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DEL I: Innledende bemerkninger 

1        INNLEDNING: 

 

1.1 Hovedproblemstilling: Hvordan utmåler domstolene straff i ranssaker? 

 

Ran er en handling de fleste har en oppfatning om. Medier som TV, video, og 

avisoppslag er med på å danne folks bilde av ranshandlinger og hvem som begår disse. 

Noen beundrer det, de fleste blir skremt. Idèen om ran kan være storslått og enkel. 

Målet for raneren er oftest penger og spenning. Innad i fengslene har de som soner 

dommer for grove ran høy status. I en undersøkelse jeg senere kommer inn på, røper 

ransfangene at de alltid drømmer om det store, perfekte kuppet. 

Nyhetsmedienes fremstillinger av ran er til en viss grad blitt underholdning. 

Gjerningsmennenes fart, styrke og profesjonalitet fremstiller ofte politiet som 

maktesløse i jakten på gjerningsmennene. Dette bildet stemmer ikke med virkeligheten. 

Ran er en forbrytelse som i de senere årene har en svært høy oppklaringsprosent 

sammenlignet med de fleste andre forbrytelser mot straffeloven. Det kan derfor være 

interessant å belyse sider både ved ransmenn og ransoffer. Dette har også betyding for 

straffutmålingen.  

 

Forløpige tall for første halvår 2002 fra Statistisk sentralbyrå viser en økning i antall 

anmeldte ran. Anmeldte grove ran er nærmest tredoblet i løpet av de siste syv årene. 

Dette aktualiserer avhandlingens problemstilling. Hva kommer den voldsomme økning 

av? Når vi vet at oppklaringsprosenten for disse lovbruddene er svært høy, synes det 

derfor naturlig å studere straffutmålingenspraksisen nærmere. Hvordan utmåles 

straffene i ranssaker? Hva slags straffereaksjoner blir idømt? Kan samfunnsstraff 

anvendes i grove ranssaker? 

 

Det er på det rene at straffutmålingspraksisen for ranssaker ikke virker særlig fast. I en 

dom fra Borgarting lagmannsrett 3. januar 2002 uttaler lagmann Lundgaard følgende 
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om rettspraksis for ran: ” Dommene synes imidlertid å vise at rettspraksis ikke er særlig 

fast og entydig i slike saker, selv om tendensen synes å gå i retning av strengere straffer, 

jfr Rt 2000 s 1852 hvor Høyesterett uttaler at hensynet til allmennprevensjonen tilsier at 

det reageres med ubetinget fengsel av en lengre varighet for slike ran.”  

 

 

1.2 Avgrensninger og presiseringer 

 

I denne avhandlingen tar jeg primært sikte på å behandle Høyesteretts straffutmåling for  

de grove ranene. Jeg vil likevel ikke avgrense mot simple ran. I en dom fra Borgarting 

lagmannsrett av 3. januar 2002 var hovedspørsmålet om de to ran som tiltalte hadde 

tilstått, var å anse som grovt eller ikke. Det ble uttalt at begge ranene lå i grenselandet 

mellom simpelt og grovt ran, men at det spilte mindre rolle for straffutmålingen på 

hvilken side av grensen forholdet ble bedømt. Da simpelt og grovt ran har svært ulike 

strafferammer, synes jeg dette var en interessant problemstilling i seg selv. Er det 

virkelig slik at straffutmålingen ikke tar hensyn til denne grensen? 

 

Ved gjennomgang av domsmaterialet viste det seg at straffutmålingsspørsmål først og 

fremst kom på spissen ved klart grove ran som ikke lå i ”grenseland”. Det er rettspraksis 

for disse grove ranene som vil utgjøre hovedvekten av domsmaterialet i denne 

avhandlingen. Men det var svært få saker som kun omhandlet overtredelse av 

straffeloven §268 andre ledd jamfør § 267. Som regel ble tiltalte dømt for en rekke 

andre forhold samtidig. Jeg hadde i utgangspunktet tenkt å avgrense oppgaven mot 

straffutmåling ved konkurrens. Men etter en gjennomgang av rettspraksis har jeg likevel 

valgt å bruke dommer som ilegger fellesstraff for flere lovbrudd. Dette har jeg gjort av 

to grunner. For det første viste det seg at det alltid var de grove ranene som var den mest 

alvorlige forbrytelsen i de dommene jeg har undersøkt. Som regel omhandlet de andre 

lovbruddene tiltalte ble dømt for, mindre alvorlige lovbrudd med hensyn til 

reaksjonsfastsettelsen. De typiske realkonkurrenslovbruddene i denne sammenheng er 

blant annet  tyveri, heleri, promillekjøring, fartsovertredelser og bruk og besittelse av 

narkotika. Selv om det i flertallet av ransdommene er utmålt fellesstraff etter 

straffeloven §§ 62-64, var det nesten uten unntak det grove ranet som etter dommerenes 
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eget utsagn ble det dominerende forhold ved straffutmålingen. Rt. 2001 s 730 illustrerer 

dette. 

Et annet trekk ved de grove ranene er at flere lovbrudd blir begått i sammenheng med en 

forbrytelse (idealkonkurrens). Jeg vil presisere at det også har vært nødvendig å ta med 

saker der domfelte ved siden av ranet dømmes for slike forbrytelser, for eksempel 

bilbrukstyveri. 

 

Den andre grunnen til at jeg ikke har valgt å avgrense mot straffutmåling ved 

konkurrens, er av praktisk grunner. Selv om jeg har lagt hovedvekten på de ”rene” 

grove ran, finnes det mye interessant om straffutmåling også i konkurrenstilfellene. 

Direkte sammenligning av dommer er nærmest umulig. Likevel mener jeg det lar seg 

gjøre å finne ut hva som er avgjørende for straffutmålingen spesielt i ranssaker. Særlig 

kan ulike formildende og skjerpende omstendigheter i disse dommene være like 

relevante og si like mye om utmålingspraksis som de”rene” sakene.  

 

Det er i utgangspunktet Høyestretts straffutmåling jeg ønker å belyse. Grunnen til dette 

er naturligvis lex superior-prinsippet. Høyesterett sine avgjørelser veier rettskildemessig 

tyngre enn praksis fra andre instanser. Jeg har likevel funnet det nødvendig å gjennomgå 

både lagmannsretts- og tingrettspraksis. Jeg vil også referere til noen av disse 

underretters avgjørelser.  

 

Jeg vil presisere at det primært er anker over straffutmåling for ransforbrytelser som 

danner grunnlag for oppgavens hovedtema. I de sakene som er anket til Høyesterett over 

lovanvendelse og straffutmåling, har jeg sett meg nødt til å knytte noen kommentarer 

opp mot dette. Jeg behandler derfor lovanvendelsesspørsmål i avhandlingens del II, da 

dette er nødvendig som bakteppe for å forstå reaksjonsfastsettelsen. 

Straffutmålingsspørsmål behandles i del III. 

 

Jeg vil presisere at denne avhandlingen omfatter både personran og bedriftsran. Jeg vil 

derimot avgrense mot verditransportran. Slike ran dreier seg ofte om store pengebeløp 

og representerer ikke de vanligste ransforbrytelsene. Det foreligger også lite rettspraksis 

omkring disse ranene. Tilslutt vil jeg presisere at de generelle 

straffnedsettelsesgrunnene i straffelovens kapittel 5 ikke vil bli behandlet.  
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DEL II: Materiell del 

2    DET MATERIELLE LANDSKAP 

2.1 Innledning 

 

Forbrytelsen ran omhandles i straffelovens andre del. Ran og utpresning reguleres i 

kapittel 25. At utpresning og ran står i samme kapittel, kommer av at de er beslektede 

lovbrudd. Dette kommer jeg nærmere inn på senere.  

Ran regnes i utgangspunktet som en formuesforbrytelse1. Dette tyder på at det er 

menneskers formuer og jordiske gods som søkes vernet gjennom bestemmelsene. Alt 

som har med eiendomsrett å gjøre har de fleste mennesker et spesielt forhold til. Noe av 

det første man lærer som barn er nettopp hva som er ” ditt og mitt”. Derfor føles en 

krenkelse av eiendomsretten særlig sterkt hos mange. 

I motsetning til tyveri, verner ran også en annen interesse. Liv, legeme og helbred søkes 

beskyttet gjennom ransparagrafen. Det typiske ran er et tyveri som skjer ved bruk av 

vold eller trusler om vold. Dermed er kapitteloverskriften til straffeloven kapittel 22 

også passende ved ran. Ran er derfor et sammesatt lovbrudd. Straffebudet kan sees på 

som  en kombinasjon av legemskrenkelse og tyveri. 

 

Ran er delt inn i to grupper etter alvorlighetsgrad; simple ran etter straffeloven § 268 

første ledd jamfør straffeloven §267, og grove ran etter straffeloven § 268 andre ledd 

jamfør straffeloven § 267. Bagatellmessige ran blir ikke ansett som naskeri, slik som en 

del andre formuesforbrytelser. Straffeloven § 269 setter straff for visse former for 

forberedelse til ran. Her vil noen forberedelser som forekommer før forsøksstadiet også 

                                                 
1 Jfr Johs.Andenæs,formuesforbrytelsene 
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rammes. For eksempel rammes den som inngår avtale om å begå ran. En slik 

forberedelse ville etter forsøkslæren ellers ha vært en straffri forberedelse.  

 

Straffeloven § 267 har et eget medvirkningstillegg i tredje ledd: ”Medvirkning til ran 

straffes på samme måte.” Straffebudet får dermed et videre anvendelsesområde enn det 

ellers ville ha hatt2. Når et straffebud derimot ikke har medvirkningstilegg, må 

gjerningspersonen ha overtrådt hele gjerningsbeskrivelsen i straffebudet for å kunne 

straffes. Spørsmålet blir da om handlingen naturlig faller inn under ordlyden i 

sraffebudet. Gjør den ikke det, mangler det hjemmel i lov til å straffe. Det skal vanligvis 

mindre til for at en person har medvirket til en handling enn at han selv har begått 

handlingen. Problemstillingen for gjerningsbeskrivelsen i straffeloven § 267 blir om 

handlingen kan karakteriseres som medvirkning til den handling som straffebudet 

beskriver. Medvirkeren trenger ikke å ha overtrådt hele straffebudet i første ledd for å 

straffes. 

 

2.2 Kort om straffbarhetsvilkårene relatert til ran  

2.2.1 Skyldkravet 

 

For at det skal foreligge ran, må gjerningspersonen ha utvist subjektiv skyld. Det er ikke 

tilstrekkelig at det objektivt sett foreligger brudd på straffebestemmelsen. Andenæs 

påpeker at ”skyld” i denne forbindelse er et juridisk, ikke et moralsk begrep3. 

Hovedregelen etter straffeloven § 40 er at bare det forsettelige lovbrudd er straffbart. 

Bare dersom det er uttrykkelig bestemt rammes uaktsomme handlinger. Det finnes flere 

typer forsett: Sannsynlighetsforsett, visshetsforsett, hensiktsforsett og dolus eventualis4. 

Skylden må foreligge i gjerningsøyeblikket, og må som hovedregel dekke alle de 

faktiske forhold som er av betyding for om handlingen er straffbar (dekningsprinsippet). 

Det er vanskelig å tenke seg en uaktsom ranshandling. At det kreves skyld, betyr at det 

også kreves bevis for skyld. Påtalemyndigheten har bevisbyrden. Dersom det er rimelig 

tvil om det foreligger skyld, må resultatet bli frifinnelse. Straffrihet kommer derfor også 

                                                 
2 Jfr Slettan/ Øie s.123 
3 Se Johs.Andenæs 1997 s.193 
4 Slettan / Øie,1997 kapittel 12 
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den som virkelig har utvist skyld til gode, men hvor skyld ikke kan bevises. Som regel 

byr ikke kravet om skyld  på de største tolkningsutfordringer når det gjelder 

ranshandlinger.  

 

2.2.2 Tilregnelighetskravet 

 

Det er også et ufravikelig vilkår for straff  at gjerningspersonen må være tilregnelig. 

Straffeloven gir ingen uttrykkelig definisjon av tilregnelighet. Andenæs beskriver 

begrepet slik:” Den strafferettslige ansvarlighet forutsetter en viss grad av sjelelig 

sunnhet og modenhet hos gjerningsmannen. Den som fyller disse mål er strafferettslig 

tilregnelig, den som ikke fyller målene, er strafferettslig utilregnelig”5. Andenæs bruker 

videre ”strafferettslig skyldevne” som synonym for tilregnelighet. Overfor den 

utilregnelige, er det bare beskyttelsestiltak uten straffekarakter som kan komme på tale. 

 

Gjerningspersonen må være over den kriminelle lavalder i gjerningsøyeblikket for å 

kunne straffes. Den kriminelle lavalder i Norge er 15 år, jamfør straffeloven § 46. 

Straffeloven §§ 44 og 46 nevner de omstendigheter ved gjerningspersonen som fører til 

utilregnelighet. Bortsett fra lav alder, regnes psykotiske og bevisstløse personer samt 

psykisk utviklingshemmede i høy grad som utilregnelige. Utilregnelighet bestemmes 

etter det medisinske system. Bevisstløshet som følge av uforskylt rus er ikke særlig 

praktisk ved ransforbrytelser. En person i bevissløs er neppe i stand til å utføre et ran. 

Rent hypotetisk kan det likevel forekomme i tilfeller av hukommelsestap eller andre 

medisinke diagnoser som innebærer at gjerningspersonen lider av en realitetsbrist i en 

eller annen form i forhold til virkeligheten rundt seg. I forhold til ran kommer 

tilregnelighetsproblematikk først og fremst på spissen i forbindelse med alder. 

 

2.2.3 Lovskravet 

 

Det må finnes et straffebud som retter seg mot handlingen. Grunnloven slår fast 

strafferettens legalitetsprinsipp i § 96; ” Ingen kan dømmes uten etter lov.” Med 

                                                 
5 Johs.Andenæs, 1997 s.263flg 
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dømmes, menes her straffedømmes6. Lovsprinsippet er en viktig rettssikkerhetsgaranti. 

Det at folk vet om en handling etter loven er straffbar eller ikke, bidrar til å sikre 

forutberegnelighet. Lovsprinsippet gjelder både for reaksjoner som loven kaller straff 

etter straffeloven §§ 15 og 16 og for reaksjoner som loven ikke kaller straff. Slike 

reaksjoner som for eksempel inndragning, bærer likevel preg av straff, og det er derfor 

viktig at de illegges med tilstrekkelig hjemmel i lov. Lovsprinsippet har spesielt 

domstolene for øye. Her skiller lovsprinsippet i straffesaker seg fra det alminnelige 

juridiske legalitetsprinsipp. Når det gjelder ran, innebærer lovsprinsippet et krav om 

handlingen skal svare til den objektive gjerningsbeskrivelsen i straffeloven § 267 for å 

kunne straffes. Kjernen i lovsprinsippet er nettopp at domstolene må frifinne tiltalte hvis 

den aktuelle handlingen ikke omfattes av gjerningsbeskrivelsen i et straffebud.  

 

2.2.4 Straffrihetsgrunner 

 

Selv om en ranshandling faller inn under ordlyden i straffeloven § 267, går 

gjerningspersonen klar av straffeansvar hvis det foreligger en straffrihetsgrunn. Slike 

straffrihetsgrunner utelukker straff og kan være generelle eller spesielle, lovfestede eller 

ulovfestede. De utvider handlefriheten i ekstraordinære situasjoner og gjør en ellers 

straffbar handling straffri7. Nødrett og nødverge er de eneste lovfestede generelle 

straffrihetsgrunner. Det er neppe praktisk med nødrett- eller nødvergesituasjoner i 

forbindelse ned ran.  

 

2.3 Ransbestemmelsene - lovens ordlyd 

2.3.1 Oversikt 

Straffeloven har tre bestemmelser som omhandler ran. Påtalen er ubetinget offentlig og 

medvirkning er som nevnt straffbart. Bestemmelsene er bygget opp på en måte som 

krever en nærmere presisering. Straffeloven § 267 angir gjerningsbeskrivelsen for ran, 

mens straffeloven § 268 angir de ulike gradsnivåene av ran. De ulike strafferammene er 

regulert i straffeloven § 268. Etter en gjennomgang av rettspraksis på området, viste det 

                                                 
6 Slettan/Øie,1997 s.101 
7 Se Slettan/Øie,1997 s.131 flg 
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seg at henvisningsmåtene var høyst forskjellig. Jeg har i den følgende fremstilling valgt 

å bruke henvisningen ”staffeloven § 268 andre ledd jamfør straffeloven § 267” for de 

grove ranene. For de simple ranene henviser jeg til ”straffeloven § 268 første ledd 

jamfør straffeloven § 267”. Straffeloven § 269 retter seg mot forberedende handlinger. 

 

 

Gjerningsbeskrivelsen i straffeloven § 267 retter seg mot to typer handlinger. Første 

ledd setter straff for den som i vinnings hensikt bemektiger seg en gjenstand som helt 

eller delvis tilhører en annen. Gjerningsmannen må bemektige seg denne gjenstanden 

”ved å øve vold mot en person eller sette ham ute av stand til forsvar eller ved hjelp av 

trusler som fremkaller alvorlig frykt mot noens person.” Lovbryteren foretar en 

handling som fornærmede tvinges til å finne seg i. 

Andre ledd rammer den som i vinnings hensikt ”tvinger noen til å foreta en handling 

som volder tap eller fare for tap for ham eller den han handler for” ved å bruke slike 

midler som nevnt i første ledd. Den fornærmede tvinges her til å foreta en tapsbringende 

handling slik som ved utpresning. Det er de ulike tvangsmidlene som skiller ran og 

utpresning fra hverandre. Forskjellen mellom første og andre ledd kan være liten. Truer 

raneren en bankansatt med våpen og tvinger ham til å gi fra seg penger, rammes 

forholdet av andre ledd. Dersom raneren selv bemektiger seg pengene, er derimot første 

ledd riktig bestemmelse. Ran er i loven behandlet i samme kapittel som utpresning. Den 

typiske ranshandling er likevel veldig forskjellig fra den typiske utpresning. Mens 

utpresningshandlingen går ut på å oppnå et resultat gjennom en viljeakt, har 

ranshandlingen oftest preg av egenmektig tilegnelse og kan betraktes som en 

kombinasjon av vold og tyveri. Ran omfatter imidlertid også handlinger som ligner på 

utpresning, men som i daglig språkbruk helst vil gå under betegnelsen utpresning. 

Forholdet rammes som ran når det er brukt særlig grove trusler. Lovgiveren har dermed 

gitt et klart signal om at slike grove forhold bør bedømmes strengere enn etter 

straffeloven § 266. 

 

I politiets og domstolenes praksis spiller ran en mye større rolle enn utpresning. Det 

henger sammen med at mørketallene er mye mindre for ran enn for utpresning. 

Forbrytelsens art er som regel slik at fornærmede ikke løper noen risiko ved å melde fra 

til påtalemyndigheten slik som tilfellet ofte er ved utpresning.  
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2.3.2 Kort om vinnings hensikt 

 

Underslag og bedrageri er andre formuesforbrytelser som i likhet med tyveri, utpressing 

og ran går ut på å skaffe seg en gjenstand som helt eller delvis tilhører en annen. Det 

brukes til dels like formuleringer i de forskjellige bestemmelsene selv om det her dreier 

seg om fem ulike straffebud. Felles for alle fem bestemmelsene er likevel at den 

lovstridige handlingen går ut på å skaffe en ”uberettiget vinning”. Det er middelet som 

skiller bestemmelsene fra hverandre. Svik, bemektigelse, bortagelse, villfarelse, tvang, 

fortielse og betroelse er bare noen av midlene som kan benyttes. 

Begrepet vinning tar etter den alminnelige lære sikte på en overføring av en 

formuesverdi fra den berettigede til den uberettigede. Vinningen bør helst 

korrespondere med et formuestap for eieren. Mye kan tyde på at det først og fremst er 

en økonomisk berikelse loven forutsetter. Dersom det dreier seg om ting uten 

økonomisk egenverdi, som for eksempel bilder og brev med affeksjonsverdi, er 

løsningen mer usikker. Likevel anses det trolig som en vinning hvis gjerningspersonen 

tar sikte på å skaffe seg en økonomisk fordel gjennom utnyttelse av gjenstanden selv om 

gjenstanden ikke har noen egenverdi. 

 

Det er ikke nok at handlingen tar sikte på en vinning. Vinningen må også være 

uberettiget. Det må dermed dreie seg om en berikelse som gjerningspersonen ellers ikke 

hadde hatt krav på. Det er ikke nok at vinningen objektivt sett er uberettiget, 

gjereningspersonen må være klar over dette. Det må være gjerningspersonens hensikt å 

skaffe seg en vinning og han må forstå at vinningen er uberettiget8. 

 

 

                                                 
8 Se Johs.Andenæs,Formuesforbrytelsene s.22-28 
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2.3.3  Gjerningsbeskrivelsen – Straffeloven § 267 

2.3.3.1 Oversikt 

Straffeloven § 267 første ledd  retter seg mot den som bemektiger seg en gjenstand som 

helt eller delvis tilhører en annen. Det kan trekkes en parallell mellom 

gjerningsbeskrivelsen  for tyveri i straffeloven § 257, der borttagelse  er et av vilkårene 

og bemektigelsesvilkåret. I utgangspunktet innebærer ikke dette noen realitetsforskjell 

isolert sett, men utrykket "bemektiger seg" antyder et maktmoment som senere kommer 

til uttrykk ved beskrivelsen av middelet. Bemektigelsen må skje på en av straffeloven § 

267 første ledds tre alternative måter for at forholdet skal rammes som ran. For det 

første kan bemektigelsen skje ved å øve vold mot en person. For det andre kan 

bemektigelsen skje ved å sette personen ute av stand til forsvar. For det tredje kan 

bemektigelsen skje ved hjelp av trusler som fremkaller alvorlig frykt for vold mot noens 

person. Mangler disse vilkår, blir bemektigelsen bare å regne som tyveri. 

 

Objektet for ran er en ”gjenstand”. På samme måten som ved utpressing kan også fast 

eiendom være objekt for ran. Stiftelse og overdragelse av begrensede rettigheter i 

stiftelsen kan også være ransobjekt. Likevel er det de typiske fysiske gjenstandene som 

penger og materielle eiendeler som har størst praktisk betydning. Gjenstanden må ”helt 

eller delvis” tilhøre en annen. Dette er en formulering som benyttes for nærmest alle 

formuesforbrytelser. Ordlyden uttrykker at man også kan gjøre seg skyldig i ran overfor 

en sameier. Gjenstander som tilhører den andre ektefelle omfattes også, uavhengig om 

gjenstanden er gjort til særeie eller tilhører felleseiet.  

 

Skyldkravet er forsett, jamfør straffeloven § 40 første ledd. I tillegg kreves det vinnings 

hensikt. Dette skyldkravet er det samme som ved tyveri, bedrageri, underslag og 

utpresning. Både ran og tyveri må foretas med forsett om en berikelse9. For å straffes 

for tyveri kreves det i tillegg at gjerningspersonen har hatt til hensikt å tilegne seg 

gjenstanden. Det er altså ikke nok med midlertidig bruk av gjenstanden. Da er ulovlig 

bruk det rette straffebudet. Det må altså foreligge en varig tilegnelseshensikt ved tyveri. 

Dette gjelder ikke ved ran. Her er skyldkravet en forsettelig, uberettiget vinning. Også 

den som bemektiger seg en gjenstand til midlertidig bruk kan straffes for ran. For 

                                                 
9 Se redegjørelsen ovenfor i pkt 2.3.2 
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eksempel kan en bevæpnet person som truer til seg en bil straffes for ran. Dette til tross 

for at bilen bare blir brukt til en enkelt kjøretur. En gratis biltur er vinning, slik at kravet 

til vinnings hensikt da er oppfylt. Lovbryteren har derimot ikke tilegnelseshensikt. Ser 

man bort i fra trusselsituasjonen, ville dette vært et bilbrukstyveri, altså ulovlig bruk. 

Men på grunn av at dette eksempelet etter gjerningsbeskrivelsen går som et ran, vil 

lovbryteren likevel kunne straffes for dette forholdet. Det trengs altså ingen 

tilegnelseshensikt ved ran. Vinningshensikten må foreligge mens lovbryteren foretar de 

handlinger ransbestemmelsen beskriver. Den som slår ned en person uten å ha 

ranshensikt, kan ikke straffes for ran hvis han etterpå kommer på at han vil ta 

lommeboken til det besvimte offeret. Derimot kan han straffes for legemskrenkelse og 

tyveri. 

 

 

 

2.3.3.2 Første alternativ: Voldsanvendelse 

 
Voldsanvendelse er det typiske middel ved ran. Offeret blir eksempelvis slått ned eller 

utsatt for annen fysisk kraftanstrengelse for å sette hans motstand ut av spill. 

Voldbegrepet er grundig behandlet i juridisk litteratur. Med sikte på straffeloven § 127 

har Høyesterett godtatt en rettsbelæring om at det med vold forstås; "en hvilkensomhelst 

kraftanstrengelse stor eller liten mot en person for å overvinne en hindring eller 

motstand eller å tvinge"10. Denne definisjonen av vold bør derimot neppe legges til 

grunn ved tolkningen av ransbestemmelsen11. Dersom gjerningsmannen napper til seg 

en veske eller river av et halskjede, ligger det trolig nærmest å bedømme handlingene 

som tyveri. I disse tilfellene er det jo en viss kraftanstrengelse inne i bildet, men så 

lenge offeret ikke gjør nevneverdig motstand har rettspraksis bedømt slike tilfeller etter 

tyveribestemmelsen. Rt. 1961 s.838 og Rt. 1898 s.454 er eksempler på dette. Nyere 

rettspraksis følger også samme linje når det gjelder voldsanvendelse og ran. I alle fall 

må handlinger som bare går ut på å nappe til seg en gjenstand være tyveri og ikke ran. 

Slike handlinger kan vanskelig karakteriseres som vold ”mot en person”, da det ikke 

                                                 
10 Rt.1922 s.73 
11 Jfr Andenæs, Formuesforbrytelsene s.87 (motsatt Kjerschow s. 670) 
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foreligger noe element av tvang. Veskenapping regnes derfor i praksis normalt som 

tyveri. 

 

Voldsanvendelse er i seg selv en legemsfornærmelse som er straffbar etter straffeloven 

§ 228, men dette straffebudet oppslukes av § 267 når det foreligger ran. Det er i praksis 

antatt at dette også gjelder når handlingen har hatt legemsskade til følge slik at den 

rammes av § 228 andre ledd12. Men hvis gjerningsmannen forsettelig har voldt 

legemsskade eller død, skal bestemmelsene om legemsbeskadigelse og drap anvendes i 

idealkonkurrens med ransbestemmelsen. Det vesentlige i denne vurderingen er hvorvidt 

handlingen innebærer momenter som ligger utenfor gjerningsbeskrivelsen i § 267 13.  

Legemsbeskadigelsen kan være fullbyrdet selv om ranet ikke lykkes. I Rt. 1961 s. 358 

slo en drosjepassasjer sjåføren i hodet med en skiftenøkkel i ranshensikt. Sjåføren ble 

ikke slått bevisstløs og satt seg til motverge så ranet mislyktes. Gjerningsmannen ble 

her dømt for forsøk på ran og fullbyrdet legemsbeskadigelse. 

 

2.3.3.3 Andre alternativ: Gjøre offeret forsvarsløs 

 
Offeret kan settes ute av stand til å forsvare seg på flere ulike måter. Et typisk eksempel 

er innesperring. Likeledes kan det å spenne ben slik at personen faller også være en 

metode for å gjøre offeret forsvarsløst. Dette går også inn under voldsalternativet. Å gi 

noen bedøvelsesmiddel eller å skjenke et uvitende offer full, kan også være metoder 

som går inn under gjerningsbeskrivelsen i § 267 første ledd, andre alternativ. At man 

skjenker en annen full for å bestjele ham, kan derimot ikke betegnes som ran med 

mindre offeret er uvitende om drikkens innhold og karakter14. Å gjøre et offer 

forsvarsløst innebærer å fremkalle viljesløshet, avmakt og bevisstløshet. Dette kan også 

oppnås ved fysiske inngrep som beinkrok og binding, uten at voldsutøvelsen behøver å 

være stor. 

 

                                                 
12 Rt.1986 s.171 
13 Johs.Andenæs, Alminnelig strafferett s.327-328 
14 Johs.Andenæs,Formuesforbrytelser s.85 
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2.3.3.4 Tredje alternativ: Fremkalle alvorlig frykt for vold mot noens person ved 

hjelp av trusler 

 
For at bruken av trusler skal bedømmes som ran, må truslene etter § 267 fremkalle 

alvorlig frykt for vold mot noens person. Trusler mot økonomiske verdier er dermed 

ikke tilstrekkelig. På den annen side kreves det ikke som ved avtaleloven § 28 at 

truslene skal fremkalle frykt for liv eller helbred. En hver trussel om fysisk overlast er 

tilstrekkelig i følge ransparagrafen. Opprinnelig krevde dette tredje alternativet at det 

ble fremkalt frykt for ”nogens Liv eller Helbred” som i avtaleloven § 28. Etter en 

lovendring i 1951 ble det tilstrekkelig at truslene ”framkaller alvorlig frykt for for vold 

mot noens person”. Formuleringen ”noens” person viser at det ikke kreves at truselen 

rettes mot den tvungne selv. Trussel om å skade ektefelle, barn eller venner er derfor 

tilstrekkelig. Trussel om skandalisering og frihetsberøvelse regnes ikke som trussel om 

”vold”. Slike handlinger rammes av straffeloven § 266. 

Mens handlingen etter første ledd består i at gjerningsmannen bemektiger seg en 

gjenstand, består truslenes rolle i at offeret tvinges til å finne seg i bemektigelsen. Et 

eksempel kan være bankraneren som truer med en blodig sprøyte eller å skade offeret 

dersom det ikke følger ordre og henter penger fra safen. Dersom handlingen ikke går ut 

på en bemektigelse, men for eksempel ødeleggelse av et gjeldsbrev, kan 

gjerningsmannen ikke straffes for ran. I dette tilfellet kan gjerningsmannen derimot 

straffes for tvang og skadeverk. 

Det må undersøkes konkret om trusselen har fremkalt ”alvorlig frykt” hos den som var 

tvunget. Har ikke det skjedd, kan ikke gjerningspersonen straffes for ran. Man må derfor 

ta hensyn til om det dreier seg om en spesielt lettskremt eller ”modig” person15. Men i 

tilfeller ved særlig ”modige” personer kan det bli aktuelt å straffe for forsøk. Dessuten 

legges det her en objektiv vurderingsnorm til grunn. 

 

Straffeloven § 267 første ledd krever ikke at det skal være voldt tap eller fare for tap, 

men som regel vil et tap være følgen av at gjerningsmannen bemektiger seg 

gjenstanden. Når det gjelder fullbyrdelsestidspunktet, er forbrytelsen fullbyrdet når 

gjerningsmannen har bemektiget seg gjenstanden. Straffeloven § 267 er rimelig klar på 

                                                 
15 Jfr.Kjerschow s.670 
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dette punkt. Andenæs mener dette må forstås på samme måte som "borttar" i 

straffeloven § 25716. Det er dermed tilstrekkelig at gjerningsmannen har tatt tingen til 

seg. At han har bragt tingen i sin varige besittelse kreves dermed ikke. 

Vinningshensikten må altså være tilstede ved ran, men ikke tilegnelseshensikten som 

ved tyveri. Har raneren hatt tingen og senere levert den tilbake, er dette ikke straffri 

tilbaketreden. 

 

2.3.4 Straffetrusselen – straffeloven § 268 

2.3.4.1 Generelt 

Betegnelsen grovt ran ble innført i 1984 samtidig med forhøyelsen av strafferammen til 

tolv år. Dermed kan ikke tilståelsessaker for grove ran behandles i forhørsrett, jamfør 

straffeprosessloven § 248. Det hører til skyldspørsmålet å avgjøre om ranet er grovt. 

 

2.3.4.2 Straffetrusselen for alle typer ran reguleres i straffeloven § 268. 

 

”Ran straffes med fengsel inntil 5 år”, lyder bestemmelsens første ledd. Inntil en 

lovrevisjon i 1984 var straffen fengsel fra 6 måneder til 10 år. Når minstestraffen på 6 

måneder ble sløyfet, er det i tråd med tendensen i nyere lovgivning til å gi domstolene 

økt frihet ved straffutmålingen. I forarbeidene til lovendringen heter det at det neppe 

ofte vil være aktuelt å gå under seks måneders fengsel for ran, men at det kan tenkes. 

Som et slikt tilfelle nevnes situasjoner der voldsmomentet er så lite at forholdet ligger 

på grensen til tyveri17. Det ble understreket ved lovendringen at nedsettelsen av den 

ordinære maksimumsstraffen for ran og sløyfingen av minimumsstraffen ikke var 

uttrykk for noe ønske om en mildere straffutmåling for ransforbrytelser. Den tidligere 

straffutmålingspraksis har derfor beholdt sin veiledende betydning. 

 

Høyere maksimumsstraff for særlige kvalifiserte tilfeller reguleres i § 268 andre og 

tredje  ledd. Også disse bestemmelsene ble omformet ved revisjonen i 1984. Grovt ran 

straffes nå med fengsel inntil 12 år. Dersom et grovt ran har døden eller betydelig skade 

                                                 
16 Andenæs,Formuesforbrytelser s.19-20 
17 NOU 1982:25 s.52 
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på legeme til følge, kan lovens strengeste straff på 21 års fengsel anvendes etter 

straffeloven § 268 tredje ledd. Straffutmålingen for ran kan dermed variere fra 

betingede dommer, bot og samfunnsstraffer til lange,ubetingede fengselsstraffer. 

 

I straffeloven § 268 andre ledd ramser lovgiver opp hvilke momenter som særlig skal 

vektlegges for å avgjøre om et ran skal bedømmes som grovt.Ved oppregningen av 

straffskjerpende momenter har lovgiver forsøkt å få med de omstendigheter som er mest 

karakteristisk for de mest graverende former for ran. Avgjørelsen beror på en 

helhetsvurdering. Denne listen er derfor ikke uttømmende. Andre momenter kan også 

legges til grunn. I Rt.1993 s.1349 uttalte Høyesterett at handlingen lå ”på grensen mot 

grovt ran”, selv om ingen av de momentene loven nevner forelå. Meningen med disse 

lovfestede momentene er å legge føringer på utmålingspraksisen slik at domstolenes 

oppfatning av sentale begreper ikke skal sprike i betydelig grad. Likevel er det viktig å 

presisere at generelle, ulovfestede straffutmålingsmomener gjør seg gjeldene i like stor 

grad som ellers. De fleste saker er komplekse. De lar seg ikke avgjøre kun ved hjelp av 

en skjematisk bruk av straff.  

 

Avgjørelsen av om ranet skal bedømmes som grovt, foretas som nevnt etter en 

helhetsvurdering. Etter straffeloven § 268 andre ledd, skal det i denne vurderingen 

legges vekt på flere momenter. Det er forøvrig verdt å merke seg at lovgiver her 

benytter seg av en ” skal”- terminologi. Dommeren kan dermed ikke unngå å vektlegge 

disse momentene. Dersom det for eksempel er brukt grov vold eller truet med 

skytevåpen, kan ikke retten velge å unngå og vektlegge dette i sin avgjørelse. 

 

For det første skal det særlig legges vekt på om det er brukt grov vold. Hva som er grov 

vold er ikke alltid like klart. Det naturlige utgangspunktet er også her det generelle 

voldsbegrepet. Kjerschow definerer vold som ”enhver følbar fysisk innvirkning på 

person”18. De fleste opererer derimot med et snevrere voldsbegrep enn Kjerschow og 

rettsbelæringen fra 1922 gir uttrykk for. Voldsanvendelse er i seg selv en 

legemsfornærmelse som er straffbart etter straffeloven § 228. Denne 

straffebestemmelsen oppslukes av straffeloven § 268 første ledd jamfør straffeloven § 

267 første ledd når det er brukt vold og gjerningsbeskrivelsen for ran er overtrådt.  

                                                 
18 Kjerschow s.574 
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Straffeloven § 268 andre ledd benytter som nevnt begrepet ”grov vold” som 

straffskjerpende moment. Når går volden over til å være grov? Det kan være 

nærliggende å hevde at volden må ha skadefølge. Dermed kan man trekke en parallell til 

straffeloven § 231. For å straffes for grov legemnsbeskadigelse må fornærmede påføres 

”betydelig Skade på Legeme eller Helbred”. Grensen mellom vold og grov vold må 

trekkes skjønnsmessig i det enkelte tilfelle. I denne avgjørelsen vil graden av 

voldsomhet samt handlingens krenkende karakter stå sentralt19. Voldens omfang, art, 

lokalisering og varighet av skadefølge vil også være momenter i totalvurderingen. 

 

 

For det andre skal det legges vekt på om det er truet med skytevåpen eller annet særlig 

farlig redskap. Dette er et straffutmålingsmoment som har vært tillagt stor vekt i 

rettspraksis. Med formuleringen ”skytevåpen” omfattes ikke tilfeller hvor det trues med 

leketøypistoler eller uladde våpen20. Begrunnelsen i forarbeidene er at selv om 

gjerningspersonen ikke har tenkt å skyte, representerer bruk av skarpladd våpen et 

uberegnelig faremoment som ellers mangler. Denne begrensningen er likevel ikke til 

hinder for at ranet av andre grunner kan være grovt. Loven inneholder ingen 

legaldefinisjon av hva som regnes som ”annet særlig farlig redskap”. Det kan være 

naturlig å anvende de samme kriteriene som i straffeloven § 232. Det er først og fremst 

skadepotensialet til redskapet som her står i sentrum. I praksis er det først og fremst 

trusler om bruk av kniv som er aktuelt. 

For det tredje skal det i totalbedømmelsen legges vekt på om ranet var ”nøye planlagt”. 

Straffverdigheten av handlingen får et grovere preg når ranet er nøye planlagt. Det 

kalkulerte ran anses av lovgiver som mer straffverdig en det tilfeldige og improviserte 

ran. Dette momentet har vært fremhevet i en rekke avgjørelser. 

For det fjerde skal det legges vekt på  om ranet er foretatt ”overfor en forsvarsløs 

person”. Eldre mennesker som ranes på gaten eller i sine hjem er et typisk eksempel på 

et straffskjerpende moment som har fått gjennomslag i praksis. På grunn av svekket 

mulighet til selvforsvar hos forsvarsløse personer, får slike ran ofte et ekstra grovt og 

brutalt preg. 

                                                 
19 Se Bratholm/ Matningsdal, Straffelovskommentareren Anden del s.547 
20 Se straffelovskommentaren s.711 og NOU 1982:25 s.51-52 
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For det femte skal det legges vekt på om ransutbyttet gjelder en ”betydelig verdi”. Ofte 

kan det bero på rene tilfeldigheter hvor mye verdier raneren får med seg. Dersom et ran 

gir stort ransutbytte, skal dette altså tillegges særlig vekt.  

 

På bakgrunn av Høyesterettspraksis og NOU 1982:25 s.51, er det på det rene at 

avgjørelsen om ranet er grovt skal treffes etter en totalbedømmelse . Listen i 

straffeloven § 268 andre ledd, er som nevnt ikke uttømmende.               

 

2.3.5 Grensen simpelt- grovt ran 

 

I en fersk dom fra Oslo tingrett gjaldt tiltalen i utgangspunktet fem grove ran21. 

Riktignok ble to av tiltalepostene nedsubsumert, men saken dreide seg om  viktige 

grensespørsmål i tilknytning til ran. Jeg fulgte hovedforhandlingen som gikk over to 

dager i Oslo tingrett. Grensen grovt tyveri/ utpressing/ ran/ grovt ran var her satt på 

spissen. De to tiltalte innrømmet straffeskyld for flere av tiltalepostene. Likevel hersket 

det tvil om tilståelsenes innhold. Det er ikke gitt at tiltalte og fornærmede er i stand til å 

sondre mellom de ulike straffebud. Særlig virket det som at flere av aktørene hadde 

problemer med sondringen mellom grovt tyveri og ran. Det spesielle ved denne saken 

var ransvåpenet. Fire av tiltalepostene dreide seg om ran begått med amstaffhund. Aldri 

tidligere har domstolene behandlet ran hvor en lovlig hund er blitt brukt som ransvåpen. 

For flere av tiltalepostene hersket det tvil om ranene kunne betegnes som grove etter 

straffeloven § 268 andre ledd jamfør straffeloven § 267. Spesielt var det knyttet tvil 

omkring ransvåpenet. Kunne en hund betraktes som et ”særlig farlig redskap” etter 

straffeloven § 268 andre ledd? For to av tiltalepostene hadde de tiltalte erkjent simpelt 

ran, men ikke grovt ran slik de ble anklaget for.  

 

Saken dreier seg om et ran på en T-banestasjon og et ran i en T-banevogn. De to 

fornærmede var tvillingbrødre og var på vei til en fotballkamp da ranene fant sted. På 

trappen til perrongen ble de møtt av en gjeng med ungdommer. De tiltalte var i denne 

gjengen og den ene sperret trappen med sykkelen sin og en amstaffhund. De 

fornærmede valgte derfor gangveien ved siden av trappen for å komme seg ned til 

                                                 
21 Oslo tingretts dom av 23.mars 2003 mot Irfan Ahmed og Ali Rizwan 
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perrongen. Tiltalte kom da etter dem på sykkelen og ropte at de måtte stoppe. Han 

hadde da med seg amstaffhunden i bånd. Han ropte til dem minst to ganger og truet med 

at han skulle sende bikkja på dem hvis de ikke stoppet. Han gjorde også oppmerksom 

på at hunden var i stand til å drepe. Den andre tiltalte og en ukjent tredjeperson kom 

bort til den ene fornærmede og det første ranet fant sted. Fornærmede ble bedt om å gi 

fra seg mobiltelefonen sin, og  på grunn av truslene turte han ikke annet enn å gi den fra 

seg. Han ble redd for hva hunden kunne gjøre hvis han ikke gjøre som ranerne sa. Det 

andre ranet i denne tiltaleposten fant videre sted etter at begge guttene hadde gått inn i 

T-banevognen. De tiltalte hadde fulgt etter guttene og det var den andre tvillingbroren 

som nå ble ransoffer. I denne situasjonen ble det også fremsatt trusler om angrep fra 

amstaffhunden eller vold dersom fornærmede ikke gjorde som ranerne sa og ga de 

mobiltelefonen.  

Tingretten kom til at amstaffhund i den aktuelle situasjonen måtte anses som særlig 

farlig redskap. I helhetsvurderingen om ranet var å anse som grovt, la retten videre til 

grunn at de fornærmede var yngre og fysisk underlegne. Det ble også tillagt vekt at 

ranet foregikk på offentlig sted. Her bruker retten et argument fra tyveribestemmelsen i 

straffeloven § 258 andre ledd. Etter en helhetsvurdering kom retten til at disse tre 

momentene karakteriserte handlingen som grov etter straffeloven § 268 andre ledd 

jamfør straffeloven § 267 første ledd. Tingrettens beslutning om hund som særlig farlig 

redskap synes å være rettsskapende. Begge de tiltalte i denne saken har anket dommen 

inn for lagmannsretten. 

 

2.3.6 Forberedende handlinger– Straffeloven § 269 

 

Gjerningsbeskrivelsene i det enkelte straffebud retter seg vanligvis bare mot fullbyrdede 

forbrytelser. Denne grunnregelen suppleres av reglene om forsøk i straffelovnes kapittel 

4. Hovedregelen etter straffeloven §§ 49 og 51 er at forsøk på en forbrytelse straffes, 

men noe mildere enn den fullbyrdede handling. Straffelovens  § 269 retter seg mot to 

typer forberedende handlinger. For det første rammes den som ” indgaar Forbund med 

nogen om at forøve ran”. Med andre ord er det straffbart at to eller flere inngår avtale 

om å begå et ran. Johs. Andenæs hevder på bakrunn av Rt. 1985 s. 869, at det i denne 
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sammenhengen ikke kreves noe varig avtale22. Forbrytelsen er fullbyrdet ved inngåelsen 

av avtalen. Om planene senere blir oppgitt er derfor ikke en straffriende tilbaketreden 

etter straffeloven § 50. Sammenliknet med den tradisjonelle forsøkslæren, hadde slike 

handlinger som beskrevet i straffeloven § 269 vært av straffriende karakter. Etter Johs. 

Andenæs terminologi, kreves det at: ”Gjerningsmannens opptreden må vise at nå er 

forberedelsenes og overveielsenes tid forbi, nå skrider han til verket”23. Straffelovens § 

269 straffesanksjonerer dermed en planleggende handling som etter den vanlige 

forsøkslæren ville falt under den nedre grensen for forsøk.  

For det andre setter straffeloven § 269 straff  for å utruste eller påbegynne utrustning av 

et skip i ranshensikt. Denne bestemmelsen har kun historisk interesse og tar sikte på 

sjørøveri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Johs.Andenæs, Formuesforbrytelsene-kapittel 10 
23 Johs.Andenæs, Alminnelig strafferett-kapittel 33 
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                                             DEL III: STRAFF 

3   STRAFFUTMÅLING 

 

3.1 De tørre tall - Kriminalstatistikk fra SSB 

 

Kriminalstatistikken gir ved hjelp av tabeller og tekst et bilde av den registrerte 

kriminaliteten i Norge. Forløpige tall for første halvår 2002 fra Statistisk sentralbyrå 

viser en økning i antall anmeldte ran. Fra januar til og med juni 2002 ble det registrert 

569 tilfeller av ran, mot 522 for samme periode i 2001. Anmeldte grove ran er nærmest 

tredoblet i løpet av de siste syv årene. De foreløpige tallene for første halvår 2002 viser 

en tilsvarende økning som for simple ran ( Fra 227 til 237). Mer enn 50 % av anmeldte 

ran og grove ran ble anmeldt i Oslo. 

 

Ved bruk av statistikk er det alltid viktig og ta høyde for feilkilder. I tillegg til 

anmeldelseshyppighet, bør man også være oppmerksom på en rekke andre feilkilder. 

Politiets registreringspraksis kan variere fra distrikt til distrikt. Gamle tall fra tiden før 

EDB- registreringen startet, er selvsagt mindre pålitelige. Det er også viktig å være klar 

over at et lovbrudd kan bli ferdig etterforsket et annet år enn det året det ble anmeldt. 

Anmeldte lovbrudd er dermed ikke direkte sammenlignbare med etterforskede 

lovbrudd. Likevel er ikke mørketallene så store for ransforbrytelser. De aller fleste ran 

blir anmeldt og etterforsket. Et lite unntak kan tenkes for de såkalte ”barneran”. Mange 

barn som har blitt ranet er redde for å anmelde ranene. Det kan tenkes at noen barneofre 

blir truet til ikke å si noe.   

Ran er en typisk mannshandling. Av i alt 159 etterforskede grove ran i 2000, var 153 av 

disse gjerningspersonene menn. Disse mennene i hovedsak mellom 15 og 39 år. Likevel 

var det i aldersgruppen 15-17 år som var sterkest representert av de grove etterforskede 

ranene24. 

                                                 
24 Se SSB kriminalstatistikk 2000,tabell 15. 
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Oppklaringsprosenten for grovt ran på nasjonalt plan var i 2002 på 30.2 %. I 2000 var 

den på 35 %25. Dette er høye tall sammenlignet med de fleste andre etterforskede 

formuesforbrytelser. For det første viser tallene at sjansen for å bli tatt for ran rimelig 

høy. I enkelte stasjonskretser i Oslo politidistrikt  ligger til og med 

oppklaringsprosenten for ran rundt 75%. Dette forteller også noe om de som raner. Det 

er i teorien antatt at oppdagelsesrisiko vanligvis er mer avskrekkende for en lovbryter 

enn straffetrusselen. Når tallene derimot viser at sjansen for å bli tatt for ran er så stor, 

er det derfor merkelig at forbrytelsen øker i omfang. Denne dystre statistikken er flere 

ganger blitt påberobt av Høyesterett som et argument for å heve straffenivået26. Om det 

har skjedd en straffskjerping, vil jeg prøve å besvare i den videre fremstillingen. 

 

 

3.2 Historisk tilbakeblikk på straffarter 

 

Sett i historisk perspektiv har utformingen av straffen vist store variasjoner. For Norges 

vedkommende ble den opprinnelige blodhevn en eller annen gang før vikingtidens slutt 

avløst av landsforvisning og bøter. I løpet av senmiddelalderen og særlig etter 

reformasjonen ble dødsstraff og legemsstraff de viktigste straffearter. Fra slutten av 

1700-tallet kom frihetsstraffen i bruk og avløste legemsstraffene og senere også 

dødsstraffen. På slutten av 1800-tallet ble reaksjoner i frihet tatt i bruk. Dermed ble det 

åpnet for påtaleunnlatelse og betinget dom. I tillegg til de her nevnte straffearter har 

tvangsarbeid og forvisning til kolonier også vært brukt som straff både i  Norge og 

andre land. I dag er det først og fremst betinget og ubetinget fengsel, samfunnsstraff og 

bøter som er de vanligste straffearter. Straffeloven § 15 regner fengsel, forvaring, hefte, 

samfunnsstraff og bøter som de alminnelige straffer i Norge. Når det gjelder 

ransforbrytelser er det primært fengselsstraff som gjelder. Likevel finnes det flere 

eksempler på at samfunnsstraff anvendes.  

 

  

                                                 
25 Se vedlegg  
26 Se f.eks Rt.2000 s.400,Rt 2000 s.1852 



 

  25

Tidligere riksadvokat Kjerschow skrev i 1933:  

 

" Det er neppe nogen del av strafferettspleien som rører så ved den offentlige følelse 

som domstolenes straffeutmåling. Neppe nogen annen del av den blir så sterkt kritisert. 

Kritikken finner i mange tilfeller straffeutmålingene altfor milde. Denne kritikk kommer 

til orde så vel i pressen som mann og mann imellem." 

 

Aktualiteten av Kjerschows påstand 70 år etter, må langt på vei sies å samsvare med 

dagens oppfatning av domstolenes straffeutmåling. 

 

Straffutmåling omfatter to ting. Valget mellom ulike straffarter og ansettelse av 

straffens størrelse. Med straffelovens rommelige strafferammer, den vide adgangen til å 

gå under minimum ved formildende omstendigheter og adgangen til å gi betinget dom, 

blir prinsippene for straffeutmålingen av svært stor betydning. Det er klart at 

straffutmåling ikke kan bero på den enkelte dommers oppfatning alene. Det finnes en 

viss veiledning i loven, men den viktigste veiledningen er likevel den dommeren får 

gjennom straffutmålingstradisjonen. Gjennom rettspraksis utkrystalliseres det etter hvert 

normer som i høy grad begrenser den frihet som de vide strafferammene tilsynelatende 

gir dommeren. I tråd med domstolenes hierarkiske oppbygning er det dermed 

Høyesterett som har den mest senrale rollen ved å fastlegge straffenivået for forskjellige 

typer lovbrudd. Dette gjelder naturligvis også for ran. Johs. Andenæs hevder at den 

norske Høyesterett har hatt en sterkere styring med domstolenes straffeutmåling enn det 

er vanlig i andre land27. 

 

Høyesterett uttaler seg riktignok ikke så ofte om reaksjonsfastsettelse generelt, men 

knytter drøftelsene til forholdene i den enkelte sak de behandler. Ingen saker er helt like. 

Ved å undersøke hvilke momenter Høyesterett har lagt vekt på i de ulike sakene, får en 

likevel holdepunkter for hvilke momenter som generelt  kan tas i betraktning, og for 

hvilke som har spesielt stor vekt. 

 

                                                 
27 Alminnelig strafferett 4.utgave(1997)s.412 
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Jo Hov deler straffutmålingsmomentene inn i to hovedgrupper; straffeutmåling med 

basis i vurderinger og straffutmåling med basis i konkrete kjensgjerninger28. Det blir 

ikke snakk om bevisføring i tradisjonell forstand ved typiske vurderinger. Disse 

vurderingene gjenspeiler hva dommeren mener er passende straff, om 

allmennpreventive hensyn tilsier ubetinget straff, eller om det for eksempel er fare for 

gjentagelse. Bevisføring kan derimot være aktuelt når det gjelder de faktiske 

kjensgjerningene. For eksempel kan det være relevant som straffeutmålingsmoment om 

tiltalte ruser seg, eller om han er i en rehabiliteringssituasjon. Har han fast arbeid? Stabil 

familiesituasjon? I den utstrekning det kan være aktuelt å føre bevis for slike 

straffutmålingsmomenter, kan lagmannsretten bevisbedømmelse overprøves av 

Høyesterett. På denne måten kan Høyestrett også indirekte behandle noe av 

skyldspørsmålet. 

 

Etter en gjennomgang av rettspraksis er det  på det rene at strafferammene aldri brukes i 

nærheten av maksimumsstraffene. De fleste fengselsstraffene som ilegges for grovt ran 

ligger mellom 1 og 4 år. Det er også på det rene at samfunnsstraff blir benyttet både for 

simple og grove ran. 

Bare i ytterst sjeldne tilfelle idømmes den maksimumsstraffen som gjelder for 

lovbruddet. Forbrytelser som innebærer grov vold, har alle strafferammer på 10 år eller 

mer. Dette gjelder blant annet for grovt ran, grov legemsbeskadigelse, drap og voldtekt. 

I ekstreme tilfelle kan disse forbrytelsene straffes med 21 års fengsel. Av 250 reaksjoner 

for slike lovbrudd i 2001, lød halvparten på fengsel i under to år29. Førti prosent av 

dommene lød på fengsel i fra 2 til 4 år, mens i 13 tilfeller var straffen 10 år eller mer. 

Kun i et eneste tilfelle ble lovens strengeste straff på 21 års fengsel anvendt i  2001. 

 

3.3 Rettskildebildet for straffutmålingspraksis 

 

Straffetrusselen i loven er det naturlige utgangspunkt for reaksjonsfastsettelsen. Her 

som ellers i jussen er ordlyden den sentrale rettskilde. Likevel er det på det rene at 

straffutmålingsspørsmål oftest avgjøres på bakrunn av andre faktorer. Strafferammene i 

                                                 
28 Rettergang 2,Straffeprosess 1999 s.294 
29 Jfr SSB,Kriminalstatistikken-straffereaksjoner 
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loven er normalt vide, og det er langt på vei opp til domstolene hvor streng straffen skal 

være. Spesielt står Høyesterettspraksis sentralt som rettskildefaktor.  

 

 I 1984 ble grove ran oppkriminalisert. Endrede oppfatninger av hva som bør straffes slo 

igjennom i lovgivningen Strafferammene ble hevet fra 10 til 12 års fengsel ved lov av 

25. mai 1984 nr. 31. En kan spørre seg om dette har hatt noen praktisk betydning for 

utviklingen av straffene. 

I tillegg til lovens ordlyd og rettspraksis, har straffelovens forarbeider også betydning 

som rettskilde i straffutmålingsspørsmål.  

I NOU 1982 nummer 25, gjennomgås straffutmålingspraksis ved ransforbrytelser på      

side 45. Det statistiske materialet er fra 1978-1980 og er derfor mindre aktuelt i dag. 

 

Straffutmålingen i den enkelte sak beror på en avveining av ulike momenter. Hvilke 

straffutmålingsmomenter som skal tillegges vekt, er avhengig av den enkelte dommers 

avveininger. Strafferammene i straffeloven  § 268 fastsetter her grensen for skjønnet. I 

tillegg vil rettspraksis i kraft av straffutmålingstradisjonen også legge bånd på den 

enkelte dommer.  

 

3.4 Straffens begrunnelse og hensiktsmessighet 

 

Det er gitt utallige forsøk på å definere begrepet straff. Begrepet blir vanligvis definert 

som et onde som staten tilføyer en lovovertreder på grunn av en lovovertredelse, i den 

hensikt at det skal føles som et onde. En slik definisjon av straff finner man for 

eksempel i Rt.1977 s.1207. Niels Christie går enda lenger og definerer straff som 

tilsiktet pine30. 

Det er nettopp den tilsiktede påføringen av et onde som særpreger straffen. Dette i 

motsetning til andre rettsvirkninger som for eksempel erstatning. Erstatning er ikke 

straff, men en rettsvirkning der hovedformålet er å gi en skadelidt økonomisk 

kompensasjon. 

                                                 
30 Niels Christie,Pinens begrensning 
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Johs. Andenæs uttrykker straffens problem slik: ”Det er ofte blitt sagt at samfunnet 

alltid har brukt straff, men at man aldri er blitt enig om hvorfor man straffer”31.   

Et onde ment som et onde er nok kjernen i selve straffebegrepet, men noe skarpt skille 

mellom straff og andre reaksjoner er det likevel ikke. Rettighetstap og forvaring er straff 

i straffelovens forstand, selv om hovedformålet med disse reaksjonene ikke er å påføre 

et onde, men å hindre fremtidige lovbrudd. På den annen side regner ikke loven 

parkeringsgebyr etter veitrafikkloven § 31a eller tillegsskatt etter ligningsloven §§ 10-2 

og 10-4 som straff, selv om begge reaksjonene har til formål å virke som et onde. 

 

Etter det offentligrettslige forfølgningsprinsipp er det statens oppgave å straffe 

forbrytere. Straff er samfunnets svar på en handling som er begått. Med andre ord er det 

et ønske om å gjengjelde en uakseptabel handling overfor samfunnet. For at det skal 

være godt å leve i et samfunn, må staten verne seg mot uønskede handlinger. Det er 

spesielt nærliggende å straffesankjonere handlinger som gjør andre mennesker vondt. 

En helt annen sak er hva som bør være straffbart, og hva som eventuelt er passe straff.  

 

Straff skal være samfunnets mest inngripende reaksjon. Likevel kan reaksjoner som 

ikke er straff virke hardere. For eksempel kan en klekkelig erstatning svi vel så mye 

som en bot. Men straffereaksjoner som ikke er regnet som straff, har ikke den samme 

stigmatiserende effekten. Den bøtelagte og fengselsdømte blir stemplet som en straffet 

person. Denne stigmatiseringen er et tema kriminologien behandler utførlig32.  

 

Straffeloven § 15 regner opp de alminnelige straffer; fengsel, forvaring, hefte, 

samfunnsstraff og bøter. Rettighetstap etter straffeloven § 29 er også alminnelig straff i 

særlige tilfelle og kan idømmes ved siden av eller istedenfor annen straff, jamfør 

straffeloven § 15 andre ledd. Det kreves ikke at det aktuelle straffebudet nevner denne 

reaksjonen.  Rettighetstap som nevnt i straffeloven §§ 30 og 31 og oppholdsforbud etter 

§ 33, er andre frihetsbegrensende sanksjoner, men regnes etter straffeloven § 16 som 

tilleggsstraffer. Inndragning er derimot ikke straff. Den gamle sikringsordningen var 

heller ikke regnet som straff, mens dagens forvaringordning er som nevnt er regnet som 

straff. Tvungent psykisk helsevern etter straffeloven §§ 39 og 39 b er derimot ikke 

                                                 
31 Andenæs,Straffen som problem,s.9 
32 Se for eksempel Niels Christie,”hvor tett et samfunn?”, Ragnar Hauge,”Kriminalitetens årsaker” 
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straff. Saker om straff behandles etter straffeprosessloven av 22. mai 1981 nr. 25. Denne 

lovens § 1 viser til det formelle straffebegrepet i straffeloven §§ 15 og 16. Men i tillegg 

skal visse visse reaksjoner som ikke er regnet som straff, behandles etter 

straffeprosessloven § 2.  

 

Begrunnelsene for straffen avhenger åpenbart av et komplekst samspill mellom sosiale, 

økonomiske og politiske forhold i samfunnet. Skal man forsøke å belyse hvorfor, hva og 

hvordan man til enhver tid straffer, må man derfor trekke inn generelle 

samfunnsmessige forhold. Også ideologiske forhold må antas å ha betydning for 

straffesystemet. Tanker og ideer som er oppe i tiden, har til enhver tid preget 

straffesystemet. Et eksempel på dette er kristendommen, som har hatt stor betydning for 

folks oppfatninger i den vestlige verden. Kristendommen har både som trossamfunn og 

gjennom den kanoniske og mosaiske retten påvirket befolkningens oppfatning av 

tilværelsen. Til en viss grad har også historiske enkeltpersoner hatt en betydning når det 

gjelder utviklingen av straffesystemet33. 

 

3.5 Straff som prevensjon 

3.5.1 Prevensjon = forhindre ny kriminalitet 

 

Spørsmålet om hvorfor vi straffer har i litteraturen i hovedsak vært gitt to ulike svar. 

Det ene svaret er at man straffer for å forebygge fremtidige lovbrudd. Det andre svaret 

er at man straffer for å gjengjelde den krenkelse som er påført gjennom lovbuddet. 

Denne sondringen mellom straff som forebyggelse og straff som gjengjeldelse har også 

vært formulert som en sondring mellom straff som prevensjon og straff som represjon. 

Enda en måte å formulere dette på gir Hurwitz (1964 s 63): straff for å hindre synd eller 

straff fordi det er syndet. Synspunktet om at man straffer for å hindre fremtidige 

lovbrudd kan følges langt tilbake i tid. Likevel har det i tidens løp skjedd endringer i 

synet på hvem man gjennom straffen tar sikte på å avskrekke. Er det den som straffes 

eller utenforstående tredjemenn det er ønskelig å forhindre at begår ny kriminalitet?  

 

                                                 
33 Se Tove Stang Dahl og Johs.Andenæs 
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3.5.2 Individualprevensjon 

 

Den individualpreventive virkning av straffen tar sikte på å hindre fremtidige lovbrudd 

hos den som straffes. Tanken bak denne begrunnelsen for straff er at fullbyrdelsen av 

straffen skal oppleves så ubehagelig og avskrekkende at den får vedkommende til å 

avstå fra ytterligere kriminalitet. Individualprevensjonen virker i følge 

kriminologiprofessor og jurist Ragnar Hauge på tre måter34. Den straffede avskrekkes 

fra å begå ny kriminalitet for å slippe ny straff. Den straffede blir ikke i stand til å begå 

nye lovbrudd på grunn av at vedkommende fjernes fra samfunnet gjennom innesperring 

eller annen uskadeliggjøring. Den siste individualpreventive virkning av straffen er at 

lovbryteren gjennom soningen innser det forkastelige og ufornuftige ved å begå 

lovbrudd, og at vedkommende av den grunn avholder seg fra fremtidig kriminalitet 

gjennom resosialisering. Når det gjelder ran tyder en undersøkelse fra det 

kriminalforebyggende råd på at fengselsstraffen i liten grad har denne 

individualpeventive virkningen35. Undersøkelsen presenterer 14 menn som alle soner 

ubetingede fengselsstraffer for grove ran. Informantene i denne rapporten forteller om 

planlegging av nye ran under fengselsoppholdet. Det virker ikke som at straffen 

avskrekker de domfelte fra å begå ny kriminalitet. Dette er i tråd med nyere forskning 

om individualprevensjonen. Det store antall tilbakefallsforbrytere har forandret troen på 

individuell avskrekkelse og resosialisering. Mange av ransmennene raner av ren 

spenning og ser på en mulig fengselsstraff som en del av denne spenningen, ikke som 

avskrekkelse. Likevel hender det at Høyesterett viser til individualpreventive hensyn 

ved valg av straff. I Rt. 2001 s.143 uttaler førstvoterende: ”Individualpreventive hensyn 

tilsier at domfelte ikke nå innsettes til soning av en lengre varighet, men gis den 

mulighet for en positiv utvikling som en dom på samfunnstjeneste innebærer.”  

 

3.5.3 Allmennprevensjon 

 

Den allmennpreventive virkningen av straff går i korthet ut på at folk flest avskrekkes 

fra å begå lovbrudd når de er vitne til at straff fullbyrdes på andre. Lovens straffetrussel 

                                                 
34 Ragnar Hauge,Straffens begrunnelse 
35 Se rapport Hanoa,Grove ran-slik utøverne ser det,Oslo 2000 
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i seg selv kan også være avvskrekkende, men mye tyder på at svært få kjenner til disse. 

Selv de færreste jurister har oversikt over straffetrusselen til alle straffebud i 

straffeloven. Fullbyrdelsen av straffen oppleves som en understrekning av det moralsk 

forkastelige i lovbruddet36. På denne måten kan straffen virke moraldannende, slik at 

folk avstår fra å begå lovbrudd. Straffen kan ha almennpreventiv virkning ved at 

lovbrudd som følge av straffen etterhvert blir utenkelig for folk flest. På bakgunn av 

moraldannelsen etterlever man loven rent vanemessig som en selvfølge37. Den som i 

første rekke var medvirkende til at synet på straffetrusselens moraldannende og 

vanedannende virkning innenfor jus og kriminologi i Norden var Johs. Andenæs. Som 

den ubestridte ener innenfor nordisk strafferett i etterkrigstiden, hevdet han at de ulike 

sidene ved allmennprevensjonen var av betydning for alle typer lovbrudd. I en artikkel 

fra 1950 med tittelen ”Almenprevensjonen- illusjon eller realitet?” gjorde han for første 

gang rede for sitt syn. Han var særlig opptatt av å belyse virkningene av 

allmennprevensjonen empirisk. 

  

Andenæs skiller mellom lovbestemmelser som regulerer moralsk nøytrale handlinger og 

lovbestemmelser som regulerer moralsk forkastelige holdninger. Andenæs hevder den 

avskrekkende virkning av straffetrusselen vil være av sentral betydning overfor moralsk 

nøytrale handlinger, som for eksempel trafikk-kriminalitet og overtredelse av toll og 

skattelover. Ved lovbrudd som oppfattes som mer moralsk forkastelige, som for 

eksempel ran og tyveri, mener han forholdet er noe annet. For de fleste vil moralske og 

sosiale hemninger være tilstrekkelige til å avholde dem fra å begå slike handlinger. 

Andenæs hevder likevel at straffetrusselen er med på å opprettholde og styrke disse 

moraloppfatningene. Dersom slike handlinger ikke var gjort straffbare mener Andenæs 

at disse moraloppfatningene ville bli svekket. Andenæs understreker også en effektiv 

håndhevelse som avgjørende for allmennprevensjonen. Andenæs hevder videre at den 

allmennpreventivt avskrekkende og ikke minst moralstyrkende effekten, øker med 

økende straffer, og avtar med reduserte straffer. Han reiser også spørsmålet om hvilke 

konsekvenser det ville ha om man erstattet straffesystemet med behandling. Den 

allmennpreventive begrunnelsen for straff fikk etterhvert stor tilslutning, også utenfor 

Norden. 

                                                 
36 Ragnar Hauge,Straffens begrunnelse 
37 Se Ragnar Hauge,Straffens begrunnelse 
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Det finnes likevel flere typer innvendinger mot Andenæs tro på straffens 

allmennpreventive virkning. For at allmennprevensjonen skal virke etter Andenæs sin 

modell, må forutstningen om rasjonelt handlende individer være tilstede. Dette kan gi et 

svært forenklet og unyansert bilde på lovbryteren38. Lovbrytere er ofte affektstyrte i sine 

lovbrudd. Den andre innvendingen mot allmennprevensjonen går ut på at de 

allmennpreventive virkninger av straffetrusselen lider av så alvorlige metodiske 

begrensninger at de ikke kan tillegges særlig vekt. Utgangspunktet for denne kritikken 

er at kriminalstatistikken ikke avspeiler den faktiske kriminaliet, men er bestemt av en 

lang rekke utenforliggende forhold. Politiets prioriteringer, folks anmeldelseshyppighet 

og registreringsrutiner er eksempler på slike feilkilder. Den tredje type innvendingen er 

at selv om man forutsetter at lovbryteren handler rasjonelt, kan allmennpreventive 

betraktninger ikke brukes til å si noe om hvordan man skal fastsette straffens størrelse, 

hverken når det gjelder strafferammene i lovgivningen eller straffutmålingen i den 

konkrete sak. Den allmennpreventive effekt av straffetrusselen vil variere fra person til 

person. Det som får en til å avstå fra handlingen vil ikke alltid  være tilstrekkelig for en 

annen.  

 

Det hevdes også at å benytte allmennpreventive synspunkter i straffutmålingen lett vil 

kunne føre til et stadig økende straffenivå i perioder med økende kriminalitet39. Det vil 

derfor være nærliggende å hevde at straffen må heves, og at dette igjen kan føre til en 

spiral av straffskjerpelser. I praksis har dette ført til at de som går inn for 

allmennpreventive betraktninger har innført andre begrensninger ved fastsettelsen av 

straffens størrelse. Innenfor nordisk allmennprevensjonsteori fremheves ofte hensynet 

til hva som er rimelig og rettferdig straff som begrensning for den straff som kan 

anvendes. Dette gjenspeiles også i de ranssakene som Høyesterett har behandlet. 

 

Det finnes mange eksempler på at Høyestrett viser til allmennprevensjonen som 

begrunnelse for straffutmålingen i ranssaker. Et eksempel gir Rt. 2000 s. 1852. 

Førstvoterende uttaler her: ”Slik jeg ser det, står vi her overfor et økende 

samfunnsproblem. Ran av kiosker, bensinstasjoner og forretninger finner ikke sjelden 

                                                 
38 Jfr.Max Weber 
39 Se Ragnar Hauge,Straffens begrunnelse 
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sted på tidspunkter hvor det bare er en ansatt til stede, og medfører ofte psykiske 

ettervirkninger hos den eller de som har opplevd det. Etter mitt syn tilsier hensynet til 

allmennprevensjonen at det reageres med ubetinget fengsel av lengre varighet for slike 

ran, jf. Rt. 2000 s 400.” Videre i den samme dommen viser Høyesterett til at 

allmennpreventive grunner tilsier en streng reaksjon også for falsk forklaring for å 

dekke over ranet. 

 

 

3.6 Gjengjeldelse som begrunnelse for straff 

 

Den andre hovedbegrunnelsen for straff, gjengjeldelsen, har minst like lange tradisjoner 

som prevensjonstanken. I ”Straffens begrunnelse” illustrerer Ragnar Hauge 

gjengjeldelsestankens historiske røtter ved å vise til det mosaiske talionsprinsippet om  

”øye for øye, tann for tann” og det germanske blodhevninstituttet. Straff som 

gjengjeldelse innebærer at man straffer ut fra en oppfatning om at visse handlinger 

fortjener straff, uten hensyn til om straffen forhindrer fremtidig kriminalitet eller ikke. I 

motstning til prevensjonsbetraktninger, har gjengjeldelse ikke blitt akseptert som 

begrunnelse for straff i moderne nordisk strafferett. Andenæs uttrykker: ” I nordisk 

strafferettsvitenskap spiller gjengjeldelsesteorier ingen praktisk rolle.” Den danske 

rettsfilosofen Alf Ross har også hevdet at gjengjeldelse ikke kan være noe formål med 

straffen. Han begrunner sitt syn med at et formål må ta sikte på noe fremtidig. Det kan 

uansett virke som om gjengjeldelseslæren så godt som er forlatt til fordel for preventive 

synspunkter. De som i dag likevel slutter seg til gjengjeldelsesteorier, begrunner dem 

oftest ut i fra fremtidige konsekveser av straffen. Noen hevder at formålet med straffen 

er å forsøke å gjenopprette situasjonen før lovbruddet. Ved å dempe følelsen av urett, 

angst og depresjon som forbrytelsen har skapt både hos den som er rammet av den og 

resten av befolkningen, kan straffen likevel ha en gjenopprettende virkning. Hvis man 

trekker en paralell til ransoffer, vil straffen kunne begrunnes ved at den på en eller 

annen måte gjenoppretter situasjonen før ranet. Som regel er det snakk om uopprettelige 

skader i slike situasjoner, men en straff  kan for noen fornærmede gjennopprette 

rettferdigheten. Etter gjendgjeldelsesteorien kan straff derfor være nødvendig for å rette 

opp den ubalanse som er skapt ved lovbruddet. 
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3.7 Skjerpende og formildende omstendigheter ved reaksjonsfastsettelsen i 

ranssaker  

3.7.1 Oversikt- fellestrekk for ranssaker 

 

Etter en gjennomgang av straffutmålingspraksis for grove ran, kan det tydelig skimtes 

visse fellestrekk i vurderingen av hvilke omstendigheter ved ranet som i skjerpende 

retning vektlegges av Høyesterett. Handlingens grovhet, fornærmedes forhold, tidligere 

domfellelser og generell stigende, registrert ranskriminalitet, er noen av momentene 

som vektlegges av Høyesterett. Det finnes også en rekke formildende omstendigheter 

som Høyesterett jevnt over vektlegger ved straffutmålingen. Ung alder, vanskelig 

oppvekst, rus, tilståelse og positiv rehabilitering er alle eksempler på formildende 

omstendigheter som Høyeserett har lagt til grunn i straffutmålingsspørsmål for ran. Det 

er viktig å merke seg at en omstendighet som kan være formildende i den ene saken, 

kan være straffskjerpende i en annen. 

 

 

3.7.2 Straffutmålingsmomenter som knytter seg til ranets grovhet 

 

Handlingens grovhet er et viktig moment når reaksjonen skal fastsettes. Det vil selvsagt 

ha betydning for straffutmålingen hvorvidt en handling er begått på en særlig brutal 

måte. Hvor stor en eventuell skade er, og hvor omfattende den ulovlige virksomheten 

er, vil også ha betydning ved straffutmålingen. Avgjørelsen om ranet skal bedømmes 

som grovt, skal foretas etter en helhetsvurdering. Det kan tenkes flere omstendigheter 

ved selve handlingen som kan påvirke reaksjonsfastsettelsen i en eller annen retning. 

 

Grove ran straffes etter staffeloven §268 andre ledd jamfør straffeloven § 267 med 

fengsel inntil 12 år. Bestemmelsen ramser opp en del momenter som det skal legges 

vekt på ved avgjørelsen av om ranet er grovt. Om ranet skal bedømmes som grovt, hører 

med til skyldspørsmålet og er behandlet på s. 18 i denne avhandlingen. Momentene i 

straffeloven § 268 andre ledd gir også en pekepinn for fastsettelsen av straffen. Graden 

av grovhet er et avgjørende straffutmålingsmoment selv om det allerede er på det rene at 

ranet er grovt. Ranets brutalte og hensynsløse karakter kan dermed gi direkte utslag på 
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straffens lengde. Også ved simple ran har handlingens objektive grovhet betydning. Det  

finnes en god del ran, som ikke betegnes som grove i lovenes forstand, men der ranets 

grovhet likevel har betydning for straffutmålingen. Det er i det hele tatt grunn til å 

undres over om sondringen simpelt/ grovt ran overhode har betydnig for 

straffutmålingen der handlingen ligger i grenseland mellom simpelt og grovt ran. Rt. 

2001 s.733 peker i retning av at en slik sondring ikke gir direkte utslag i 

straffutmålingen i disse tilfellene. I denne dommen uttaler førstvoterende Rieber- Mohn 

følgende om subsumsjonsspørsmålet:  

 

” Lagmannsretten erklærte seg enig med byretten i at ranet ligger svært nær et grovt ran, 

jf. Straffelovens § 268 annet ledd. Det ble i den forbindelse vist til at det ble truet med 

kniv overfor en 14-åring. Jeg kan slutte meg til denne karakteristikk og føyer til at gode 

grunner kan tale for å anse ranet som grovt. Subsumsjonsspørsmålet er dette tilfellet 

uten betydning for straffutmålingen.”    

 

Om en handling ligger i grenselandet mellom simpelt og grovt ran, er det dermed ikke 

sikkert at straffen vil bli så mye strengere om ranet bedømmes som grovt. Det er verdt å 

merke seg at dette dreier seg om to straffebud med svært ulik strafferamme, men at dette 

ikke alltid gjenspeiles i straffutmålingen. Det er likevel på det rene at grove ran jevnt 

over straffes strengere enn simple. Det er kun i grensetilfeller som referert til ovenfor, 

hvor denne sondringen blir satt på spissen. 

 

 

3.7.3 Betydningen av ransvåpenet i straffutmålingssammenheng 

 

Ved avgjørelsen om ranet er grovt, skal det etter straffeloven § 268 andre ledd legges 

særlig vekt på om det er truet med skytevåpen eller annet særlig farlig redskap. Dersom 

det allerede på bakrunn av en helhetsvurdering er på det rene at ranet er grovt, er som 

nevnt flere ting ved handlingens grovhet viktig med hensyn til straffutmålingen. Hvor 

mye vekt har for eksempel et ransvåpen når det gjelder reaksjonsfastsettelsen? I 

utgangspunktet er dette en del av vurdering av ranets grovhet. Jeg ønsker her å belyse 

hvordan spesielt valg av ransvåpen har betydning for denne vurderingen. 
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Etter gjennomgang av en god del Høyesterettspraksis for de siste tjue årene, er det på 

det rene at mange ulike våpen har vært brukt i ranshandlinger. Avsagd hagle, pistol, 

revolver, maskinpistol, plombert automatpistol, gassdrevet revolver, leketøyspistol, 

kniv, øks, hammer, sprøyte og til og med hund, er alle eksempler på ransvåpen som har 

vært benyttet i de grove ranene jeg har undersøkt. Ran der det er truet med skytevåpen 

eller annet særlig farlig redskap, skaper ofte stor frykt hos ransofferene. Dette er en av 

grunnene til at straffeloven § 268 annet ledd, fastsetter at valg av ransvåpen særlig skal 

vektlegges i vurderingen om ranet er grovt.  

 

Et spørsmål Høyesterett har måttet ta stilling til, er hvilken betydning det skal ha om 

ransvåpenet har vært uladd under ranet. At våpenet er ladd, vil normalt være 

straffskjerpende i det ranssituasjonen dermed har et langt større skadepotensiale. Men 

kan det tenkes å være formildende at våpenet var uladd? Høyesterett synes å besvare 

dette spørsmålet benektende i Rt. 1990 s 927 og i Rt. 1993 s 63. 

 

” Deres opptreden under utførelsen av selve ranet var således temmelig profesjonell og 

må ha virket meget skremmende på de sakesløse funksjonærer og kunder som ble ofre 

for den. At våpnene opplyses å være uladd, legger jeg mindre vekt på.” 

 

” Det er ikke opplyst om det våpen som ble brukt, var ladd, og jeg finner da å måtte 

bygge på at så ikke var tilfelle. Jeg legger imidlertid ikke vesentlig vekt på dette 

forholdet. ” 
 

Selv om ransopplevelsen kan virke like skremmende på ofrene uavhengig av om 

våpenet er ladd, er det i hvertfall ubestridt at et ladd våpen har mye større 

skadepotensiale. Det samme gjelder for leketøyspistoler eller andre våpen-

etterligninger. Fornærmede kan ikke se om et våpen er ladd eller ekte. Våpenet oppleves 

derfor like truende uavhengig om det virkelig gjør stor skade dersom det tas i bruk. De 

ran som utføres ved å skyte i taket, oppleves kanskje ekstra skremmende. Men er det på 

grunn av at de fornærmede tenker; ”hjelp,våpenet er ladd”, eller er det handlingens 

ekstra truende og markerende karakter? Mye kan tyde på at dette med skadepotensiale 

ikke er noe ransoffrene kan skille med det blotte øyet.  

Kan det tenkes å være formildende at gjerningspersonen ikke har mulighet til å bruke 

våpenet? Er det et bevisst valg fra ranerens side eller i mangel av noe bedre? Et 
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impulsran med en lekepistol fra Standard er trolig ikke like planlagt som et bankran 

med en uladd automatpistol.  

 

Det er nærliggende å tro at domstolene heller vil vektlegge graden av planlegging og 

brutalitet i straffutmålingen, enn farepotensialet ved selve våpenet. På bakgrunn av 

Høyeserettspraksis kan det virke som at skadepotensialet ved ladde våpen kun uttales 

som et skjerpende moment. Hvorvidt det motsetningsvis kan sluttes at et uladd våpen er 

formildende, virker dermed uavklart. Det er mulig dette kan være et formildende 

moment uten at det er uttalt eksplisitt i dommen, men snarere kamuflert bak andre 

formildende omstendigheter.    

 

 

 

 

3.7.4 Straffutmålingsmomenter som knytter seg til ranerens forhold 

 

Gjerningsmannens individuelle forhold er alltid et sentralt moment i straffutmålingen. 

Mange ulike formildende momenter blir prosedert fra forsvarerhold. Vanskelig 

oppvekst, rehabilitering, ruspåvirkning, skolegang, fengslenes negative 

prisoniseringseffekt, ung alder, sosiale forhold, tilståelse, hjelp fra tiltalte til oppklaring 

av andre lovbrudd (såkalt hestehandel). Etterfølgende forhold hos tiltalte blir også til 

tider vektlagt i den ene eller andre retning. I Rt. 2000 s 31 ble etterfølgende forhold hos 

tiltalte ikke vektlagt av dommerne. Forsvareren viste i denne saken til at domfelte hadde 

medvirket på et ranskurs for potensielle ransmål mens han satt varetektfengslet. 

Førstvoterende dommer Tjomsland, mente riktignok at dette var et utslag av positivt 

engasjement fra domfelte, men tilføyde at han fant det vanskelig å tillegge slike 

etterfølgende forhold nevneverdig vekt ved straffutmålingen. Samtidig hender det ofte 

at etterfølgende forhold tillegges vekt. Dette gjelder særlig der domfelte i påvente av 

straffesaken har begått nye lignende lovbrudd, eller at en utskrift fra strafferegisterert 

gjør at forsvarerens påstander om bot og bedring mister mye av sin verdi. Dersom 

domfelte ikke skjønte alvoret forige gang han ble domfelt for ran, kan dette være et 

moment til domfeltes ugunst.   
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3.7.4.1 Ruspåvirkning som formildende straffutmålingsmoment? 

 

Det er et hovedprinsipp i norsk strafferett at enhver skal bedømmes etter sin egen 

oppfatning av den faktiske situasjon. Det er likevel gjort unntak fra denne hovedregelen 

når villfarelsen skyldes at gjerningpersonen var beruset.  

 

Ikke sjelden blir ran begått av personer som er påvirket av rusmidler. I Rt. 2001 s 780 

uttaler Høyesterett at abstinensproblemer som følge av narkotikamisbruk ikke er et 

formildende moment i straffutmålingen. Lagmannsretten hadde tidligere i denne saken i 

formildende retning lagt vekt på domfeltes narkotika-abstinens da den straffbare 

handlingen ble begått. Høyestrett var altså ikke enig i at dette var et formildende 

moment. I en forskningsrapport utgitt av det kriminalitetsforebyggende råd  2000, 

intervjuer forsker Kristin Hanoa 14 menn dømt for grove ran. Informantene i denne 

rapporten forteller at de grove ranene oftest blir begått i ruset tilstand. Det vanligste var 

i følge undersøkelsen oppkvikkende stimuli for å forsterke adrenalin- kicket, eller for å 

tørre å ta det siste steget. Det kom også frem av rapporten at nesten alle ransdømte var 

ruset i handlingsøyeblikket. Likevel fantes det unntak. Noen av ranene informantene var 

dømt for, var så nøye planlagte at de krevde en ” klar hjerne” som en av de sier. 

 

Rt.2001 s.730 dreide seg om en straffutmålingsanke for et grovt ran, et simpelt ran og et 

ransforsøk. I denne avgjørelsen ble hverken domfeltes avhengighet av narkotika-

abstinens, eller en svært traumatisk barndom tillagt vekt. Høyesterett uttalte i denne 

dommen:  

”Lagmannsretten har i formildende retning lagt vekt på at domfelte var avhengig av 

narkotika da de straffbare handlinger ble begått, og at ”han hadde slike 

abstinensproblemer at det fremsto som vesentlig for ham å skaffe seg tilgang til mer 

narkotika.” Dette er imidlertid en situasjon som ofte forekommer ved denne type 

straffbare handlinger, og jeg finner ikke å kunne tillegge dette forhold nevneverdig vekt 

ved straffutmålingen.” 

 

Etter en gjennomgang av rettspraksis virker det ikke som at ruspåvirkning tillegges 

formildende vekt i straffutmålingen. Derimot er rettstilstanden en annen når det gjelder 

etterfølgende rehabilitering. 
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3.7.5 Generelle straffutmålingsmomenter berørt i rettspraksis 

 

Det finnes en enorm mengde rettspraksis knyttet til staffelovens §§ 267 og 268. I veldig 

mange tilfeller dreier rettspraksis seg om saker som ikke bare innebærer ran, men også 

en rekke andre lovbrudd. Dr.philos., cand.jur. Ragnhild Hennum utarbeidet i 2002 en 

rapport om domstolenes utmåling av straff på oppdrag fra Justis- og 

politidepartementet. Rapporten inneholder blant annet en undersøkelse av rettspraksis 

for grove ran40. 

 

En annen interessant rapport om straffutmålingspraksis for grove ran er skrevet av 

jusstudentene Henriette Lund Busch og Henning Aksel Jakobsen på oppdrag fra 

Riksadvokaten41. De har primært tatt for seg årene 1985-86, 1992-93 og 1999-2000, og 

arbeidet er i hovedsak basert på søk på Lovdata. Siktemålet ved denne undersøkelsen 

var å finne saker med sammenlignbart faktum og deretter sammenligne straffenivået. 

Etter selv å ha foretatt omfattende søk på Lovdata, kan jeg virkelig bekrefte at den 

største utfordringen var å finne sakstyper hvor faktum kunne sammenlignes. Selv om 

det er tale om overtredelser av samme bestemmelse i straffeloven, er hver enkelt dom 

og kjennelse unik. Både med hensyn til tiltaltes karakter og det aktuelle hendelsesforløp 

kommer dette spesielt godt frem. Etter flere utsilingsprosesser utkrystalliserte det seg 

likevel visse sakstyper som egnet seg for sammenligning. 

 

Sammenlignet med for eksempel voldssaker, er det relativt få rene grove ranssaker som 

har gått helt til Høyesterett de siste 15-20 årene sett i forhold til antall domfellelser i 

lavere rettsinstanser. Likevel kan man skimte en økning i behandlede ranssaker for 

Høyesterett. Nå som alle straffesaker starter i tingrettene, skal Høyesterett først og 

fremst behandle prinsipielle saker. Det kan da være fare for at straffutmålingspraksis vil 

bli mer uensartet. Men ved vurderingen av om en anke skal fremmes for Høyesterett, 

kan kjæremålsutvalget legge vekt på om saken er særlig egnet til å skape avklaring for 

de underordnede domstoler. Ettersom Høyesterett får færre anker enn før, kan retten 

                                                 
40 Ragnhild Hennum,rapport;Domstolenes utmåling av straff-2003(www.dep.odin.no) 
41 Riksadvokatens publikasjoner nr.2/2000, september 2001 
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bruke mer tid på begrunnelser som har rekkevidde utover den foreliggende sak. 

Dessuten har påtalemyndigheten et ansvar for å anke avgjørelser inn for Høyesterett 

hvis det viser seg at praksis spriker ved ulike underretter.. 

 

I Rt.2000 side 400 kommer førstvoterende dommer Utgård med prinsippielle uttalelser 

omkring straffutmåling ved grove ran. Jeg vil derfor gå nærmere inn på nettopp denne 

avgjørelsen. I denne ankesaken viser tiltaltes forsvarer til tidligere Høyesterettspraksis 

for saker som gjelder ran av nattåpne kiosker og bensinstasjoner. Han gjør gjeldende at 

straffutmålingen i den aktuelle sak er for streng i forhold til denne tidligere 

rettspraksisen. Høyestrett sier seg enig på dette punkt, og setter ned straffen. Likevel 

kommer dommer Utgård avslutningsvis i dommen med uttalelser om skjerping av 

straffenivået; 

 

 ” Mykje kan tale for at utviklinga i retning av fleire slike ran gir grunn til å auke 

straffenivået i denne type saker. Men denne saka er ikkje slik prosedert fra aktoratet, at 

ho gir tilstrekkeleg grunnlag for å vurdere ei skjerping av straffenivået.”   

 

Tidligere i dommen er Utgård inne på at Høyesterett ved flere anledninger har uttalt at 

det er nødvendig å reagere strengt mot ran av kiosker og bensinstasjoner. Han refererer 

til Rt. 1994 s.1678 der Høyesterett uttalte at straffene i økende grad bør avspeile 

likheten mellom ran av banker og postkontor og ran av bensinstasjon og kiosker. 

 

I en enstemmig dom publisert i Rt.2000 s. 1852 uttaler Høyesterett seg om 

straffutmåling for ran av forretninger og kiosker. Statsadvokaten i Rogaland hadde 

påanket lagmannsrettens dom til Høyesterett for å få skjerpet straffen på 1 år og 2 

måneder, mens domfelte hadde motanket. Det var fra forsvarers hold anført at dommen 

fra lagmannsretten var for streng, og at domfelte av sterke individualpreventive hensyn 

burde idømmes samfunnstjeneste. Høyesterett skjerpet i denne saken straffen fra 1 år og 

2 måneder til 1 år og 8 måneder, og kom med uttalelser om ran som et økende 

samfunnsproblem.  

 

Domfelte var i denne saken funnet skyldig i grovt ran overfor en ansatt i en 

dagligvareforretning tidlig om morgenen, like før forretningen skulle åpne klokken 

07.00. Domfelte hadde tidligere jobbet i butikken og kjente derfor til at det bare ville 
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være en ansatt til stedet på dette tidspunktet. Etter Høyesteretts vurdering var ranet ikke 

utslag av en impulshandling, men kunne heller ikke sies å være nøye planlagt. Domfelte 

var iført finlandshette da han gikk på den ansatte bakfra og slo henne i hodet med en 

stein. Deretter grep han henne rundt armene bakfra og førte henne inn i forretningens 

fryserom. Her fikk fornærmede beskjed om å holde seg i ro. Domfelte fikk henne 

deretter til å gi fra seg nøkkelen til kassen hvor nøkkelen til safen var oppbevart, og til å 

oppgi koden på låsen til rommet hvor safen var plassert. Fryserommet hadde ingen 

belysning, men var ulåst. Den ansatte ble påført et kutt i bakhodet som måtte syes med 

syv sting, og hun fikk også psykiske ettervirkninger. Utbytte av ranet var på 10 700 

kroner.  

 

Førstvoterende, dommer Bruzelius, viser til utviklingen med flere grove ran. 

 

” Utviklingen med flere grove ran skaper frykt og utrygghet, og som Høyesterett 

påpeker i Rt.2000 s 400 kan mye tale for å øke straffenivået i slike saker. Den saken var 

imidlertid ikke blitt prosedert slik at det forelå tilstrekkelig grunnlag for å vurdere en 

skjerping av straffenivået.”   

 

Høyesterett bruker her den tidliger avgjørelsen fra samme år til å videreføre tanken om 

en straffskjerpelse ved grove ran. For å underbygge dette viser førstvoterende til aktors 

fremlagte materiale fra Statistisk sentralbyrå. 

 

3.7.6 Ransopplevelsen – fornærmedes forhold 

 

Ran kan naturligvis oppleves ulikt for de fornærmede i tråd med at mennesker er 

forskjellige individer. Likevel er det enkelte trekk ved ransopplevelsen som 

gjennomgående oppfattes som særlig skremmende for ofrene. Dette gjenspeiles til en 

viss grad i straffutmålingen. Eksempler fra rettspraksis understerker ransopplevelsens 

betydning i straffutmålingssammenheng. I Rt. 1995 s.1298 ble det tillagt vekt ved 

straffutmålingen at ransofrene ble pådratt psykiske problemer i etterkant av ranet. Også 

i Rt.1995 s.881 ble tilsvarende momenter tillagt vekt. Av og til kan ransopplevelsen ved 

bedriftsran være så forferdelig at fornærmede må slutte i sitt arbeid. Dette gjelder 

spesielt for post/bank/butikk/bensinstasjonran. 



 

  42

 

Det finnes mange eksempler på Høyesterettsdommer som trekker fornærmedes forhold 

inn i straffutmålingen. Var fornærmede alene, på offentlig sted, måtte fornærmede slutte 

i yrket sitt- eventuelt sykemeldes, fikk fornærmede psykiske ettervirkninger, er dette 

som regel momemter av straffskjerpende betydning. Rt.2001 s 780 og Rt.2000 s 31 

illustrerer dette. 

Fornærmede i ranssaker er ingen ensartet gruppe. Unge, gamle, ansatte, drosjesjåfører, 

barn, kvinner, menn, familie og tidligere arbeidskollegaer er alle eksempler på grupper 

av fornærmede som har vært ofre for ran i de sakene jeg har undersøkt.. Det kan heller 

ikke antydes når på dagen ran forekommer hyppigst. Ranerne slår til fra tidlig morgen 

til sent på kveld.  

 

I Rt. 1991 s 857 ble fornærmedes ransopplevelse vurdert som en særlig skjerpende 

omstendighet ved straffutmålingen. Domfelte og hans kamerat hadde maskert seg med 

skjerf foran ansiktet og brutt seg inn i fornærmedes hus. Fornærmede, som var en 92 år 

gammel mann, lå og sov. Da innbruddstyvene gjennomsøkte soveværelse, våknet han. 

Da truet gjerningspersonenene fornærmede med hver sin jaktkniv, og opptrådte 

skremmende på flere andre måter. Blant annet åpnet de et pengeskrin med øks, og kuttet 

telefonledningen til huset. Lagmannsretten karakteriserte ranet som en 

”gruoppvekkende opplevelse” for fornærmde. Høyesterett viderefører fornærmedes 

ransopplevelse som et skjerpende moment. Å bli utsatt for et slikt grovt ran i sitt eget 

hjem veide i dette tilfelle tyngre en domfeltes problemfylte oppvekst. Fornærmedes 

høye alder ble også tillagt vekt ved reaksjonsfastsettelsen. 

 

I de sakene der det har vært spørsmål om samfunnsstraff kan ilegges for ran, trekkes 

særlig fornærmedes forhold frem. Flere Høyeserettsdommer er avsagt under dissens når 

det gjelder dette spørsmålet. Fornærmedes ransopplevelse trekkes ofte inn i skjerpende 

retning for en ubetinget fengselsstraff. Dette var nettopp tilfellet i saken jeg refererte til 

ovenfor. Høyesterett kom her til at det ikke var grunnlag for å anvende samfunnsstraff 

selv om domfelte hadde gjennomgått en positiv utvikling, fått ny jobb og kommet inn 

på yrkesskole. Dommer Dolva  uttaler at det ved et så grovt ranstilfelle som dette, må 

utmåles en ubetinget fengselsstraff av betydelig lengde. Jeg kommer nærmere inn på 

vurderingen av samfunsstraff i kapittel 7. I Rt. 1992 s 222 ble også fornærmedes forhold 

avgjørende for reaksjonsfastsettelsen. Det ble lagt til grunn at ranet fremstod som en 
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svært skremmende opplevelse for de to postfunksjonærene som begge ble truet med 

pistol. Ransopplevelsen  ble etterfulgt av angstvirkninger hos begge ofrene.  

 

Det forekommer også at fornærmede hevder ikke å ha blitt skremt, og at 

ransopplevelsen ikke har gått noe særlig inn på vedkommende. I disse sakene legger 

retten en objektiv vurderingsnorm til grunn. Noen mannlige ransoffer er for eksempel 

redde for å vise frykt overfor omverdenen. Det er likevel sjelden at fornærmedes 

”trivielle” ransopplevelse virker formildene ved straffutmålingen. 

 

I Rt. 2001 s.143 hadde domfelte brutalt ranet sin egen bestemor i hennes hjem. 

Domfelte bodde selv sammen med besteforeldrene på dette tidspunkt. Farmoren hadde 

kjent igjen sitt eget barnebarn til tross for at han var maskert, men forstod at han var 

ruspåvirket og var derfor redd for hva han kunne foreta seg. Ranet var særdels grovt. 

Fornærmede ble bundet til en stol og truet med kniv, hammer og øks. Under rettssaken 

ytret farmoren ønsker om at hun ikke ønsket sitt barnebarn ytterligere straffet. Domfelte 

hadde flyttet tilbake til sine besteforeldre, og farmoren hevdet det ville bli en 

tilleggsbelastning også for henne hvis barnebarnet ble idømt en lengre fengselsstraff. 

Der tydelig at det her er tatt hensyn til fornærmedes forhold i straffutmålingen. 

Høyesterett nevner likevel ikke dette eksplisitt, men henviser til at fornærmedes forhold 

ble tillagt ” en viss vekt” i de tidligere instanser. Det er grunn til å stille seg undrende til 

at fornærmedes ønsker tillegges vekt i en straffesak. Etter det offentligrettslige 

forfølgningsprinsipp er det statens oppgave å straffe lovbrytere. Straffeloven § 77 

uttrykker at straffbare handlinger i utgangspunktet er undergitt offentlig påtale. 

Offentlige straffesaker bygger på en grunntanke om at lovbryteren skal gjøre opp for 

seg overfor samfunnet. 

 

En oppsummering av rettstilstanden tyder på at ofrenes ransopplevelse er et moment 

som alltid tillegges vekt i skjerpende retning. 

 

 

 



 

  44

3.7.7 Tidligere domfellelser og straffbare handlinger utført i påvente av 

hovedforhandling og senere ankesaker som straffutmålingsmoment. 

 

 I Rt. 2001 s 730 legger Høyesterett i skjerpende retning betydelig vekt på at domfelte 

tidligere er dømt for ran og voldshandlinger. Tidligere domfellelser er i Rt. 2000 s 1611 

også uttalt som klart straffskjerpende. I en dom fra Borgarting lagmannsrett av 

22.januar 2002 hadde tiltalte pådratt segt tre nye straffbare forhold etter at anken var 

inngitt. Dette ble tillagt vekt i skjerpende retning. Dersom det i tidligere domfellelser 

har blitt vektlagt formildende hensyn, kan de samme hensynene helle i motsatt retning 

neste gang domfelte står tiltalt i en straffsak. Det forekommer likevel at domstolene ved 

enkelte anledninger velger å overse det de kaller en ”sprekk” i en ellers positiv utvikling 

hos den tidligere domfelte. Straffeloven har også egne regler om forhøyelse av straffen 

ved gjentagelse42. 

 

3.7.8 Dyster statistikk som straffutmålingsmoment 

 

I Rt. 2000 s.1852 uttaler Høyesterett at utviklingen med flere grove ran skaper frykt og 

utrygghet. Aktor hadde i denne saken fremlagt materiale fra Statistisk Sentralbyrå som 

viste en sterk økning i antall etterforskede grove ran. Førstvoterende bemerker:  

” Slik jeg ser det, står vi her overfor et økende samfunnsproblem.” Den dokumenterte 

dystre utviklingen for ransforbrytelser ble her tillagt betydelig vekt ved 

straffutmålingen. 

I Rt. 2001 s.730 ble ble også statistisk materiale brukt som straffskjerpende moment i 

straffutmålingen. Denne straffutmålingsanken gjaldt drosjeran. Høyesterett viste også 

her til statistikk fra SSB som aktor hadde fremlagt. Tallene viste at det i de senere årene 

har skjedd en økning i antall drosjeran. Høyesterett viser til avgjørelsen i Rt. 2000 s. 

1852 og tilføyer at drosjesjåfører er en yrkesgruppe som er spesielt utsatt for ran. 

Statistisk materiale er her et av utmålingsmomentene som tillegges vekt. Det ble i denne 

saken idømt en ubetinget fengselsstraff av lengre varighet.   

                                                 
42 Se-straffeloven §61 
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4 Særpreg ved straffutmålingen i ”Barneranssaker”? 

 

Begrepet ”barneran” er svært upresist. I media brukes begrepet både der barn er 

ransmenn og der barn er ransoffer. Dessuten er begrepet ”barn” i seg selv flertydig. Går 

man ut i fra den kriminelle lavalderen fastsatt i straffeloven § 46, kan ingen ”straffes for 

handling foretatt før det fylte 15 år.” Likevel brukes begrepet ”barneranere” også om 

personer over 15 år som begår ran. Jeg vil derfor heller bruke terminologien unge 

lovbrytere og unge ransoffer. 

 

Tradisjonelt er lovbryterens unge alder en formildende omstendighet i 

straffutmålingspraksis. Spørsmålet om dette gjelder også for grove ran, kom opp i 

Rt.1993 side 1360. I denne saken var ranerene henholdsvis 16 og 17 år da forbrytelsen 

ble begått. Høyesterett kom da med følgende betraktninger: 

 

”Det sentrale spørsmål for straffutmålingen i denne saken er betydningen av de 

domfeltes unge alder. De sterke allmennpreventive hensyn som gjør seg gjeldende ved 

denne type lovbrudd, medfører at de domfeltes alder og andre individuelle forhold 

generelt får mindre betydning enn ved andre former for vinningskriminalitet. Når de 

domfelte er så unge som i denne sak, må det likevel også ved denne type lovbrudd 

legges vekt på deres alder ved straffutmålingen.” 

 

Høyesterett er her i utgangspunktet skeptiske til å la såkalte ”barneranere” slippe 

mildere på grunn av deres unge alder. Grensen synes å gå ved 17 år. Allerede i 1982 

påpekte Straffelovrådet at: 

”Individuelle unnskyldningsgrunner (alder, vanskelig oppvekst) synes å spille mindre 

rolle ved grove ransforbrytelser enn ved andre vinningsforbrytelser. Det gjelder særlig 

ved posthus eller bankran.” 

 

Barn og unge under 15 år kan ikke straffes, jfr straffeloven § 46. For å avklare om det 

dreier seg om et lovbrudd som forfølges av det offentlige, vil politiet likevel ofte måtte 

etterforske saken selv om det senere skulle vise seg at lovbryteren var under 15 år. Men 

når det er klart at et lovbrudd er begått av en person under den kriminelle lavalder, har 

ikke politiet lenger plikt til å etterforske saken videre. Derimot har politiet rett til å 
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fortsette etterforskningen. Har et barn som ikke er fylt 15 år, forøvet en ellers straffbar 

handling, kan politiet likevel foreta så vel rettslig som utenomrettslig etterforskning, 

jamfør straffeprosessloven § 224 (3) og påtaleinstruksen § 7-4 (2). En viktig 

begrensningsfaktor i praksis er manglende kapasitet og prioritering.  

 

Etterforskning av grove ran begått av barn under 15 år blir blant annet behandlet i 

Ot.prop nr 106 (2001-2002) kap.3.  En arbeidgruppe foreslår her en endring i 

straffeprosessloven § 224 (3) slik at politeiet får plikt til å etterforske lovbrudd som er 

begått av personer under den kriminelle lavalder, på lik linje med andre lovbrudd. I 

dette forarbeidet uttrykker flere av høringsinstansene at de er enige med arbeidsgruppen. 

 

Hva er så årsaken til at barn raner hverandre? Det har vært et voldsomt mediafokus på 

de såkalte ”barneran”. Når det gjelder etterforskede simple ran i 2000 viser tall fra 

kriminalstatistikken at nesten en tredjedel av disse ble begått av personer mellom 5 og 

14 år. For grove ran var det aldersgruppen 15-17 år som oftest ble etterforsket i 2000.43 

I følge Aftenposten har i overkant av 100 barn og unge blitt ranet i Oslo mellom oktober 

2002 og mars 2003. I følge visepolitimester Roger Andresen er ”barneranene” Oslos 

største utfordring. Politiet anslår at mellom 30 og 50 ungdommer står bak ranene. 

Dagens ”barneranere” beskrives som råe, voldelige og uten empati. 23. februar i år ble 

det for første gang brukt våpen i forbindelse med at barn ble ranet i Oslo. Flere 

politidistrikt har i dag egne ransgrupper som priorierer ranssakene. Nye 

etterforskningsmetoder har også gitt oppløftende resultater. Når gjerningsmannen er 

under 15 år, kan det i stedenfor å henlegge, oversende saken til konfliktråd. Da får 

raneren møte ransoffer, og dette kan muligens ha positiv effekt for ranerens empatievne. 

Politiet mener likevel at kommunen har for få strakstiltak for ”barneranerne”44. 

 

Disse tallene kan tyde på at yngre lovbrytere oftere blir tatt enn de eldre, men de kan 

også tyde på at dagens ungdomsmiljøer er blitt mere brutale. Barn og unge eier trolig 

flere dyre gjenstander i dag enn tidligere. Det er mere verdier å rane et barn for i dag 

enn for bare ti år tilbake. Dyre mobiltelefoner og minidisc-spillere er bare to eksempler 

på gjenstander som i større eller mindre grad er blitt svært vanlig blant veldig unge 

                                                 
43 Jfr. Kriminalstatistikken-2000( SSB),tabell-15. 
44 Jfr Aftenposten-Aften 17.mars 2003 
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mennesker. Reklame rettet mot barn, forbrukersamfunnet og større kjøpekraft hos både 

ungdom og deres foreldre må nok ta noe av skylden for dette. Men selve tendensen er 

ikke desto mindre skremmende. Det er totalt uakseptabelt at mennesker bemektiger seg 

gjenstander ved hjelp av trusler og vold. Målsetningen i straffutmålingssammenheng må 

være å forhindre at unge ranere fortsetter sin kriminelle løpebane. Hvordan dette best 

kan gjøres er vanskelig å svare på. Alternative reaksjoner  som ikke er straff bør drøftes 

for de under den kriminelle lavalder. Som nevnt ovenfor kan konfliktråd her kanskje 

tjene som et positivt innspill. Også for de over 15 år bør alternative reaksjoner drøftes. I 

følge forsker Mari-Anne Sørlie ved psykologisk institutt på universitetet i Oslo, har barn 

som raner også en rekke andre problemer. Manglende sosiale ferdigheter og dårlig 

oppfølging i hjemmet er noe av det hun trekker frem som risikofaktorer.  

 

”Barneran” er et fenomen som går i bølger. Forskningsleder Sturla Falck ved 

NOVApeker på at bølgene med ”barneran” starter som en trend.45. Etterhvert øker 

motstanden, reaksjonene blir sterkere, og  barna får en forståelse av hva de gjør. Da 

avtar gjerne bølgen, hevder Falck. Han mener årsaken til dette er at de som raner barn 

ofte ikke forstår konsekvensen av det de gjør. De skjønner ikke hvor traumatisk et ran 

kan oppleves for ofrene.  Når Falck her sikter til at reaksjonene blir sterkere, er det 

neppe straffereaksjonene han sikter til.       

 

                                                            

5 Ran slik raneren ser det 

 

Forsker Kristin Hanoa har foretatt en intervjuundersøkelse med 14 menn dømt for grove 

ran. Forskningsarbeidet viser hvordan ransmenn tenker og handler. Gjennom dette 

arbeidet belyses også ransofferenes situasjon. Eller sagt med andre ord; manglende 

omtanke for ofrene. Hanoas rapport viser at ransmennenes oppfatninger og opplevelser 

av grove ran sees på som en livsstil. Penger, spenning og status står her sentralt hos 

                                                 
45 Norsk institutt for forskning om oppvekst,velferd og aldring- utdrag fra forskningsrapport gjengitt i 

Aftenposten,2.mars 2003 
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informantene. Et annet trekk ved ransmennene er at de voldelige sidene ved de grove 

ranene de er domfelt for ikke skiller seg særlig fra den adferd som ellers er vanlig for 

disse mennene å ty til når konflikter oppstår. Forbausende få av informantene uttrykker 

anger eller dårlig samvittighet overfor ofrene de har ranet. Tiden i fengsel brukes blant 

annet til å planlegge det store kuppet. Innad i fengselshierarkiet er ransmenn høyt oppe 

på rankstigen ifølge en av informantene i undersøkelsen. Sammen med hvitsnipp-

forbrytere og til en viss grad narkotikasmuglere/ bakmenn troner de øverst på pallen. 

Sitter man derimot inne for et totalt mislykket og amatørmessig ran, nyter man selvsagt 

ikke samme respekten i følge den samme informanten. 

 

Ran uttrykkes i denne rapporten som et søken etter penger. Statussymboler som fine 

biler og dyre merkeklær krever en god økonomi. ”Raske penger” er ansett som lettere å 

bruke enn penger som er inntjent på lovlig vis. Er man i pengeknipe, er det i følge noen 

av disse guttene lettere å planlegge et ran. 

 

Flere av informantene i undersøkelsen forteller at de også har begått ran kun for for 

spenningens skyld. De forteller at ranet i seg selv er et ekstremt ”opplevelses-kick” og 

en eventyrlig utfordring. Flere av fangene drømmer til tross for flere ransdommer om 

det store, perfekte kuppet. De ransdømte mennene hevder ran gir dem en følelse av 

frihet, selv om de vet at de kanskje blir tatt av politiet. Søken etter ytterpunkter i livet, 

samt avsky mot det de kaller et A-4-liv, forklarer de selv at er årsaken til at de raner 

folk. 

 

Det virker ikke som om straffen virker preventivt på ransmennene i denne 

undersøkelsen. Det er kanskje ingen overraskelse at fengselsstraffene ikke virker 

avskrekkende på raneren selv. Derimot er det grunn til å undres over at disse ranerne 

ikke avskrekkes av hverandres straffer. Mye kan tyde på at dagens straffer ikke virker 

allmennpreventivt overfor andre potensielle ransforbryterne der ute.  
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6   Samfunnsstraff for ran?  

6.1 Innledning 

 

Kriminalstatistikken for 2000 viser at det i alt ble ilagt 68 straffereaksjoner for grovt 

ran. 46 av disse straffereaksjonene gjaldt ubetinget fengselsstraff. Seks grove ran ble 

sanksjonert med samfunnstjeneste alene. Utgangspunktet for denne drøftelsen er om det 

er forsvarlig ut i fra allmennpreventive grunner med samfunnsstraff for en så alvorlig 

forbrytelse. Hvordan er utviklingen i Høyesterettspraksis når det gjelder samfunnsstraff 

for grove ran? Er samfunnsstraff en egnet reaksjonsform for grove ran? 

 

6.2 Hva er samfunnsstraff? 

 

Samfunnsstraff er et alternativ til fengsel som har fått stor utbredelse. Samfunnstjeneste 

som straff  ble opprinnelig introdusert i England og Wales i 1970-årene som en mer 

human reaksjon enn fengsel.  I Norge ble det som før het samfunnstjeneste lovfestet i 

1991 etter en prøveperiode. 

Lovgiver og Høyesterett har sammen trukket opp linjene for når det kan anvendes 

samfunnsstraff. Straffeloven § 28 a til § 28 c regulerer bruken av samfunnsstraff. 

Hovedregelen for denne straffereaksjonen er at samfunnsstraff på 360 timer bare kan 

idømmes for straffbare handlinger som ellers ville medført fengselsstraff i inntil 1 år, 

jamfør straffeloven § 28 a. Dette vil i utgangspunktet utelukke de fleste grove ran. 

Denne begrensningen på 1 års fengsel kan likevel fravikes når sterke grunner taler for at 

samfunnsstraff skal idømmes, jamfør den samme bestemmelsens andre punktum. Slike 

sterke grunner medfører altså at det kan gjøres unntak fra hovedregelen om 1 års 

fengsel. Denne vurderingen går ut på at samfunnsstraff bare kan idømmes når ”hensynet 

til den alminnelige lovlydighet gjør det forsvarlig, og den siktede finnes egnet til det og 

selv samtykker”46. Høyestrett har lagt seg på en linje som medfører at samfunnsstraff 

kan velges der domstolene etter en samlet helhetsvurdering finner dette alternativ mest 

hensiktsmessig47. Rt. 1987 s. 741 og Rt. 1993 s. 328 understreker at det må foreligge 

                                                 
46 Jfr. Straffeloven§ 28 a,siste punktum 
47 Se Rt.2001 s.143 
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særdeles tungtveiende individuelle forhold for at det skal kunne gis samfunnstjeneste 

ved så alvorlige lovbrudd som ran. 

 

6.3 Kort redegjørelse av samfunnsstraffens innhold 

 

Etter straffeloven § 28 b skal samfunnsstraffen gjennomføres under kontroll av 

kriminalomsorg i frihet. I forskriften til lov om straffegjennomføring fastsatt 22. februar 

2002 med hjemmel i lov av 18. mai 2001 nr 21, beskrives innholdet av den nye 

samfunnsstraffen. Det skal utarbeides en gjennomføringsplan mellom friomsorgen og 

domfelte. I forskriftens kapittel 5 reguleres dette samarbeidet nærmere. ”Straffen skal 

tilrettelegges slik at den domfelte kan utføre sitt ordinære arbeid eller skolegang uten 

fravær.”  Mens den gamle ordningen med samfunnstjeneste i hovedsak dreide seg om 

samfunnsnyttig arbeid og meldeplikt, er den nye samfunnsstraffen ifølge 

Kriminalomsorg i frihet mer sammensatt. I tillegg til samfunnsnyttig arbeid, består 

samfunnsstraffen av behandling, tiltak, terapi og individuelle samtaler. Den nye 

samfunnstraffen skiller seg derimot ikke stort fra den gamle samfunnstjenesten som 

straffereaksjon. Derfor er avgjørelser som omhandler samfunnstjeneste like relevante 

som avgjørelser som bruker den nye terminologien samfunnsstraff. 

 

6.4 Rettspraksis om samfunnsstraff for grove ran 

 

I en Høyesterettsavgjørelse fra Rt. 1993 s 243 uttaler førstvoterende seg i forhold til ran 

og samfunnstjeneste. Denne kjennelsen gjaldt straffutmåling for forsøk på ran. 

Domfelte og hans kamerat hadde planlagt å rane et pengebud ved nattsafen til en 

sparebank de hadde sett seg ut. De satt inne i en bil de hadde stjålet da det kom en dame 

mot safen. Da trakk domfelte opp et tørkle foran munn og nese og sprang ut av bilen. 

Han løp 5-6 meter mot damen og holdt en kniv i synelig i hånden. Kniven var rettet mot 

damen, som gjorde anskrik og rygget tilbake. Da snudde domfelte og løp tilbake mot 

bilen. Han og kameraten kjørte deretter fra stedet. Dommer Schei bemerker følgende 

med hensyn til straffutmålingen:  
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” Selv om vi her står overfor et forsøk på ran- og ikke en fullbyrdet ranshandling – er 

forholdet etter min mening så alvorlig at det ikke er plass for samfunnstjeneste. Ranet 

var planlagt. Domfelte var utstyrt med kniv. Det er viktig at de som har behov for å 

plassere verdisaker i bankens nattsafer, kan gjøre dette i trygghet.” 

 

Det er verdt å merke seg at denne kjennelsen er avsagt under dissens. Dommer Lund 

dissenterer. Han vektlegger blant annet en positiv egnethetsvurdering fra 

Kriminalomsorg i frihet. Han bemerker videre: ” Selv om domfelte ikke har oppgitt 

ransforsøket ”af egen fri Vilje” jf straffeloven § 50, antar jeg at de hensyn som tilsier 

straffrihet ved tilbaketreden fra ufullendt forsøk et stykke på vei har gyldighet også i 

stuasjoner som den foreliggende og bør derfor tillegges vekt ved straffutmålingen.”   

Det ble avsagt kjennelse samsvarende med dommer Scheis votum, og domfelte ble 

idømt ni måneders ubetinget fengsel. Dommer Lund var her den eneste som dissenterte.  

Han vektlegger domfeltes tilbaketreden og begrunner samfunnstjeneste på bakgrunn av 

sider ved handlingen. Dette er noe uvanlig. Som jeg nå vil komme nærmere inn på , er 

det spesielt domfeltes individuelle forhold som blir brukt som begrunnelse for 

samfunnsstraff for grove ran. 

 

Rt. 2001 s 143 gjaldt også straffutmålingsanke for forsøk på grovt ran. Domfelte ble i 

lagmannsretten dømt til samfunnstjeneste for blant annet å ha forsøkt å rane sin egen 

bestemor i hennes hjem, jamfør straffeloven §§ 268, 267 og straffeloven § 49. 

Høyesterett forkastet her påtalemyndighetens anke og sluttet seg i det vesentligste til 

lagmannsrettens begrunnelse for samfunnstjeneste. Saken hadde et noe spesielt faktum, 

og det ble her særlig lagt vekt på domfeltes spesielle bakgrunn, rehabilitering og 

situasjon. Likevel var dette grove ransforsøket mye mer brutalt enn tilfelle var i Rt. 

1993 s 243. Domfelte flyttet da han var 15 år til sin farmor og farfar etter hans foreldre , 

som var rusmisbrukere, var blitt arrestert i en narkotikasak. Etter at barnevernet overtok 

omsorgen for ham, bodde han hos sine besteforeldre. Også i årene etter at han ble 

myndig fortsatte han å bo hos dem. Domfelte hadde en mindre narkotikagjeld og han 

ble etterhvert klar over at farmoren oppbevarte en større pengesum hjemme. 

Fordringshaveren og domfelte bestemte seg til slutt for å rane farmoren for å få tak i 

pengene. Domfelte ringte farfaren og ba han om å hente ham på legevakten. Da farfaren 

hadde kjørt fra huset, maskerte de seg med skjerf rundt hodet og bevæpnet seg med 

hammer og øks. Deretter gikk de inn i huset, der farmoren først ble fortalt at de ville ha 
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pengene hennes. Da hun ikke ville si hvor pengene var, forsøkte de å skremme henne 

ved å vise henne øksen og hammeren. De truet også med en brødkniv som domfelte 

hadde funnet på kjøkkenet. Farmoren forsøkte å rope om hjelp, men domfelte la en hånd 

over munnen hennes. Deretter bandt de henne til en stol, men etterkom hennes 

anmodninger om ikke å binde henne stramt. Mens gjerningsmennene gjennomsøkte 

huset på jakt etter pengene, kom farmoren seg fri. Hun forlot huset, gikk til en nabo og 

ringte politiet. Da gjerningsmennene oppdaget at farmoren var borte, forlot de stedet 

uten å ha funnet pengene. Farmoren ga under rettssaken uttrykk for at hun gjenkjente 

barnebarnet sitt, men at hun forstod at begge ranerne var ruspåvirket. Hun følte stor 

redsel for hva de av den grunn kunne foreta seg. Høyestrett forkastet her 

påtalemyndighetens anke. Det er dommer Lund som er førstvoterende i denne 

kjennelsen. Også i denne saken stemmer han for samfunnstjeneste, men med en helt 

annen begrunnelse enn i kjennelsen fra 1993. 

 

I  kjennelsen fra 1993 forkastet Høyesterett samfunnstjeneste som straffereakjson for en 

objektivt sett mye mindre alvorlig forbrytelse. Åtte år senere mente Høyesterett det 

derimot var forsvarlig med en dom på samfunnsstraff for et ran som objektivt sett var 

langt mere brutalt enn i kjennelsen fra 1993. Førstvoterende dommer Lund bemerker:  

 

” Det dreier seg om en alvorlig forbrytelse begått mot en eldre kvinne i hennes hjem. 

Overfor en slik forbrytelse er den normale reaksjon ubetinget fengsel av atskillig 

lengde. Når byretten og lagmannsrettens flertall på tross av dette har funnet å kunne 

idømme samfunnstjeneste, er dette begrunnet med domfeltes spesielle situasjon, hans 

bakgrunn og rehabilitering.. ” 

 

Høyesterett legger her avgjørende vekt på individuelle forhold ved straffutmålingen. 

Dommer Lund henviser til individualpreventive hensyn ved straffen, og mener domfelte 

bør gis den mulighet for en positiv utvikling som en dom på samfunnstjeneste gir. 

Denne saken er likevel så spesiell at den vanskelig kan sammenliknes med kjennelsen 

fra 1993. Straffutmålingen er preget av flere ting. Blant annet var fornærmedes forhold 

noe uvanlig i denne saken. Se nærmere drøftelse på s.45 i denne avhandlingen. Likevel 

kan det være grunn til å spørre seg om hvor positiv utvikling domfelte må vise for at 

samfunnsstraff skal kunne idømmes. I Rt. 1991 s. 857 var ikke postiv utvikling, positivt 

familieliv, ny jobb og gode skussmål nok for å idømme samfunnsstraff for grovt ran. 
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Også her var det snakk om grovt ran av en eldre person i hans eget hjem. Høyesterett 

uttaler her: 

 

” I likhet med hva den samlede lagmannsrett har kommet til, finner jeg ikke grunnlag 

for å anvende samfunnstjeneste ved et så grovt ranstilfelle som dette til tross for den 

positive utviklingen som domfelte har gjennomgått. Det må har utmåles en 

fengselsstraff av betydelig lengde...” 

 

Høyesterett vektlegger også domfeltes tilståelse og hans bakgunn som rusmisbruker i 

dommen fra Rt. 2001 s.143. Sammenliknet med saken fra 1991, er det nettopp 

rehabiliteringsprosessen og fornærmedes ønske om ikke å straffe domfelte som skiller 

avgjørelsesne. I begge sakene hadde domfelte utvist en veldig positiv utvikling. Det var 

derimot kun i saken fra 2001 at dette ga utslag i dom på samfunnsstraff. Domfelte hadde 

her selv søkt om inntak på et evangeliesenter for å bekjempe sitt rusmisbruk.  Deretter 

hadde han fortsatt rehabiliteringen etter at han forlot senteret og flyttet tilbake til sine 

besteforeldre. Han var på straffutmålingstidspunktet under attføring, og fikk gode 

skussmål fra arbeidsgiver. Positiv rehabiliteringsprosess og fornærmedes forhold var 

her utslagsgivende for at det ble idømt samfunnstjensete for et så brutalt og alvorlig 

lovbrudd. 

 

 

Det er verdt og merke seg at denne kjennelsen fra Høyesterett har et meget spesielt 

faktum og at kjennelsen er enstemmig. Likevel er de grove ranene i alle avgjørelsene 

(Rt. 1991 s.857, Rt.1993 s.243 og 2001s.143) av en objektivt sett brutal art. Alle 

ransforsøkene er begått med særlig farlig våpen etter straffeloven § 268 andre ledd, 

henholdsvis øks og kniv. Ransforsøkene var også delvis planlagt og foretatt overfor 

forsvarsløse personer. Handlingens grovhet gir derimot bare utslag i straffutmålingen i 

kjennelsen fra 1991 og kjennelsen fra 1993. Dommen fra 2001 er i første rekke et 

eksempel på en Høyesterettsavgjørelse som tillegger domfeltes rehabiliteringsprosess 

betydelig formildende vekt i straffutmålingen. 

 

I Rt. 2000 s 1358 ble samfunnstjenste enstemmig idømt på bakgrunn av at domfeltes 

hadde en alvorlige psykiske lidelse som var under behandling. Denne saken dreide seg 

om grovt ran utført på offentilig sted med kniv. Fornærmede var bare 16 år da ranet fant 
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sted og ranet var til en viss grad planlagt. Domfelte hadde vært på besøk hos en 

kamerat. Etter at de hadde spist og delt 1 ½  liter øl, fremkastet domfelte en idè om å 

foreta et ran for å skaffe penger. Kameraten grep øyeblikkelig ideen og gikk på 

kjøkkenet og fant frem to kniver. Deretter kjørte de til Sparebanken Rogalands 

minibankautomat. Da fornærmede som da var 16 år, kom til minibanken for å ta ut 

penger, ble han ranet. Ved utførelsen av ranet presset domfelte en kniv mot 

fornærmedes hals. Et fotografi som ble tatt neste dag, viste et vel 5 cm langt risp og to 

røde merker på fornærmedes hals. Både domfelte og hans kamerat var maskerte, og 

utbytte av ranet var på 2 300 kroner. Gulating lagmannsrett fastsatte straffen til fengsel i 

1 år. Også i denne dommen uttaler Høyesterett at det i slike tilfeller normalt bør 

reageres med fengsel av en viss lengde. Likevel tas domfeltes anke til følge, og 

samfunnstjeneste blir idømt. 

 

I likhet med kjennelsen fra Rt. 2001 s 143 legger Høyesterett i denne saken avgjørende 

vekt på domfeltes behandlingsopplegg. Han hadde tidligere vært avhengig av narkotika, 

men hadde nå sluttet med dette. Domfelte hadde også en alvorlig psykisk lidelse av 

schizofren karakter. Høyesterett uttaler både i denne dommen og i avgjørelsen i Rt. 

2001 s 143 at en ubetinget fengselsstraff vil kunne virke ødeleggende for domfeltes 

behandlingsopplegg. Domfelte hadde under rettsaken påbegynt et behandlingsopplegg 

som bestod av medisinering og psykoterapi. Høyesterett uttaler at behandlingen viser 

fremgang, og at særdeles tungtveiende hensyn taler for å anvende samfunnsstraff. 

 

Det er tydelig at domfeltes rehabiliteringssituasjon vektlegges i vurderingen om 

samfunnsstraff kan ilegges overfor ransforbrytelser. Det kan likevel være grunn til å 

spørre seg om dette er forsvarlig ut ifra allmennpreventive hensyn. På den ene side vet 

man at straff har minimal individualpreventiv virkning. Nærmest all forskning 

underbygger denne påstanden48. Når behandlingstanken likevel understrekes så klart 

som i sakene fra 2000 og 2001, vitner dette om en fornyet økt tro på individuell terapi 

og forbedring. Dette igjen tyder på at teorien om at vellykket behandling hindrer 

lovbryteren i å begå nye lovbrudd. På den andre side virker en slik økt 

individualpreventiv begrunnelse for straff noe naiv. Det er riktignok bra at domstolene 

har en positiv innstilling til behandlingsformen, men statistikken over 

                                                 
48 Se Johs.Andenæs,Straffen som problem s.48 
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tilbakefallsforbrytere tyder likevel på at straffens individualpreventive virkning på 

lovbryteren er minimal. Det finnes riktignok ingen egen statistikk overfor tilbakefall 

etter sonet samfunnsstraff, men vilkårsbrudd er ikke et sjeldent utfall. Det er straffens 

avskrekkende virkning overfor andre som i dag er hovedbergunnelsen for å straffe. Satt 

på spissen kan man med Hanoas intervjuundersøkelse av grove ransforbrytere friskt i 

minne, hevde at potensielle ranere stimuleres til å begå nye ran fordi de vet at det er 

mulig å unnslippe fengselsstraff selv om man blir tatt49. Dette ville være i tråd med 

almennpreventiv tenkning. Dommer Bugge understreker den samme frykt i Rt.1992 s. 

222.  

”Jeg ser det som viktig at potensielle gjerningsmenn vet at det vil bli møtt med en 

bestemt straffereaksjon, om de vil forsøke å løse sine økonomiske problemer ved å 

iverksette ran...” 

 

Som jeg tidligere har vært inne på er det ofte rusproblematikk inne i bilde hos 

ransforbrytere. Høyesterett virker ikke konsekvent når det gjelder hvilke individuelle 

hensyn som kan begrunne samfunnsstraff. Hvor alvorlige rus- eller adferdsproblemer 

må til for at behandling blir et tungtveiende hensyn? Disse to dommene viser i hvertfall 

at det skal svært alvorlige rus- eller sykdomsproblematikk til for å idømme 

samfunnsstraff for grove ran. 

 

I Rt. 1992 s 1222, Rt. 1993 s 793 og Rt. 1994 s 1216 ble derimot straffen skjerpet fra 

samfunnstjeneste til ubetinget fengsel i tråd med påtalemyndighetens ankepåstander. I 

dommen fra Rt.1992 s. 1222 hadde gjerningsmannen i herredsretten først blitt idømt 

323 timer samfunnstjeneste for et postran utført ved bruk av leketøtspistol etter 

straffeloven § 268 jamfør § 267. Domfelte var maskert og hadde ved hjelp av 

leketøyspistolen truet til seg 20 000 kroner av to kvinnelige postfunksjonærer. Han 

hadde også et spesielt økonomisk motiv. Domfelte hadde dagen før inngått en 

kjøpekontrakt om kjøp av bil. For å finansiere bilkjøpet hadde han planlagt å rane det 

lokale postkontoret. I tillegg ble han domfelt for to grove tyverier. Høyesterett skjerper 

her straffen til ett år ubetinget fengsel. Høyesterett vektlegger blant annet at ranet var 

planlagt, og at de fornærmede hadde slitt med angstvirkninger etter den skremmende 

opplevelsen. Førstvoterende dommer Bugge uttaler: 

                                                 
49 Se s.39 i denne avhandlingen 
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 ” Det har av Høyesterett vært lagt til grunn at det overfor postran av denne art- som 

øker i antall- normalt må reageres med ubetinget fengselsstraff av en ikke ubetydelig 

varighet. Hensynet til almenprevensjonen må veie meget tungt. Ikke sjelden rammer 

ranene, som i dette tilfellet, postkontorer som har liten betjening og beskjedne 

muligheter for vern mot ransforbrytelser, samtidig som de må oppbevare relativt store 

pengebeløp.” 

 

Førstvoterende uttaler at han er enig med herredsretten i at det finnes formildende 

omstendigheter ved domfeltes person. Likevel velger han ikke å legge vekt på disse. Det 

er andre reelle hensyn som allmennprevensjon, som her er utslagsgivende i 

straffutmålingen. Dommer Bugge uttaler følgende om domfeltes vanskelige oppvekst, 

sjelelige krise, oppsigelse og brudd med samboer som formildende omstendigheter:      
   

 ” Men etter min mening er disse omstendighetene ikke av en slik tyngde at de kan slå 

igjennom de almene hensyn jeg har pekt på, og gjøre det forsvarlig å avgjøre saken med 

samfunnstjeneste.”   

 

Dommen er avsagt under dissens, og det er nok en gang dommer Lund som dissenterer. 

Han viser til Rt. 1987 s 741, der samfunnstjeneste ble idømt overfor et postran. Dommer 

Lund mener konsekvent at samfunnsstraff også kan benyttes overfor grove ran hvis det 

foreligger særlige omstendigheter. I denne dommen vektlegges hensynet til domfeltes 

utviklingsmuligheter på bakgrunn av at de vanskelige individuelle forholdene var i ferd 

med å stabilisere seg. Dommer Lund vektlegger videre at domfelte har fått seg ny jobb, 

og at en lengre fengselsstraff sannsynligvis vil virke ødeleggende på domfeltes 

utviklingsmuligheter. 

 

6.5 Avsluttende bemerkninger om samfunnsstraff for grove ran 

 

Konklusjonen på rettstilstanden synes å være at det kun er ved klare  

rehabiliteringssituasjoner at Høyesterett til nå har ilagt samfunnsstraff for grove ran. 
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Begge de to Høyesterettsdommene som ilegger samfunnsstraff er enstemmige. Som 

tidligere nevnt er det svært spesielle individuelle forhold i disse to sakene.  

Ellers skimtes en noe vinglete rettspraksis på dette området. Det er tydelig uenighet 

rundt dette spørsmålet i Høyesterett, da flertallet av avgjørelsene er avsagt under 

dissens. Det var likevel uten tvil flere avgjørelser i domsmaterialet der utfallet ble 

ubetinget fengselsstraff og det fra forsvarerhold var prosedert for samfunnsstraff. 

 

På den ene side er det allmennpreventive grunner som jevnt over er begrunnelsen for å 

enten opprettholde en fengselsstraff eller skjerpe en samfunnsstraff. Allmennpreventive 

grunner blir ofte fremhevet som straffskjerpende i grove ranssaker. At andre lar seg 

avskrekke av straffen er en forutsetning for at allmennprevensjonen skal fungere. For de 

fleste potensielle lovbrytere lyder ikke en dom på samfunnsstraff like skremmende som 

en fengselsstraff. De fleste mennesker forbinder ran med vold, trusler og kontroll. 

Grove ran er en forbrytelse som samfunnet fordømmer og ønsker seg beskyttet mot. 

Derfor er det betenkelig at en ransforbryter ikke blir berøvet hele sin frihet slik en 

ubetinget fengselsstraff innebærer. Rettferdighetsbetraktninger og hensynet til de 

fornærmede underbygger dette. På den andre side ilegges samfunnstraff ene og alene av 

individualpreventive grunner. Det er en kjent sak at fengslene kan fungere som rene 

forbryterskoler. Spesielt kan unge ”førstegangs-ranere” bli utsatt for en negativ 

påvirkning som stimulerer til videre kriminalitet. Dersom slike unge ranere i tillegg er 

under behandling eller i en rehabiliteringssituasjon, kan det være nærliggende ut ifra 

individualpreventive grunner å anvende samfunnsstraff. Hvis siktemålet med straffen er 

å hindre ny kriminalitet hos raneren kan derfor en samfunnsstraff selv for grovt ran 

forsvares. Jeg vil likevel understreke at ran er en alvorlig forbrytelse. Høyesterett har 

lagt seg på en streng linje. Kun to grove ran har i Høyesterett resultert i samfunnsstraff. 

Ubetinget fengselsstraff bør i fremtiden selvsagt være hovedreaksjon for grovt ran og 

bruken av samfunnsstraff bør være høyst begrenset. 

7 Avslutning 
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Mye kan tyde på at uttalelsen fra lagmannsretten som jeg refererte til i innledningen 

medfører riktighet. Etter en grundig gjennomgang av rettspraksis, er helhetsinntrykket 

når det gjelder straffutmåling for ransforbrytelser, at raksjonsfastsettelsen til tider er 

svært sprikende. De fleste av disse forholdene lar seg imidlertid forklare dersom man 

studerer forholdene i sakene nærmere. 

 

Høyesterett har flere ganger antydet straffskjerpelse i tråd med den økende registrerte 

ranskriminaliteten. Det er dermed ikke sagt at dette har ført til en heving av 

straffenivået. Ranets grovhet og fornærmedes forhold synes alltid å være 

straffskjerpende momenter i ranssaker. Derimot er det oppsummeringsvis særlig 

rehabiliteringsprosesser kombinert med ung alder som vektlegges i formildende retning.  

 

Til tross for høy oppklaringsprosent fortsetter ranskriminaliteten å stige. Det kan derfor 

være nærliggende å spørre om straffen bør skjerpes i ranssaker. Bør 

straffutmålingspraksisen strammes inn? På den ene side virker en straffskjerping som en 

åpenbar løsning. Domstolene bør gi klart utrykk for hva de mener om grove 

ranshandlinger ved å bruke en større del av de rommelige strafferammene. Høyesterett 

har som nevnt allerede varslet en slik innstramming. Den allmennpreventive 

begrunnelsen for straff trekkes stadig frem i straffutmålingen. Skal denne begrunnelsen 

ha noen reell verdi, bør straffen i det minste hindre at ransforbrytere kan sone i frihet. På 

den andre side tyder mye på at det ikke er straffen som avskrekker folk flest fra å begå 

ran. De fleste mennesker har motforestillinger mot denne forbrytelsen uavhengig av 

straffutmålingen. For mange potensielle ransforbrytere kan derimot vissheten om en 

lengre straff trolig utgjøre en forskjell. Likevel må det tas høyde for at voldelige 

ranshandlinger kan være en forlengelse av en adferd noen mennesker tyr til når 

konfliktsituasjoner ellers i livet oppstår. Fengselsstraffen virket ikke nevneverdig 

avskrekkende på ransforbryterne i undersøkelsen jeg har referert til i denne 

avhandlingen. Hensynet til samfunnsøkonomien er også et argument av betydning for 

fengselsstraffenes lengde. Likevel hadde kanskje en visshet om strengere 

reaksjonsfastsettelse medført at potensielle ranere tenker seg om to ganger før de 

bestemmer seg for å gjennomføre en ransplan.  
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9  Domsregister 

 

9.1 Avgjørelser fra Høyesterett: 

 

Rt.2001 s.143 

Rt.2001 s.730 

Rt.2000 s.31 

Rt.2000 s.400 

Rt.2000 s.1358 

Rt.2000 s.1611 

Rt.2000 s.1852 

Rt.1998 s.555 

Rt.1995 s.720 

Rt.1995 s.803 

Rt.1995 s.887 

Rt.1995 s.1298 

Rt.1994 s.460 

Rt.1994 s.1216 

Rt.1993 s.243 

Rt.1993 s.793 

Rt.1993 s.1200 

Rt.1993 s.1360 

Rt.1992 s.1258 

Rt.1992 s.222 

Rt.1991 s.857 

Rt.1985 s.38 

Rt.1981 s.725 
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9.2 Avgjørelser fra lagmannsrettene: 

9.2.1 Borgarting lagmannsrett: 

LB-2001-02995 

LB-2001-03421 

LB-2001-02250 

LB-2001-03726 

LB-2001-03159 

LB-2001-03326 

LB-2002-04088 

LB-2002-00215 

LB-2002-01810 

 

9.2.2  Eidsivating lagmannsrett: 

LE-2002-00713 

LE-2002-00121 

 

9.2.3  Hålogaland lagmannsrett 

LH-2002-00942 

 

9.2.4  Gulating lagmannsrett 

LG-2001-01135 

LG-2002-00837 
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9.3 Avgjørelser fra Oslo tingrett: 

 

TOSLO-2002-11730 

TOSLO-2002-11207 

TOSLO-2002-03274 

TOSLO-2003-09405 

 

( http://www.jus.uio.no/sekr/studieinformasjon/fagsider/spesialoppgave/retningslinjer ) 

 

10 Vedlegg; ransstatistikker 

 

10.1 Vedlegg, ransstatistikker: 

10.1.1  A: Utvikling ran og utpresning for årene 1987-2001 

10.1.2  B: Ransstatistikk for Stovner poiltistasjon 20003-personran 

10.1.3  C: Ransstatistikk for Stovner politistasjon 2003-bedriftsran 

10.1.4  D: Ransstatistikk for Stovner politistasjon 2002-personran 

10.1.5  E: Ransstatistikk for Stovner politistasjon 2002-bedriftsran 

10.1.6  F: Ransstatistikk for Stovner politistasjon 2001-personran 

10.1.7  G: Ransstatistikk for Stovner politistasjon 2001-bedriftsran 
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