människor att 

avstå från brottslighet och att det är sannolikheten att bli upptäckt som är av största vikt vid 

avskräckande från brottslighet. De framhöll att förstärkt kontrollverksamhet borde vara mer 

                                                             
63 Prop. 1971:10,  s 138 
64 A.a.s. 138 
65 A.a.s. 138 
66 A.a.s. 138-141 
67 A.a.s. 157 
68 A.a.s. 3 
69 A.a.s. 157 
70 A.a.s. 159 
71 A.a.s. 171 



17 
 

verkningsfullt än ”överdrivet höga straffskalor.”
72

 Liknande uttalanden gjordes även av 

hovrätten för Västra Sverige, vilken även gav förslag på en alternativ straffskala på sex 

månader till fyra år. Även riksskattenämnden delade denna ståndpunkt och tillade att 

maximistraffet för det grova narkotikabrottet nyligen hade höjts från fyra år till sex år, på 

grund av ”de svåra lidanden och skador som genom sådana brott tillfogades andra 

människor”.
73

 Nämnden menade att det inte borde finnas tvivel om att det grova 

narkotikabrottet är ett betydligt farligare och svårare brott än det grova skattebrottet, både vad 

gäller principiella synpunkter och enligt allmänhetens uppfattning. De menade därför att den 

föreslagna straffskalan inte ens kan accepteras om brottet konstrueras som ett effektbrott, där 

även försök är straffbart.
74

 Departementschefen höll dock med utredningen om att fängelse i 

sex år bör kunna utdömas vid grovt skattebedrägeri.
75

 

3.3.2. Proposition 1995/96:170 Översyn av skattebrottslagen 

Det uppsåtliga skattebrottet grovt skattebrott, fick sin brottsrubricering först efter ändringen 

av skattebrottslagen år 1996. Tidigare har detta brott benämnts falskdeklaration och sedan 

skattebedrägeri. Vid denna ändring gjordes brottet om från ett effektbrott till ett farebrott, 

vilket innebär att det nu räcker med att det förelegat fara för att skatt ska ha undandragits det 

allmänna. Tidigare krävdes att ett faktiskt skatteundandragande skett och brottet ansågs 

fullbordat först vid inträffandet av en på förhand bestämd tidpunkt. Detta innebar att en 

oriktig uppgift som upptäckts i ett tidigt skede (innan det fattats något debiteringsbeslut) 

endast kunde föranleda att gärningsmannen dömdes för försök till skattebrott, vilket hade en 

lindrigare straffskala. Ändringen gjordes eftersom det ansågs naturligt att betrakta brottet som 

fullbordat redan vid lämnandet av den oriktiga uppgiften.
76

 Utöver den nya 

brottsrubriceringen består ändringen rent lagtekniskt av att det gjordes en utökning av 

uppräkningen av vad som särskilt ska beaktas för att avgöra om brottet är att anse som grovt. 

Tidigare stod det endast att om det rört ”mycket betydande belopp” skulle hänsyn tas till detta 

och att det även skulle beaktas om brottet annars varit av ”synnerligen farlig art”. I nu 

gällande lagtext, SBL 4 §, ska även det faktum att ”gärningsmannen använt falska handlingar 

eller vilseledande bokföring eller om förfarandet ingått som ett led i en brottslighet som 

utövats systematiskt eller i större omfattning” särskilt beaktas.
77

 Ändringen år 1996 medförde 

även att kriminaliseringen av försök till skattebedrägeri slopades, eftersom skattebrottet 

gjordes om till ett farebrott.
78

 

 

Det framgår av propositionen att de ovan nämnda ändringarna som gjordes inte var avsedda 

att förändra rättstillämpningen, utan att de istället var avsedda att anpassa laglydelsen efter 

gällande praxis.
79

 Det konstateras att praxis har tillmätt kvalifikationskravet mycket 

betydande belopp stor vikt
80

 och att det i fortsättningen också ska göra det.
81

 Begreppet 

mycket betydande belopp antyder att gränsen för detta brott ligger avsevärt högre än för 

brottsbalkens grova förmögenhetsbrott. Precis som det framgår av propositionen
82

 menar 

                                                             
72 Prop. 1971:10, s 187 
73 A.a.s. 188 
74 A.a.s. 188 
75 A.a.s. 237 
76 Leijonhufvud, Wennberg, 2007, a.a.s. 117 
77 Borgeke, Sterzel; Studier rörande påföljdspraxis med mera, 4 uppl. Stockholm 2009, Jure Förlag AB, s 703 
78 A.a.s. 695 
79 Prop. 1995/96:170, s 110 
80 A.a.s. 110 
81 A.a.s. 112 
82 A.a.s. 110 
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Martin Borgeke och Georg Sterzel att man ”med viss grad av säkerhet”
83

 bör kunna säga att 

belopp som understiger tio basbelopp (ett basbelopp för 2009 är 42 800
84

) sällan bedöms som 

annat än skattebrott av normalgraden, enligt nu gällande praxis. De påpekar dock att det är 

svårt att sätta någon fast beloppsgräns som skulle medföra att brottet är att anse som grovt 

enbart på grund av beloppets storlek. Är beloppet under tio basbelopp beaktas dock andra 

omständigheter som kan medföra att brottet bedöms vara grovt.
85,86

 Av förarbetena framgår 

att även osanna handlingar som använts kan medföra att brottet vid en helhetsbedömning 

anses vara grovt och att sådana handlingar i vissa fall kan vara lika straffvärda som att 

använda falska handlingar, detta trots att osanna handlingar inte nämns i lagtexten.
87

 

 

3.4. Påföljder 
För skattebrott och grovt skattebrott ”finns en presumtion för att påföljden skall bestämmas 

till fängelse. För att vid sådana brott frångå fängelsepresumtionen när straffvärdet är så högt” 

krävs det alldeles särskilda skäl.
88

  

  

År 2007 dömdes 237 fall för grovt skattebrott som huvudbrott, vilket går att utläsa av 

kriminalstatistiken. Fängelse blev påföljden i 202 fall, skyddstillsyn i sex fall (varav fyra med 

samhällstjänst och en med kontraktsvård) och villkorlig dom i 25 fall (varav 18 av dessa 

dömdes till samhällstjänst).
89

  

 
För dem som dömdes till fängelse bestämdes strafftiden till mer än två men högst tre månader i 1 fall, till mer 

än tre men högst fyra månader i 1 fall, till sex månader i 19 fall, till mer än sex men mindre än 12 månader i 49 

fall, till ett år i 34 fall, till mer än ett men högst två år i 51 fall, till mer än två men högst fyra år i 42 fall och till 

mer än fyra år i 5 fall.90 

 I genomsnitt låg fängelsestraffet för år 2007 på ett år och sju månader.
91

 

3.4.1. Attitydundersökning till ekobrottsmyndigheten 

Av undersökningen från år 2003 framgår att 90 % av de tillfrågade ansåg att ekonomisk 

brottslighet är mycket eller ganska skadlig för samhällsekonomin, vilket är en ökning sedan år 

2001.
92

 År 2001 ansåg 20 % att ekonomisk brottslighet var värre än den traditionella 

brottsligheten, till exempel våldsbrott. År 2003 låg denna procentsats på 11 % och ca. 54 % 

ansåg att det är ett lika stort problem som den traditionella brottsligheten. 35 % ansåg dock att 

det var ett mindre problem.
93

 I undersökningen ställdes även frågan om de tillfrågade tyckte 

att straffen för ekonomisk brottslighet var för lindriga i jämförelse med andra brott, som till 

exempel skadegörelse, våldsbrott och stöld. På denna fråga svarade ca. 61 % ja, ca. 32 % att 

straffen var väl avvägda och ca. 7 % att straffen var för hårda. Liknande procentsatser 

redovisades år 2001.
94

 

                                                             
83 Borgeke, Sterzel, a.a.s. 703 f. 
84 Regeringskansliet, Prisbasbelopp, 22/7 2006, (10/12 2009), http://www.sweden.gov.se/sb/d/2388/a/69848 
85 Borgeke, Sterzel, a.a.s. 703 f. 
86 Se NJA 2003 s 499 i avsnitt 3.6.2. nedan 
87 Prop. 1995/96:170, s 111 
88 NJA 2003 s 499 
89 Borgeke, Sterzel, a.a.s. 703 
90 A.a.s. 703 
91 A.a.s. 703 
92 Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige, oktober/november 2003, s 5 
93 A.a.s. 6 
94 A.a.s. 8 
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3.4.2. Näringsförbud 

Ett näringsförbud meddelas personer som är enskilda näringsidkare och som i egenskap av 

detta till exempel åsidosätter sina skyldigheter och gör sig skyldig till brottslighet som inte är 

att bedöma som ringa. Om straffskalan för brottet har ett fängelsestraffsminimum på sex 

månader, som är fallet vid grovt skattebrott, brukar näringsförbud meddelas. Har någon 

meddelats ett näringsförbud får denne bland annat inte bedriva näringsverksamhet eller vara 

firmatecknare.
95

 Om en näringsidkare döms för skattebrott i näringsverksamhet, som inte är 

ringa, kan denne samtidigt dömas till näringsförbud. I sådana fall kan domstolen beakta 

olägenheten, som detta förbud medför, när de bestämmer påföljden. Dock menar Svensson 

(pensionerad ordförande i HD) att det inte borde ske någon schablonmässig nedsättning av 

straffet, utan att det är omständigheterna i det enskilda fallet som avgör. Straffet som döms ut 

för brottet ska dock inte påverka bedömningen av om näringsförbud ska meddelas eller ej, 

inte heller bör det påverka förbudets längd. Svensson framhåller att brottsliga handlingar som 

medför långa fängelsestraff logiskt sett ofta även leder till långa näringsförbud. Förbudet 

avser i princip all näringsverksamhet och är i den meningen generellt.
96

 Förbudet kan 

meddelas för en tid på minst tre och upp till tio år.
97

  

3.4.3. Dubbelbestraffning 

Vissa handlingar kan göra att en administrativ sanktion åläggs den skattskyldige. Dessa 

sanktioner kan inom skatteområdet vara till exempel skattetillägg och/eller förseningsavgifter. 

Avgifterna har blivit allt vanligare och kan vara mycket höga. Ibland utgör 

sanktionsavgifterna ett alternativ till straff.
98

 

 

Ett skattetillägg är en administrativ sanktionsavgift som kan tas ut av Skatteverket i samband 

med ett deklarationsförfarande. Skattetillägget kan till exempel påföras om oriktigt uppgift 

lämnats i samband med deklaration.
99

 Skattetillägg vid oriktig uppgift regleras i TL 5 kap. 1 

§. Tillägget utgör normalt 40 % av den skatt som undanhållits om den oriktiga uppgiften blivit 

godkänd. Denna procentsats sänks dock till 10 % om den oriktiga uppgiften kan rättas med 

hjälp av normalt tillgängligt kontrollmaterial.
100

 Tillägget infördes med ett preventivt syfte för 

att försäkra att de skattskyldiga uppfyllde sin uppgiftsskyldighet vid deklaration på ett 

oklanderligt vis.
101

 

 

En person som av TR dömts för grovt skattebrott kan enligt (mål 6-09) Göta HovR inte dömas 

för detta eftersom denne pålagts skattetillägg för väsentligen samma gärning. Anledningen till 

detta är att de menar att det skulle strida mot aktuell praxis i Europadomstolen då det skulle 

kunna utgöra dubbelbestraffning, vilket även regleras i RB 30 kap. 9 §. Regeringsrätten har 

dock i mål 8133-08 kommit fram till att svensk reglering, även mot bakgrund 

Europadomstolens nya praxis, är förenlig med Europakonventionen. Svea HovR har gjort 

                                                             
95 http://www.ekobrottsmyndigheten.se/templates/PageList____433.aspx 13/11 2009 
96 Svensson; Näringsförbud – kommentar till lagen om näringsförbud, Stockholm 1986, Tholin&Larsson, s 64 f. 
97 http://www.ekobrottsmyndigheten.se/templates/PageList____433.aspx 13/11 2009 
98 Leijonhufvud, Wennberg, 2007, a.a.s. 27 
99 Lodin m.fl.; Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt Del 2, 12 uppl. Lund 2009, Studentlitteratur, s 
738 
100 Eriksson; Praktisk beskattningsrätt, 15:1 uppl. Polen 2008, Studentlitteratur, s 515 
101 Prop. 2002/03:106, s 50 
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samma bedömning i mål B 5421-08.
102

 Göta HovR dom har överklagats och har fått 

prövningstillstånd av HD.
103

 

3.5. Praxis 

3.5.1. NJA 1979 s 286  

En person som varit ensam bestämmande och företagsledare i ett fåmansbolag hade när 

inbetalning av vissa fakturor inkommit till företaget tagit pengarna för egen räkning utan att 

bokföra betalningarna, samt ersatt dessa fakturor mot andra i bolagets räkenskaper. Personen 

var, i och med det, skattskyldig för de medel denne undanhållit och som borde redovisats i 

bolaget, detta oavsett om det skett avsiktligt, av misstag eller slarv. TR kom fram till att 

personen i fråga skulle dömas för grovt skattebedrägeri till fängelse i åtta månader. Personen 

överklagade och ville att straffet skulle ändras till villkorlig dom och i andra hand att straffet 

skulle sänkas. HovR ogillade åtalet, men målet togs upp i HD. Åklagaren yrkade att HD 

skulle fastställa TR:s dom. HD menade att personen haft uppsåt att undanhålla pengarna i 

syfte att betala för låg skatt. Eftersom det rört mycket betydande belopp (totalt 249 992 kr) 

och han använt falsk bokföring dömdes han för grovt skattebedrägeri till fängelse i åtta 

månader.
104

 

3.5.2. NJA 2003 s 499 

En företrädare för en stiftelse som lämnat oriktiga uppgifter till skattekontoret åtalades för 

grovt skattebrott, eftersom brottet enligt åklagaren rörde mycket betydande belopp (2 933 170 

kr = ca 80 basbelopp). TR dömde denna person för skattebrott till villkorlig dom med 200 

timmar samhällstjänst. Åklagaren överklagade och yrkade att påföljden skulle bli fängelse, 

oavsett brottsrubricering men ville även få rubriceringen ändrad till grovt skattebrott. HovR 

fastställde TR:s dom. Domen överklagades igen, av samma anledning. HD fann det utrett att 

företrädaren medvetet lämnat in skattedeklarationer innehållande för låga belopp, vilket ledde 

till att felaktiga automatiska skattebeslut fattades. Företrädaren hade dock (alla tre åren 1999-

2001) lämnat in korrekta kontrolluppgifter i efterhand i början av året därpå och efter att 

skatteverket upptäckte skillnaden mellan kontrolluppgifterna och skattedeklarationerna har 

han betalat in skatten (plus ränta och skattetillägg). HD menade att farerekvisitet i SBL 2 § 

var uppfyllt eftersom fara för att skatten undandragits det allmänna förelåg. De menade även 

att uppsåtsrekvisitet var uppfyllt och att det faktum att kontrolluppgifter skickats in i efterhand 

inte innebar att personen kunde gå fri från ansvar (tack vare frivillig rättelse SBL 12 §) för de 

felaktiga uppgifterna denne lämnat i skattedeklarationen. Dessutom gällde detta ett betydande 

belopp, men i och med att beloppet var en totalsumma och den faktiska summan vid varje 

enskilt tillfälle rört belopp (ca 2,2 basbelopp) som var betydligt lägre än det betydande 

beloppet gjorde inte detta att brottet var att anse som grovt. Det faktum att företrädaren hade 

upprepat denna brottslighet varje månad och innebar att brottsligheten utövats systematiskt. 

Dock menade HD att det faktum att skatteverket inte berättat för företrädaren att det denne 

gjorde kunde vara brottsligt förrän år 2002 ska beaktas. Allt sammantaget gjorde att personen 

dömdes för skattebrott av normalgraden till åtta månader fängelse.
105

 

                                                             
102 Därför utgör skattebrott och skattetillägg dubbelbestraffning, publicerad 6 november 2009 
https://www5.infotorg.se/rb/premium/offentlig/manskligarattigheter/article139286.ece, 13/11 2009 
103 HD prövar dubbelbestraffning – referent utsedd, publicerad 9 december 2009 
https://www5.infotorg.se/rb/premium/offentlig/manskligarattigheter/article141348.ece, 16/12 2009 
104 NJA 1979 s 286 
105 NJA 2003 s 499 
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3.5.3. NJA 2007 s 929  

Tre personer åtalades, A och B för bokföringsbrott, försvårande av skattekontroll och 

skattebrott, vilka alla rubricerades som grova. C åtalades för medhjälp till bokföringsbrott, 

medhjälp till försvårande av skattekontroll, och medhjälp till skattebrott, vilka alla skulle 

anses vara grova. A och B har drivit ett flertal företag och det anses utrett (i TR och HovR) att 

de använt sig av falska fakturor för att kunna betala svart arbetskraft kontant och för att detta 

inte skulle synas i bokföringen. I och med deras agerande har Skatteverkets 

kontrollverksamhet vid beräkning och uppbörd (inkassering av skatt) av deras avgifter och 

skatter försvårats allvarligt. Dessutom har detta även inneburit att felaktiga uppgifter om 

ingående mervärdesskatt, skatteavdrag och arbetsgivaravgifter lämnats, vilket fick till följd att 

skatter och avgifter på totalt 4 831 309 kr kunnat undandras det allmänna. De båda fälldes i 

TR för grovt skattebrott, bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Påföljderna 

bestämdes till tre år och sex månader fängelse för A och till tre år för B. De ålades dessutom 

näringsförbud i fem år. De överklagade TR:s domslut och ville ha åtalet ogillat. Åklagaren 

ville däremot att straffet skulle skärpas och att näringsförbudet skulle förlängas. HovR ansåg 

att det var styrkt att de båda vetat om att de hanterat falska fakturor och de trodde även att de 

varit medvetna om följderna som detta skulle få, vilket gjorde att de hade uppsåt. De dömdes 

därför enligt åtalet för de tre brotten till näringsförbud i sex år och A dömdes även till tre år 

och sex månader fängelse och B till tre år fängelse. C:s mål överklagades och togs upp i HD, 

men då detta åtal rörde medhjälp lämnas det därhän.
106

 

3.5.4. RH 1992:23 

En 73-årig bilhandlare hade lämnat in självdeklarationer med för låga belopp under åren 

1979-1983. Detta hade lett till att skatt och egenavgifter påförts med för låga belopp på totalt 

465 000. TR menade att bilhandlaren uppsåtligen hade åsidosatt sin bokföringsskyldighet i 

och med att denne underlåtit att bokföra ett stort antal affärshändelser. Denne hade därför 

allvarligt försvårat skatteverkets kontrollverksamhet. TR menade även att bilhandlaren måste 

ha handlat i syfte att undanhålla skatten. Med hänsyn till det nyss anförda och till det faktum 

att skatteundandragandena skett systematiskt och med beaktande av att det gällt mycket 

betydande belopp ansåg TR att skattebrotten var grova. När det gällde påföljden framhävdes 

att det finns en presumtion för fängelsestraff vid brott av detta slag. Fängelsestraffet vid grovt 

skattebrott är lägst sex månader och högst sex år, men de menade att hänsyn skulle tas till att 

lång tid förflutit sedan bilhandlaren begått brotten och även till dennes höga ålder. De ansåg 

även att det faktum att bilhandlaren påförts skattetillägg skulle beaktas. Allt detta 

sammantaget gjorde att TR bestämde fängelsestraffet till sex månader, för grova 

skattebedrägerier. Bilhandlaren överklagade och yrkade att påföljden skulle ändras till 

villkorlig dom jämte böter. Åklagaren bestred denna ändring. HovR delade TR:s bedömning 

om att bilhandlaren gjort sig skyldig till de åtalade gärningarna och att brottsrubriceringen 

skulle vara grova skattebedrägerier. De ansåg även att brotten hade den karaktär att starka skäl 

talade för att bestämma påföljden till fängelse. De menade dock att det skulle beaktas att 

bilhandlaren tidigare var ostraffad, hade god ekonomi och levde under ordnade förhållanden. 

Även det faktum att denne besvärades av värk som störde nattsömnen och att bilhandlaren 

sedan misstanken om brotten delgivits denne mått psykiskt dåligt. Att bilhandlaren dessutom 

betalat sina skatteskulder och de pålagda skattetilläggen skulle också beaktas. Allt detta 

sammantaget och framförallt med hänsyn till bilhandlarens höga ålder gjorde att HovR valde 

en lindrigare påföljd än fängelse. Personen dömdes till villkorlig dom förenat med ett 

bötesstraff som var mycket högt (120 dagsböter
107

). Det fanns dock två skiljaktiga, som 

                                                             
106 NJA 2007 s 929 
107 Borgeke, Sterzel, a.a.s. 706 
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menade att TR redan hade beaktat dessa fakta vid sin dom och att det inte fanns starka skäl att 

frångå denna dom.
108

  

3.5.5. Kommentarer kring praxis 

I både NJA 1979 s 286 och NJA 2003 s 499 dömdes gärningsmännen till åtta månaders 

fängelse. Den ena för grovt skattebedrägeri och den andra skattebrott av normalgraden. 

Utifrån dessa fall skulle det kunna påstås att det har blivit en straffskärpning på denna 24-

årsperiod. 

 

Utifrån NJA 2007 s 929, där gärningsmännen dömdes till tre år respektive tre år och sex 

månaders fängelse, för grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott och grovt försvårande av 

skattekontroll, går det att konstatera att flerfaldig brottslighet leder till längre fängelsestraff än 

ett enstaka brott av samma typ.  

 

RH 1992:23 tydliggör rättens tillämpning av förmildrande omständigheter när det gäller att ta 

hänsyn till gärningsmannens ålder, som i detta fall var 73 år. Gärningsmannen dömdes för 

grovt skattebrott till villkorlig dom och böter.   

 

  

                                                             
108 RH 1992:23 
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4. Grov misshandel 
 
4.1. Misshandelsbrott 
Att kriminalisera brott mot personer har i allmänhet ofta till syfte att skydda personers 

kroppsliga integritet.
109

 Misshandel innebär att någon uppsåtligen tillfogar en annan person en 

kroppsskada, sjukdom eller smärta. Det är uppsåtet som avgör om en gärning ska rubriceras 

som misshandel, inte nödvändigtvis på vilket sätt skadan tillfogas.
110

 Om uppsåt saknas, men 

att en person av oaktsamhet ändå tillfogar någon annan skada gör denne person sig skyldig till 

vållande till kroppsskada eller sjukdom.
111 

Brottet misshandel regleras i BrB 3 kap. 5 § och 

grov misshandel i BrB 3 kap. 6 §. 

 

Grov misshandel är den svåraste graden av uppsåtlig misshandel. Vid tillämpningen av BrB 3 

kap. 6 § måste de omständigheter som gör att gärningen är att bedöma som grov, ur en 

objektiv synvinkel, omfattas av gärningsmannens uppsåt. Skulle gärningen även innebära att 

offret dör till följd av våldet skall gärningsmannen även dömas för vållande till annans död.
112

 

Detta innebär dock inte att alla misshandelsbrott som lett till döden är att bedöma som grova. 

Det som bland annat är avgörande är om gärningsmannen ”i handlingsögonblicket måste ha 

framstått som livsfarlig.”
113

  

 

4.2. BrB 3 kap. 5 och 6 §§ 

De objektiva rekvisiten som räknas upp i beskrivningen av misshandel i 5§ är följande; 

tillfogat en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta. Hit räknas även att sätta någon i 

vanmakt eller i ett annat liknande tillstånd.
114

 

 

Vid grov misshandel ska omständigheter som att ”gärningen var livsfarlig, att 

gärningsmannen tillfogat svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom”
115

 beaktas. Inom dessa 

ryms en mängd handlingar. Det kan till exempel vara en vårdnadshavare som underlåtit att 

söka läkarvård för ett barn och genom detta orsakat denne kroppsskada eller sjukdom. Vid en 

bedömning av om ett sådant fall är att anse som grovt, har gärningsmannens motiv en stor 

påverkan.  Om denne till exempel haft ”skadeavsikt eller visat fullständig likgiltighet för 

barnets tillstånd”
116

 skulle gärningen anses vara grov.
117

 Även användning av ett vapen, till 

exempel skjutvapen, kniv
118

 eller annat likande tillhygge vid en misshandel är enligt praxis att 

döma som livsfarlig.
119

 Till livsfarliga vapen kan även yxa och befallning till en hund att 

attackera räknas in.
120

 I lagtexten finns igen närmare beskrivning av vad som menas med svår 

kroppsskada.
121

 Tanken är dock att skador som ”förlust av talförmåga, syn eller hörsel, ett 

                                                             
109 Jareborg, a.a.s. 441 
110

 Wennberg; Introduktion till Straffrätten, 8 uppl. Stockholm 2008, Nordstedts Juridik AB, s 48 
111 A.a.s. 49 
112 Se NJA 2003 s 174 I avsnitt 4.4.3. nedan 
113 Prop 1987/88: 14, s 17 
114 A.a.s. 17 
115 A.a.s. 17 
116 Zeteo lagkommentar, BrB 3 kap 6§, 
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svårt lyte eller något annat svårt kroppsfel eller permanent försvagning av hälsotillståndet”
122

 

ska hamna under definitionen. Även andra mindre svåra anatomiska skador hör till denna 

kategori. Till definitionen sjukdom hör fysisk sjukdom, psykisk sjukdom och psykisk 

invaliditet, men även ”sådant psykisk lidande som medför en medicinsk påvisbar effekt, till 

exempel en psykisk chock.”
123

 

 

I BrB 3 kap. stadgas: 

 
5 § Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i 

vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är 

ringa , till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1998:393) 

6 § Är brott som i sägs att anse som grovt, skall för grov misshandel dömas till fängelse, lägst ett och högst tio 

år. 

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningen var livsfarlig eller om 

gärningsmannen tillfogat svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller eljest visat särskild hänsynslöshet eller 

råhet.  Lag (1988:2) 

 

För att en gärning ska bedömas som grov misshandel måste även de subjektiva rekvisiten i 

paragrafen täckas. Här ska gärningsmannens inställning, enligt BrB 3 kap. 6 § 2 st., tas i 

beaktande om denne visat särskilt hänsynslöshet eller råhet, ett exempel på detta är våld som 

riktas mot ett försvarslöst offer. Till försvarslösa offer räknas våldshandlingar som framförallt 

riktar sig mot äldre, barn
124

 eller gravida kvinnor, men även omständigheter där ett offer 

misshandlas av flera gärningsmän eller då misshandeln varit särskilt smärtsamt utförd.
125

 

 

De försvårande omständigheterna har en utformning som gör att det ställs mycket höga krav 

för att brottet ska få rubriceringen grov.
126

 En misshandelsgärning som begåtts mot en 

närstående eller en havande kvinna är i regel en försvårande omständighet.
127

 Andra 

försvårande omständigheter som kan nämnas är då misshandeln är återkommande under en 

längre tid eller då den upprepas vid ett flertal tillfällen och innebär allvarliga övergrepp. Det 

som är av försvårande karaktär vid dessa tillfällen är den integritetskränkningen som sker och 

den psykiska nedbrytningen som våldet ger upphov till.
128

  

 

 

  

                                                             
122 Prop. 1987/88: 14, s 4 
123 A.a.s. 17 
124 Se NJA 2000 s 612 I avsnitt 4.4.2. nedan 
125 Prop. 1987/88: 14, s 4 
126 A.a.s. 31 
127 Zeteo lagkommentar, a.a. 
128 Prop. 1987/88: 14, s 6 
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4.3 Förarbeten 

4.3.1. Proposition 1987/88:14 Regeringens proposition om ändring i brottsbalken (grov 

misshandel och grov stöld) 

När BrB kom till ansågs våldsbrott bedömas allt för milt, framförallt jämfört med 

förmögenhetsbrott. Syftet bakom tillkomsten av BrB 3 kap. 5 och 6 §§ var bland annat att 

införa stränga ingripanden mot våldsverkare och dessa straffskalor har inte förändrats sedan 

BrB:s tillkomst.
129

 

 

Den senaste ändringen gällande grov misshandel gjordes genom lag SFS 1988:2. Innan 

lagändringen menade justitiedepartementet att rekvisiten synnerligen hänsynslöshet eller råhet 

hade tolkats mycket restriktivt i praxis, vilket fick till följd att mycket allvarliga fall av 

misshandelsbrott dömdes som misshandel av normalgraden.
130

 Detta diskuterades även av 

Fängelsestraffskommittén, som i sitt betänkande ifrågasatte om inte den då gällande praxis 

hade ställt upp för stränga krav för att ett brott skulle rubriceras som grov misshandel. I 

propositionen ställdes även frågan om inte praxis hade utvecklats på ett annat sätt än som från 

början var tänkt.
131

 Departementet uttryckte samma uppfattning om den rådande 

domstolspraxis och frågade även om praxis var för mild för att anses rimlig, framförallt i 

jämförelse med straffmätningen för förmögenhetsbrott. De uttryckte även ett missnöje inför 

praxis av våldsbrott, som av allmänheten uppfattas som grova, men som inte i rättspraxis 

bedömdes som detta.
132

 

 

Lagförslaget var att ändra formuleringen av lagtexten för att ge ett större utrymme för 

domstolarna att döma misshandelsfall av allvarlig karaktär som grova.
 
Eftersom rekvisiten 

synnerligen hänsynslöshet eller råhet tolkats så restriktivt av praxis, föreslogs en ändring av 

ordet synnerligen till särskild.
133

 Ordet särskild skulle göra tolkningen mindre restriktiv och 

undvika en allt för snäv tillämpning av paragrafen. Departementschefen framhävde dock i 

propositionen att meningen med den nya lydelsen inte skulle vara en ändring av 

brottsrubricering utan bara en mindre förskjutning som skulle innebära att allvarliga 

misshandelsfall skulle dömas till en mer passande rubricering.
134

 

 

Av remissyttrandena framkom att de flesta remissinstanserna var positiva till förslaget, dock 

fanns det en del invändningar. Svea HovR ifrågasatte om ett byte mellan ”synnerlig” och 

”särskild” skulle få den effekten som förslaget eftersträvade.
135

 Även Brottsförebyggande 

rådet (BRÅ) ifrågasatte förslaget och undrade om inte den rådande praxisen hade fått den 

utvecklingen på grund av att straffets minimum låg så högt som ett år. De önskade en fortsatt 

behandling av förslaget som även skulle förslagsvis kunna tänkas innebära en sänkning av 

minimistraffet för grov misshandel.
136  

                                                             
129 Prop. 1987/88: 14, s 30 
130 A.a.s. 5 
131 A.a.s. 31 
132 A.a.s. 15 
133 A.a.s. 3 
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4.3.2. SOU 2008:85 – Staff i proportion till brottets allvar 

I utredningen föreslås en ändring av straffskalan för grov misshandel. Förslaget innebär att 

den rådande straffskala ska delas upp i två delar för att de allvarligaste fallen av misshandel 

ska få en särskild straffskala. Den ena delen, där den mindre allvarliga fallen av grov 

misshandel regleras ska få straffskalan fängelse ett år till sex år. Den andra delen, där 

synnerligen grov misshandeln ska regleras, är tänkt att få en straffskala mellan fyra och tio års 

fängelse. Vid en bedömning gällande den allvarligaste typen av misshandel ska det särskilt 

beaktas om gärningen orsakat synnerligen stort lidande eller lett till svåra bestående 

kroppsskador. Det ska även beaktas om gärningsmannen visat synnerligen stor 

hänsynslöshet.
137

  

 

Den föreslagna uppdelningen av straffskalan skulle enligt utredningen ge en bättre parallellitet 

med straffskalorna för rån och våldtäktsbrott, som båda har en straffskala mellan fyra och tio 

år för de grövsta brotten. Det blir även en parallellitet mellan de mindre allvarliga fallen av 

grov misshandel och rån, där rån har en straffskala mellan ett och sex års fängelse.
138

 

Anledningen till att utredningen anser att straffskalan för grov misshandel bör förändras, är 

bland annat en förändrad syn i samhället gällande individens rättigheter i förhållande till de 

kollektiva intressena.
 
Individens rättigheter har blivit allt viktigare och detta medför att den 

tidigare samhällsordningen som byggde på en hierarkisk ordning, där våld användes för att 

upprätthålla en över- och underordning av människor, till exempel genom aga, har försvunnit 

och ersatts med synsättet att alla människor är lika värda.
139

 

 

Utredningen konstaterar även att allmänhetens tolkning av straff som döms ut nära 

minimistraff är att domstolen har sett gärningen som mild eller ursäktande, även om 

gärningen enligt praxis fått ett normalt straffvärde.
140

  

 
Om straff regelmässigt bestäms nära straffskalans minimum kan detta också skapa osäkerhet om 
rollfördelningen mellan lagstiftaren och rättstillämparen. Det kan således lätt framstå som om det föreligger en 
omotiverad skillnad mellan vad lagstiftaren har beslutat och resultatet av den faktiska rättstillämpningen.141 

 

Utredningen tar även upp problematiken kring hur olika brotts straffskalor används i relation 

till varandra. I förhållande till andra brott används den övre delen av straffskalan för grov 

misshandel proportionellt sätt mindre än till exempel vid grovt skattebrott eller grovt 

narkotikabrott.
142

 De stränga straffen för grovt skattebrott kan förklaras med att den 

ekonomiska förlusten för staten blir stor totalt sett. Men även våldsbrott kan få en ekonomisk 

konsekvens för samhället, då misshandeln till exempel innebär en kostnad för sjukvård, 

sjukskrivning osv. I och med detta kan alltså en enskild misshandel kosta samhället betydande 

belopp. Vid straffmätningen för grov misshandel är det dock inte samhällets kostnader som är 

avgörande, utan lidandet och skadan som misshandeln medfört. Denna jämförelse kan ”sägas 

illustrera svårigheten att utifrån ett proportionalitetsperspektiv motivera skillnaderna i 

samhällets sätt att hantera de olika kategorierna av brott”.
143

 

 

                                                             
137 SOU 2008:85, s 20 
138 A.a.s. 288 f. 
139 A.a.s. 248 
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142 A.a.s. 249 
143 A.a.s. 250 



27 
 

4.4. Påföljder 
Precis som det uttrycks i avsnitt 4.2 har den rådande straffskalan för grov misshandel ett 

minimum på ett års fängelse och ett maximum tio års fängelse.  Denna straffskala kan 

uppfattas som sträng, framförallt med tanke på dess straffminimum som är fängelse i ett år. 

Straffskalan signalerar genom dess stränghet att den bara är avsedd för de verkligt 

kvalificerade fallen av misshandel.
144

  

4.4.1. Statistik 

Under 1970-talet gick en trend som medförde en mildare straffmätning, vilket innebar att grov 

misshandel i allmänhet dömdes till straffskalans minimum, det vill säga fängelse i ett år.
145

 På 

senare tid ligger de flesta domsluten för allvarliga våldsbrott runt den nedre delen av dess 

straffskala. Vid grov misshandel dömdes 95 % av fallen till den nedre fjärdedelen av 

straffskalan
146

, vilket motsvarar fängelsestraff under tre år och tre månader.
147

 2005 dömdes 

530 fall av grov misshandel till fängelse, där den genomsnittliga strafftiden låg på ett år och 

sju månader. Vid 189 fall (36 %) låg straffet på minimum eller under minimum.
148

 Under år 

2007 fick 14 av de 590 personer, som dömdes för grov misshandel som huvudbrott, ett 

fängelsestraff som översteg fyra år.
149

 

 

4.5. Praxis 

4.5.1. NJA 1992 s 324  

A ska ha tillfogat B fysisk skada genom att med en kökskniv sticka B upprepade gånger. A 

ska även ha utdelat sparkar mot B:s huvud och kropp. Trots många skador klarade sig B ifrån 

svårare skador. I TR dömdes A för grov misshandel till ett års fängelse, då denne hade visat 

en särskild hänsynslöshet och råhet. I HovR konstaterades att gärningen var av allvarlig 

karaktär, men på grund av att de skador som B fick var av lindrig karaktär valde HovR att 

ändra rubriceringen till misshandel och dömde A till sex månaders fängelse. Domen 

överklagades och HD klargjorde att rubriceringen grov misshandel inte enbart har att göra 

med vilken typ av skador som misshandeln orsakat, utan även gärningsmannens uppträdande. 

Särskild hänsynslöshet eller råhet är avgörande vid en rubricering gällande grov misshandel. I 

detta fall menade HD att person A hade uppträtt både hänsynslöst och rått och de lindriga 

skadorna på B var av ren tillfällighet, därför dömde HD B för grov misshandel till fängelse i 

ett år.
150

 

4.5.2. NJA 2000 s 612  

A ska ha knuffat B, fyra år gammal, mot en byrå och därav orsakat B en skada på läppen och 

skada i en tand i överkäken. A ska även med våld ha, troligtvis med ett slag eller en spark, 

skadat B och genom detta orsakat denne livshotande skador, som utan behandling skulle ha 

lett till döden. Då A inte haft några egentliga motiv till gärningen och det inte heller förelåg 

tillräcklig bevisning (utifrån de krav som HD tidigare ställt upp för en fällande dom) ogillade 

TR åtalet. HovR menade dock att omständigheterna kring händelsen gjorde att det kunde 

ställas utom rimliga tvivel att A var gärningsmannen. Vid sin bedömning av straffvärdet 

                                                             
144 Prop. 1987/88: 14, s 31 
145 A.a.s. 31 
146 SOU 2008:85, s 258 
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konstaterades att misshandeln var av synnerligen allvarlig beskaffenhet i och med att våldet 

riktat sig mot ett barn, vilket medförde att straffvärdet höjdes. HovR dömde A för grov 

misshandel till tre års fängelse. HD menade att vid en rubricering ska nästintill alla 

omständigheter beaktas. Men att de rekvisit som nämns i BrB 3 kap. 6 § 2 st. inte i sig är 

avgörande för brottsrubriceringen. De framhäver dock att det som är mest avgörande är de 

objektiva rekvisiten. I detta fall menade de att oavsett om kriterierna i 6 § 2 st. var uppfyllda 

eller ej, var gärningen att bedöma som grov misshandel. Vid bedömningen av påföljdens 

längd beaktades särskilt den skada, kränkning eller fara den aktuella gärningen hade. Det 

beaktades även vad A hade för avsikter och motiv och huruvida denne borde ha insett 

effekterna av vad dennes handlande skulle få. HD kom fram till att A borde ha insett att det 

förelåg en betydande risk till allvarliga skador. Eftersom de skador A tillfogat B var så 

allvarliga och våldet denne brukat var så pass kraftigt framstod allt sammantaget som starkt 

försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet. HD fastställde HovR:s dom. 

HD:s motivering för att fastslå det treåriga fängelsestraffet var att:  

 
Detta är klart över minimistraffet för grov misshandel. Straffet ligger också klart över den straffnivå som grov 

misshandel i allmänhet brukar föranleda. Som målet här föreligger till bedömning framstår inte heller straffet 

som lågt i jämförelse med de straff som kommit till användning i andra liknande fall.151 

4.5.3. NJA 2003 s 174  

A, tre år, ska ha blivit misshandlad till döds av B i deras hem. Rätten bedömde att våldet hade 

utförts med avsikt och därmed förelåg uppsåt att skada A. TR tittade på praxis och 

konstaterade att NJA 2000 s 612 var jämförbart med det aktuella fallet. Men då detta även 

gällde vållande till annans död dömde TR B för grov misshandel och grovt vållande till 

annans död till fängelse i tre år och sex månader. HovR menar dock att B i sitt handlande 

uppträtt nästintill likgiltig inför effekten av misshandeln och valde att tolka handlingen som 

ett nästintill uppsåtligt dödande. I och med detta ändrade HovR fängelsestraffet till fem år. 

HD menade att B borde ha insett att det våld som denne brukat mot A skulle medföra 

allvarliga skador. Även faktumet ”att våldet riktat sig mot ett litet och skyddslöst barn och har 

utövats i hemmet av en av de personer som skulle stå för barnets trygghet”
152

 var en särskild 

försvårande omständighet. HD fastställde HovR:s dom och dömde B för grov misshandel och 

grovt vållande till annans död till fängelse i fem år.
153

 

 

JustR Pripp var av skiljaktig meningen gällande straffvärdet och konstaterade: 

 
Som HD uttalat i NJA 2000 s. 612 är det vid gradindelade brott vanligt att strafftidens längd i de flesta fall ligger 

relativt nära straffminimum medan den övre delen av straffskalan utnyttjas mera sällan. Denna praxis hänger 

samman med att den övre delen av straffskalan normalt inte är avsedd för mer ordinär brottslighet av det 

aktuella slaget utan för exceptionella fall som i praktiken inträffar mer sällan. I detta fall har HovR:n bestämt 

straffet till fem år. Detta är klart över minimistraffet för enbart grov misshandel och klart över den straffnivå 

som grov misshandel i allmänhet brukar föranleda (år 1997 var den genomsnittliga fängelsetiden för grov 

misshandel inte fullt 1,5 år). Fem års fängelse överstiger också det frihetsstraff som dömdes ut i NJA 2000 s. 

612. I det fallet hade en fyraårig flicka i hemmet utsatts för våld mot buken av moderns sambo. Våldet hade 

gett upphov till bland annat att flickans tolvfingertarm slitits av. Flickan, som genom sambons försorg kom 

under läkarvård i rid, överlevde och blev helt återställd. Sambon dömdes till fängelse i tre år.154 
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Pripp menade att B skulle få ett högre fängelsestraff då detta fall hade mer omfattande skador 

än det nämnda rättsfallet och ansåg därför att B skulle dömas till sex års fängelse. 155 

4.5.4. Kommentarer kring praxis 

Överlag kan det konstateras att grov misshandel av barn, anses utgöra en försvårande 

omständighet och leder till högre fängelsestraff än övrig grov misshandel. Skillnaden mellan 

straffvärdet i NJA 1992 s 324 där en vuxen person blev misshandlad och i NJA 2000 s 612 

där ett barn blev misshandlad är hela två år fängelse. Trots att de skador som fyraåringen i det 

nämnda fallet fått, obehandlat hade lett till döden, bedömdes detta till ett treårigt 

fängelsestraff (av en skala på ett till tio år). Straffet blev prejudicerande och omnämns i 

litteratur och i andra rättsfall. Det här rättsfallet ligger även till grund för bedömningen i NJA 

2003 s 174, där misshandeln av ett barn ledde till döden. Eftersom barnet i detta fall avled 

blev straffet längre än i NJA 2000 s 612 och då fängelsestraffet blev fem år skulle detta kunna 

tolkas som att misshandelsbrottet hade ett straffvärde på tre år och grovt vållande till annans 

död ett straffvärde på två år. 

 

 

 

  

                                                             
155 NJA 2003 s 174 
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5. Diskussion 
 

5.1. Straffskalor, dess användning och hur de kan uppfattas 
Straffskalan för grovt skattebrott är fängelse i sex månader till sex år. Syftet bakom 

straffskalans utformning var att tillfredsställa det allmänna rättsmedvetandet. För grov 

misshandel är straffskalan fängelse i ett år till tio år och syftet bakom dess utformning var att 

införa strängare ingripanden mot våldsverkare. När det gäller skattebrott har dess straff en 

allmänpreventiv funktion, där statens intresse bevakas, i förhållande till straffet vid 

misshandelsbrott som har en mer moralbildande funktion, som bygger på 

samhällsvärderingar. Båda dessa straffskalor har dock ett preventivt syfte, framför allt att 

avskräcka personer från att begå brott. 

 

Utifrån praxis och statistik går det att utläsa att grovt skattebrott 2007 hade samma 

genomsnittliga fängelsestraffslängd som grov misshandel 2005, vilket var ett år och sju 

månader. SOU 2008:85 konstaterar, precis som vi kan konstatera av statistiken, att en större 

del av straffskalan används vid grovt skattebrott än vid grov misshandel. Vi är fullt medvetna 

om att statistik kan vara missvisande i vissa fall, men i detta fall fastslås detta faktum även av 

SOU 2008:85. Vi menar att dessa fakta tillsammans kan tyda på att de båda brotten föranleder 

ganska lika straff, vilket kan tolkas som att de har samma straffvärde och att dess 

klandervärdhet och förkastlighet i praktiken är på samma nivå. 

 

I SOU 2008:85 uttrycks en önskan om att få hårdare straff när det gäller straffskalan för grov 

misshandel. Kanske är det ett misslyckande från lagstiftarens sida när det decennier senare 

uttrycks samma önskan som det gjorde vid BrB:s tillkomst. Men synen på våldsbrott kanske 

har förändrats med åren. Vi tror att det mycket väl kan vara så att toleransen mot våldsbrott 

har sjunkit de senaste decennierna. Utifrån den undersökning vi tagit del av från 

ekobrottsmyndigheten kan vi se att även ekonomisk brottslighet anses ha för lindriga straff. 

Eftersom missnöjet bestått kan det uppfattas som att tillämpningen av straffskalorna inte har 

följt med i denna utveckling. Men vi kan också se på praxis att rättsfallet från HD 1992, 

gällande grov misshandel, medförde ett års fängelse och att statistiken 13 år senare visar att 

det genomsnittliga fängelsestraffet ligger på ett år och sju månader. Ett påstående skulle 

därmed kunna göras om att fängelsestraffet för grov misshandel har ökat med sju månader 

efter drygt ett decennium. Vi är dock medvetna om att det inte går att fastställa detta utifrån 

den fakta vi har, men vi menar att det här ändå skulle kunna illustrera någon form av 

utveckling.  

 

Kan det vara så att medborgarna överlag vill höja straffen för de flesta brotten? De tillfrågade 

i undersökningen vi refererat i avsnitt 3.4.1. uttrycker ett missnöje över de lindriga straffen för 

ekonomisk brottslighet, vilket tyder på att allmänheten upprörs av detta. Men kanske är det så 

att allmänheten upprörs främst av våldsbrottens låga straffskaleanvändning. Med tanke på det 

som framgår av SOU 2008:85 tror vi att om frågan: ”är straffen för våldsbrott lindrigare än 

straffen för ekonomisk brottslighet?”, hade ställts skulle svaret även här bli jakande, eftersom 

vi tror att allmänheten sätter individens rättigheter framför de kollektiva rättigheterna. Med 

andra ord tror vi att det finns en generell uppfattning om att alla straff bör höjas. Men 

samtidigt frågar vi oss om det hjälper att höja straffen. Enligt oss ligger nog inte problemet i 

straffskalornas vidd i sig, utan i användningen i relation till dess vidd. 

 
Förslagen i SOU 2008:85 gällande höjning av vissa grova brott, tror vi skulle kunna uppfattas 

populistiska, med tanke på att många människor är upprörda över de låga straffen i bland 
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annat brottet grov misshandel. Men förslag som dessa ser inte vi som populistiska eftersom vi 

inte tror att de är tänkta att utgöra en tillfällig lösning i syfte att skapa förtroende hos 

medborgarna. Vi ser snarare detta som en lyhördhet inför den samhällsutveckling som pågått 

under de senaste decennierna och som tagit sig uttryck av samhällsdebatter kring praxis och 

lagtextens utformning.  

5.1.1. Avskräckande effekt 

När en icke insatt person ser lagtexten, uppfattar denne troligen det som att hela den 

lagstadgade straffskalan är tänkt att användas. Straffskalans övre del är dock, som vi nämnt 

ovan, normalt inte avsedd för ordinär brottslighet utan är tänkt att användas för exceptionella 

fall och även att ge utrymme kvar för avgöranden gällande flerfaldig brottslighet. När 

domstolen gör en bedömning av ett brotts straffvärde utgår den alltid från minimistraffet vid 

sin bedömning. Att domstolen utgår från minimistraffet tycker vi känns logiskt, eftersom 

straffskalans minimum enligt oss bör utgöra en naturlig utgångspunkt. Men att hela 

straffskalorna inte används känns inte logiskt i förhållande till hur allmänheten kan se på 

straffskalor. I dagsläget krävs det att en person är insatt i straffrätt för att denne ska kunna 

veta vilket straff en gärningsman riskerar att få för ett visst brott, vilket inte borde vara 

meningen i en rättsstat som Sverige. 

 

Vad kan risken vara med att utforma straffskalorna på detta sätt? Som SOU 2008:85 tar upp 

kan det mycket väl vara så att allmänheten tolkar det som att en gärning som föranlett ett 

minimistraff på något sätt ses av domstolen som ursäktande eller milt även om straffet är 

normalt. Vi undrar vilka omständigheter och hur pass grovt ett skattebrott/en misshandel ska 

vara för att maximistraffet ska dömas ut. I och med att straffskalornas hela vidd inte tillämpas 

verkar det i dagsläget som att maximistraffen ofta enbart är satta i syfte att avskräcka 

allmänheten från att utföra brottsliga handlingar. Dock tror vi att det är viktigt att förena detta 

med faktisk tillämpning och att få en tillämpning som är förståelig för allmänheten. I och med 

att maximistraffen inte döms ut för ordinära brott ser allmänheten att straffskalan inte 

används. Detta bör föranleda att straffskalan inte får den avskräckande effekt som är tänkt.  

 

Vi tycker att målet för lagstiftaren måste vara att allmänheten ska kunna öppna en lagbok och 

kunna förstå och lita på det som står i den. Vi skulle därför vilja föreslå en lagreform där 

maximistraffet är tänkt att användas precis som lagtexten föreskriver, där även försvårande 

och förmildrande omständigheter tas hänsyn till vid bedömningen. Straffskalorna ska ha det 

maximum som anses vara rimligt och dessutom användas till fullo. Detta för att allmänheten 

ska kunna förstå vad det enskilda brottet kan ge för straff. Denna reglering menar vi bör 

kombineras med lagstiftning som klargör att högre straff kan dömas ut om det finns 

ytterligare omständigheter som skulle kunna föranleda ett strängare straff, såsom att personen 

i fråga har begått ett flertal brott (flerfaldig brottslighet). Ett exempel som vi menar skulle 

kunna föranleda maximistraff när det gäller grov misshandel, är där ett barn blivit så pass 

allvarligt skadad att denne fått både fysiska och psykiska men för livet. Om vi tänker oss att 

maximistraffet för grov misshandel skulle ligga på fem års fängelse, skulle alltså 

gärningsmannen få detta straff. Om denne dessutom samtidigt döms för andra brott ska detta 

läggas till utöver det fem år långa fängelsestraffet. Straffskalan för vad som kan läggas till ska 

även den vara preciserad i lagtext. Det totala straffet i vårt exempel skulle därmed bli fem år 

för grov misshandel + (exempelvis) två år för flerfaldig brottslighet, alltså fängelse i sju år. 
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 5.2. Logik i påföljdssystemet 

Som Ulväng framhåller är straffskalorna i dagsläget inte värdemässigt samordnade, eftersom 

skalorna tillkommit vid olika tidpunkter. Detta innebär att brottets straffvärde inte återspeglar 

dagens uppfattning om hur allvarligt brottet är och att en rangordning av olika brottstyper 

därför kan ge en missvisande bild. En problematik kring detta menar vi är att allmänheten inte 

får en rättvisande bild om hur allvarliga olika brott är i förhållande till varandra. Men det går 

att ifrågasätta om det är tänkt att ställa olika brottstyper mot varandra.  

5.2.1. Att ställa brottstyper mot varandra 

Vi tycker att det är logiskt att ställa till exempel ett skattebrott mot andra skattebrott och 

avgöra dess allvarlighet i relation till dessa. Men är det rimligt att ställa olika typer av brott 

emot varandra? Och går det att ställa grovt skattebrott och grov misshandel mot varandra? Vi 

menar att det finns saker som talar både för och emot detta.  

 

Både det grova misshandelsbrottet och det grova skattebrottet är brott enligt lag och de båda 

brotten är så förkastliga och klandervärda att de klassificerats som grova och har dessutom 

ålagts påföljden fängelse. Detta menar vi tyder på att en jämförelse mellan dessa brott kan 

göras. Även det faktum att våldsbrott ställts mot värdeförlustbrott
156

 i både prop.1971:10 och 

prop. 1987/88:14, tyder på att en jämförelse är möjlig. En ytterligare anledning till att dessa 

brott bör kunna jämföras är att allmänheten troligen inte tar hänsyn till om det rent praktiskt 

går att jämföra brotten. Vi tror att de automatiskt jämför brotten, i och med att det handlar om 

brott mot staten och brott mot enskilda, och att de till stor del gör det utifrån känslomässiga 

bedömningar. Vi tror att det ur allmänhetens synvinkel kan uppfattas som att det lidande en 

misshandel orsakat inte är lika hemskt som det är för staten att förlora en viss summa skatt, 

om skattebrottet föranlett lika högt eller högre straff än misshandelsbrottet.  

 

Det som talar emot en jämförelse är bland annat att dessa brott är olika brottstyper. De båda 

brotten har dessutom olika bedömningsgrunder och skadar olika stor mängd människor på 

olika sätt, genom ekonomisk eller fysisk/psykisk skada. Misshandelsbrotten skadar ofta en 

mindre krets (offret och dess nära och kära) medan skattebrotten föranleder en skatteförlust 

för staten, vars pengar skulle gått till allmännyttiga ändamål. Ett gensvar på att endast ett fåtal 

personer berörs vid misshandelsbrotten är att det även blir en kostnad för staten vid dessa 

brott, då offrets sjukvård, sjukskrivning och så vidare är kostnader för samhället. Detta kan 

innebära stora kostnader under en längre tid, beroende på vilka men offret åsamkats. Dock 

kanske dessa brott inte lika ofta uppgår till de summor som de grova skattebrotten undandrar 

staten.  

 

Som vi nämnt i avsnitt 2.2. ovan finns det en eftersträvan om proportionalitet mellan en 

gärning och dess straffvärde för att en rättvis bedömning ska kunna ske. Dessutom är 

jämförbarhet en förutsättning för proportionalitet och en rangordning ska kunna göras av olika 

straffmått eller strafftyper. Även detta talar för att det är möjligt att jämföra dessa brott. Vi 

menar att en samhällsordning bygger på att hänsyn tas till medborgarnas åsikt och vilja. Vi 

tror att lagstiftaren måste ta hänsyn till det faktum att allmänheten gör en jämförelse mellan 

brott och att de måste lägga vikt vid allmänhetens uppfattning för att tilliten till rättsväsendet 

ska upprätthållas.  

 

                                                             
156 Med detta åsyftas ett brott som utförts mot någon (enskild person eller staten) och där offret lidit en förlust 

av ett värde, mer speciefikt: pengar eller saker. 
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Är en misshandel värre än att undandra skatt från staten? En orsak till att många kan uppfatta 

att misshandelsstraff är låga i jämförelse med skattebrott är brottets karaktär. Skattebrottet är 

förkastligt ur en solidaritets synpunkt, framförallt i en stat som Sverige där allmännyttiga 

institutioner finansieras av skatter.  Skattebrottet ger en ekonomisk skada som konsekvens för 

staten och skadar därför allmänheten indirekt. Till skillnad mot skattebrottet är 

misshandelsbrottet en gärning vars utförande och konsekvenser skadar den enskilda 

människans integritet, både fysiskt och psykiskt. I ett individcentrerat samhälle upplever vi att 

det finns en större empati för ett misshandelsoffer än för staten. Detta kan medföra ett stort 

kollektivt dömande av gärningsmannen långt innan denne blivit dömd på juridiska grunder.  

Vi upplever att skattebrott inte alls får samma kollektiva dömande.  

 

Till sist vill vi ta upp en allmän reflektion runt straffskalors proportionalitet i jämförelse med 

varandra. Är det verkligen möjligt att få en korrekt proportionalitet mellan olika brotts 

straffskalor? Som vi tidigare nämnt har människor olika syn på ett brotts förkastlighet och 

klandervärdhet och det kan därför vara svårt att få en proportionell straffvärdesskala där brott 

ska sorteras in utifrån dessa kriterier. Vi tror att brott som är så olika som skattebrott och 

misshandelsbrott är svåra att ge straffvärden i förhållande till varandra, just eftersom de är så 

olika. Kanske är det så att de därför automatiskt bör delas upp i olika typer av brott vid en 

eventuell straffskalereform och att de inte heller bör ställas emot varandra. Vi tror att det kan 

vara riskabelt för lagstiftaren att öppet visa på att alla typer av brott kan rangordnas in i en 

straffskala där alla brottstypers straffskalor ryms. Anledningen till detta är att det då kan bli så 

att det (som vi nämnde ovan) uppfattas som att en människas lidande får ett visst pris, om en 

person som gjort sig skyldig till grovt skattebrott får samma straff som en som gjort sig 

skyldig till grov misshandel. Men vi tror, som sagt, även att allmänheten redan jämför olika 

brott med varandra och att detta gör att lagstiftaren, antingen bör ge allmänheten en logisk 

förklaring om att vissa typer av brott inte kan jämföras eller också att de tar hänsyn till detta 

och gör en genomgång av alla brotts straffvärden och ändrar dem så att en proportionalitet 

uppnås. Vi tror att det är svårt att komma på en bra argumentation till varför en jämförelse 

inte är möjlig och tror därför mer på en reform av straffskalorna. Självklart är vi fullt 

införstådda med att en sådan övergripande reform tar tid, men vi tror att det är värt det, då vi 

menar att det skulle ge en större tillit till rättssystemet och lagstiftarmakten. Vi tror även att 

detta skulle innebära att domsluten inte skulle ifrågasättas lika mycket som i dagsläget, 

eftersom ”hemska brott” automatiskt skulle få längre straff än brott som är av lindrigare 

karaktär. Som vi påpekat är detta en svår avvägning att göra, men vi menar ändå att det borde 

vara värt att försöka. 
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6. Slutsats 
 

Straffet för skattebrott har en allmänpreventiv funktion, där statens intresse bevakas. Vid 

misshandelsbrott har straffet en mer moralbildande funktion, som bygger på samhällets 

värderingar. Dessa brotts straffskalor har dock ett preventivt syfte, främst att avskräcka. 

Straffskalan för grovt skattebrott är fängelse i sex månader till sex år och syftet bakom skalans 

utformning var att tillfredsställa det allmänna rättsmedvetandet. Grov misshandel har en 

straffskala på fängelse i ett år till tio år. Syftet med skalans utformning var att införa strängare 

ingripanden mot våldsverkare. 

 

Tanken är att det ska finnas en logik i påföljdssystemet mellan olika brottstyper. Men så är 

inte fallet eftersom straffskalorna tillkommit vid olika tidpunkter.  År 2008 framlades ett 

förslag som är tänkt att reformera delar av brottsbalken för att straffskalorna ska bli mer 

proportionella i förhållande till varandra. Vi tycker att detta är ett steg i rätt riktning, dels för 

att en strävan om proportionalitet finns, men framförallt för att det borde ge en tydligare bild 

för allmänheten om olika brotts förkastlighet och klandervärdhet. Förhoppningsvis kommer 

allmänhetens åsikt speglas på ett bättre sätt.  

 

Fängelsestraffen som döms ut ligger ofta i närheten av minimistraffen i straffskalorna och 

tanken med de höga maximistraffen verkar vara att ge utrymme för domstolen när brotten rör 

flerfaldig brottslighet och/eller försvårande omständigheter. Det tycks inte vara tänkt att 

straffskalans hela vidd ska användas, utan att den helt enkelt har som syfte att avskräcka 

allmänheten från brottslighet. Att hela straffskalans vidd inte används tror vi kan medföra en 

minskad tillit till rättsväsendet. Efter att ha studerat rättsfall har vi konstaterat att grovt 

skattebrott och grov misshandel leder till relativt lika långa fängelsestraff, i relation till de 

olika straffskalornas vidd. Sett till domstolspraxis kan det därför av allmänheten uppfattas 

som att dessa brott enligt domstolsväsendet anses jämställda. Utifrån SOU 2008:85 och 

Rapport till Ekobrottsmyndigheten drar vi slutsatsen att det finns en generell uppfattning om 

att brottens straff är för lindriga och därför bör höjas. Vi tror dock inte att detta missnöje blir 

löst genom en straffhöjning utan menar att det är bättre att göra om straffskalans utformning 

utifrån dess faktiska tillämpning. Alternativt att använda hela dess vidd för det specifika 

brottet. Vi tror att det är viktigt att lagstiftaren tar hänsyn till allmänhetens uppfattning och att 

de försöker utforma lagtexten på ett sätt som speglar dess tillämpning. Som vi tidigare nämnt, 

stödjer vi förslaget, men vi ser även gärna en lagreform, där straffskalorna görs om, så att de 

endast återger den vidd som tillämpas vid det aktuella brottet. Och att, bland annat, flerfaldig 

brottslighet får en egen straffskalereglering, för att tydliggöra vad straffvärdet är för det 

specifika brottet. 

 

Det finns alltså ingen genomtänkt proportionalitet mellan straffskalorna, även om tanken är att 

det ska finnas en. Som vi tidigare påpekat är det svårt att genomföra en reform, men vi menar 

ändå att det borde vara värt ett försök.  
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7. Förslag till fortsatt forskning 
 

I detta arbete har vi uppmärksammat att HovR i ett fall ansåg att en person skulle utsättas för 

dubbelbestraffning om denne dömdes för skattebrott för samma handling som denne tidigare 

fått ett skattetillägg för. Detta tycker vi är en intressant aspekt. HovR framhöll i detta fall att 

det skulle strida mot både Europakonventionen och RB, som förbjuder dubbelbestraffning. 

Skulle det visa sig att HovR har rätt i sitt avgörande innebär det att ingen av dem som påförts 

skattetillägg skulle kunna dömas för skattebrott, vilket automatiskt innebär att de som redan 

dömts har blivit felaktigt dömda. I ett sådant läge skulle skattebrottslagens regler om 

skattebrott eller taxeringslagens regler om skattetillägg kanske behöva göras om? 
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