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Sammanfattning

Syftet med denna uppsats var att beskriva den rättsliga regleringen kring 
ungdomsbrottslighet i Sverige. I arbetet har jag i huvudsak behandlat den process- och 
straffrättsliga lagstiftningen. Vidare är även det brottsförebyggande arbetet belyst. I 
Sverige har vi en lagstiftning som bygger på en särbehandling av unga. Unga skall i 
första hand få hjälp och stöd innan de utsätts för åtgärder av rättsväsendet. Av arbetet 
framkommer det att lagstiftningen beträffande unga är väldigt omfattande. Den sträcker 
sig över fyra områden straff-, process-, socialrätt och förvaltningsprocessrätt. Detta har 
till stor del att göra med den särbehandling av unga som finns i lagen. Debatten om 
unga som begår brott är en alltid lika aktuell fråga i samhället. Synen på ungdomar är 
varierande, det finns de som hävdar att hårdare tag krävs medan andra framhåller att 
vård och hjälp krävs i högre utsträckning. Även lagstiftningsarbetet är något som det 
strävas efter att förbättra. En avgränsning i arbetet var relevant såtillvida att endast de 
process- och straffrättsliga bestämmelserna behandlats. Vidare har jag även valt att 
endast kort belysa det förebyggande arbetet av brott, inom detta har jag valt att belysa 
reparativ rättvisa och framförallt medling som metod inom den reparativa rättvisan. 
Detta på grund av den relevans de har till ämnet. Metoden som jag använt i arbetet var 
en traditionell juridisk metod vilket innebär en genomgång av lagtext, förarbeten, praxis 
och doktrin. 
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Kap. 1. Inledning

1.1. Ungdomsbrottslighet

Ungdomen är den period som infaller mellan barndomen och vuxenlivet. Beträffande 
begreppet ungdom finns ett flertal definitioner för när denna period tar sin början och 
slut. Straffbarhetsåldern i Sverige är 15 år och i straffrättsligt hänseende pågår 
ungdomsperioden tills den unge fyllt 21 år. I samhället finns olika uppfattningar och syn 
på ungdomar. Det ena är den positiva synen att ungdomarna är framtiden och att de står 
för den pågående förändringen i samhället. Å andra sidan finns den negativ synen där 
ungdomarna symboliserar de problem som uppstår i och med denna samhällsförändring. 
Ungdomsbrottslighet har blivit ett begrepp som uttrycker mer än att det är unga 
individer som begår brott.1 Ungdomar särbehandlas i svensk lag i jämförelse med vuxna 
lagöverträdare. Skillnader förekommer både inom straff- och processrätten, där såväl
straff och påföljder skiljer sig åt som handläggningen av förundersökningen och mål där 
unga är inblandade. Denna särbehandling kan härledas långt tillbaka i tiden.2

Debatter i samhället, framförallt i massmedia, beträffande ungdomsbrottsligheten 
beskriver i de flesta fallen allvarliga våldsbrott, vandalisering och drog missbruk bland 
ungdomar som vanliga inslag. Men inom den kriminologiska forskningen ser bilden 
något annorlunda ut. Flertalet ungdomar begår brott någon gång i livet, få åker fast och 
ännu färre åker fast flera gånger.3 De statistiska uppgifterna för den brottslighet som 
unga begår hämtas från kriminalstatistiken. Kriminalstatistiken beskriver dock inte den 
faktiska brottsligheten. Det krävs nämligen att ett brott upptäcks, polisanmälan 
registreras och att brottet klaras upp för att det skall kunna hamna i den statistiken.4

Som komplement till den officiella kriminalstatistiken används således 
självdeklarationsundersökningar. Dessa undersökningar har sedan år 1995 genomförts 
vartannat år i Sverige för elever i årskurs nio. Eleverna besvarar i undersökningen frågor 
om egen brottslighet, utsatthet för brott och andra problembeteenden. Genom dessa 
underökningar kan således även de brott som inte anmälts till polisen beaktas.5

En fråga som många ställer sig är, ökar brottsligheten? Enligt den officiella 
kriminalstatistiken har det konstaterats att ungdomar som grupp begår brott i högre 
utsträckning än vuxna. Statistiken visar dock inte någon ökning av 
ungdomsbrottsligheten som sådan.6 Vad gäller självdeklarationsstatistiken visar den 
ungefär detsamma, generellt har inte brottsligheten ökat sedan år 1995. Det har däremot 
skett en minskning av flera brottsliga gärningar.7 Även antalet laglydiga tenderar att öka 
bland unga.8 Vad är då förklaringen till denna minskning? En förklaring kan vara att 
ungdomars generella uppfattning till brott blivit mindre tolerant. En annan förklaring 
kan vara ungdomars insikt i betydelsen av skötsamhet i skolan. Det kan även vara en 
konsekvens av de brottsförebyggande åtgärder och effektiva polisstrategier som utförs.9

Varför begår unga brott? Att besvara denna fråga är väldigt svårt, något rakt svar finns 
inte. Det är däremot möjligt att identifiera vissa riskfaktorer som på kort eller lång sikt 

                                               
1 Estrada, Flyghed, Den svenska ungdomsbrottsligheten, s 11.
2 SOU 2004:122, Ingripanden mot unga lagöverträdare, s 141.
3 Ekbom, Engström, Göransson, Människan, Brottet, Följderna, s 87.
4 SOU 2004:122, s 182.
5 BRÅ rapport 2006:7, ungdomar och brott åren 1995-2005, s 6.
6 Prop. 2005/06:165, s 36.
7 BRÅ rapport 2006:7, s 6.
8 A a s 19.
9 A a s 36 f.
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kan komma att öka risken för brottslighet. Faktorerna innebär var för sig ofta små risker 
för ökad brottslighet. Desto fler faktorer som den unge har desto högre är risken för 
framtida kriminalitet. Sådana faktorer är bl.a. uppmärksamhetsstörningar, splittrade 
familjer med föräldrar som har låg socioekonomisk status, svaga känslomässiga 
relationer till föräldrarna, föräldrar som har dålig kännedom om vad barnen gör, 
föräldrar som lever under svåra förhållanden och kanske själva begår brott eller 
missbrukar. Andra faktorer hos de unga kan vara att de trivs dåligt i skolan och att de 
har en tolerant inställning till brott.10

Ansvaret för barn och ungdomar (i detta fall de som är under 18 år) ligger i första hand 
på den som har vårdnaden. Detta medför att vårdnadshavare skall tillse att den unge inte 
orsakar skada för någon annan detta enligt föräldrabalken (FB) 6:2 st. 2.11 Föräldrar kan 
dock inte ta på sig allt ansvar utan samhället har även det ett ansvar som sträcker sig 
betydligt längre. En viktig uppfattning i det svenska systemet är att unga lagöverträdare 
skall om möjligt hållas utanför domstol och kriminalvård och att den kommunala 
socialtjänsten istället skall kopplas in i de fall en ung person misstänks för brott. Denna 
uppfattning kommer främst till uttryck i regeln om straffbarhetsåldern (tidigare 
straffmyndighetsåldern) som är 15 år i Sverige. Även när det gäller påföljder för unga 
lagöverträdare anses det att endast i undantagsfall skall den som är under 18 år dömas 
till en frihetsberövande påföljd, såsom fängelse. Socialtjänsten har i princip ett första 
hands ansvar även för de unga som är i åldrarna 18-20 år.12

1.2. Syfte

Syftet med min undersökning är att beskriva ungdomsbrottslighetens rättsliga reglering 
i Sverige. Jag har valt att i huvudsak behandla hur processen och de straffrättsliga 
bestämmelserna för unga ser ut. Vidare har jag även valt att kort belysa arbetet med att 
förebygga brott.

1.3. Metod

Jag har i mitt arbete framförallt använt mig av en traditionell juridisk metod där jag i 
synnerhet bygger arbetet på litteratur, lagtext, förarbeten och praxis. Litteraturen som 
har använts har varit sådan som i huvudsak behandlar ungdomsbrottslighet. Materialet i 
allmänhet har hämtats i första hand från bibliotek. Vad gäller databaser har Karnovs
databas använts i stor utsträckning. Materialet som införskaffats har därefter granskats 
och relevant information har sammanfattats och bearbetats i resultatet.

1.4. Avgränsning

Jag kommer i min undersökning att framförallt beskriva den rättsliga regleringen som 
behandlar ungdomsbrottslighet, där de process- och straffrättsliga bestämmelserna i 
huvudsak behandlats. Jag kommer därför endast att ytligt belysa socialrättsliga 
bestämmelser. Med ungdomar avser jag i arbetet de unga som är mellan 15-20 år, då 
detta är åldern som i straff- processrättsligt hänseende åsyftas. Jag har i arbetet valt att 
endast kort belysa om det förebyggande arbetet av brott. Jag har således inte gjort någon 
djup granskning av de brottsförebyggande åtgärderna bl.a. på grund av områdets 
omfattning. Som en del av det brottsförebyggande arbetet har jag valt att kort belysa

                                               
10 BRÅ kort om ungdomsbrott, s 4.
11 Vainik, Ungdomar och brott – i juridiken och praktiken, s 10.
12 Thunved, Clevesköld, Thunved, Samhället och de unga lagöverträdarna, s 19.
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reparativ rättvisa och framförallt metoden medling inom den reparativa rättvisan. Detta 
på grund av att medling kan ha en viss brottsförebyggande effekt och att medlingen har 
blivit en allt vanligare åtgärd vid ungdomsbrott. I arbetet har jag dessutom valt att 
behandla fyra rättsfall där två av dessa är från JO. Rättsfallen har valts med anledning 
av deras relevans till ämnet och dessutom för att illustrera hur det förhåller sig i 
praktiken.
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Kap. 2. Begreppsförklaringar

2.1. Barnets bästa

I all lagstiftning eller myndighetsarbete som på något sätt inriktar sig eller har en 
avgörande betydelse för barn skall principen om barnets bästa beaktas. Principen härrör 
från FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, som Sverige ratificerat. 
Artikel 3 i konventionen understryker vikten av barnets bästa, principen skall komma i 
främsta rum vid alla åtgärder som rör barn. Även de åtgärder mot barn som misstänks 
eller har begått brott skall präglas av barnkonventionen. Det anges i konventionens 
artikel 40.1 att barn som misstänks för eller befunnits skyldiga till att ha begått brott 
skall behandlas på ett sätt som främjar barnets känsla för värdighet och värde samt som 
stärker barnets respekt för andras mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. 
Hänsyn skall även tas till barnets ålder och till önskvärdheten att främja att barnet 
återanpassas i samhället. Begreppet barnets bästa kan för olika människor betyda olika 
saker, beroende på hur barnets behov uppfattas av dem. Begreppet är föränderligt över 
tiden, detta i och med att ny kunskap växer fram och samhällets värderingar förändras. 
Detta leder även till att synen på barn förändras.13 Begreppet träder fram i svensk lag 
bl.a. i FB 6:2 a, förundersökningskungörelsen (FUK) 17 § och socialtjänstlagen (SOL) 
1:2.

2.2. Ungdom

Det sker i de flesta samhällen en viss uppdelning av befolkningen utifrån ålder. Vid 
sådana uppdelningar skapas regler av olika slag för gruppens roll i samhället och 
förväntningar som ställs från samhällets sida. Ungdomar är en sådan grupp som 
samhället särskilt skiljer från barn och vuxna.14 Ungdomen kan sägas vara en fas i livet 
som ligger mellan barndom och vuxenhet, begreppet ungdom är svårdefinierat. 
Ungdomsbegreppet kan avgränsas genom ålder men det kan även ske utifrån olika 
faktorer. En sådan kan vara fysiologisk/biologisk avgränsning, här innefattas perioden då 
individen går igenom puberteten. Detta inträffar vanligtvis vid 13-14 års ålder. Den 
känslomässiga/psykologiska utvecklingen (adolescensen) kan vara en annan 
avgränsningmetod. Under denna fas formar individen sin självbild och identitet. Denna 
period börjar omkring 11 års ålder och upphör kring 20 år. Ytterligare en avgränsning 
kan göras ur sociala kriterier. Denna period tar sikte på individens frigörande från 
familjen och vägen in i vuxenlivet. Något som tyder på att den unge är på väg in i denna 
fas kan vara att denne avslutat utbildning och inrättat sig på arbetsmarknaden, vilket 
eventuellt leder till att individen blir självförsörjande och flyttar till eget boende. Det 
finns dock tydliga tecken på att detta tar allt längre tid för unga att åstadkomma. På 
grund av allt längre utbildningstid och hög ungdomsarbetslöshet börjar inte många unga 
söka jobb förrän i 19-20 års ålder, om inte ännu senare.15 Det kan vidare även göras en 
kulturell avgränsning på ungdomsperioden. Med ungdomskultur avses att ungdomar 
uppträder på ett visst sätt som skiljer dem från vuxna. I de västerländska länderna är 
denna period med största sannolikhet den längsta. Att uppföra sig ungdomligt anses i 
dagens samhälle som något positivt och är därför inte endast undantaget de individer 
som anses vara ungdomar enligt ovan nämnda avgränsningarna. Slutligen kan även 
ungdomsperioden avgränsas utifrån officiella kriterier. Individens ålder när denne 
börjar betraktas som vuxen, vad avser rättigheter och ansvar, är vad som ämnas med 

                                               
13 Socialstyrelsen, Barn och unga som begår brott, handbok för socialtjänsten, s 24 f.
14 Sarnecki, Ungdomsbrottslighet – omfattning, karaktär, orsaker och samhällsreaktion, s 9.
15 Estrada, Flyghed, s 13 f.
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denna avgränsning. Centralt för denna avgränsning är myndighetsåldern, 18 år i 
Sverige. Dock finns det ett antal rättigheter som erhålls såväl före som efter 
myndighetsåldern. Exempelvis blir den unge vid 15 års ålder straffmyndig, vid 16 år får 
den unge börja övningsköra och har rätt till studiebidrag. Rätten att rösta i val och ta 
körkort får den som fyllt 18 år och vid 20 år får alkohol köpas från systembolaget. Att 
hållas ansvarig för brottsliga handlingar är således en av de första ”rättigheterna” som 
ungdomar erhåller.16

I denna undersökning avser jag dock med ungdomar de personer som är mellan 15-20
år, då detta är åldern som i huvudsak åsyftas i straff- och processrättsligt hänseende.

2.3. Brott

Brott kan sägas vara beteenden som frångår eller strider mot de normer och lagar som 
samhället har ställt upp. Vad som är brott och vem som är brottsling avgörs således av 
samhällets struktur.17 Med utgångspunkt i lagen framkommer det att brott är en gärning 
som är beskriven i lag och för vilket straff är föreskrivet enligt brottsbalken, (BrB) 1:1. 
Detta innebär att om något skall betraktas som brottsligt krävs det stöd i lag. Denna 
princip kallas för legalitetsprincipen, där de latinska uttrycken ”nullum crimen sine 
lege” inget brott utan stöd av lag och ”nulla poena sine lege” inget straff utan stöd i 
lag, ger uttryck för detta. Grundsatsen finns förutom i BrB 1:1 även i regeringsformen 
(RF) 2:10.18

Kriminologin lägger inte någon större vikt vid definitionen av brottslighet, dock är tre 
synsätt förhärskande inom kriminologin. Den första och vanligaste utgångspunkten är 
det legalistiska synsättet, det innebär att brott är en ”sammanfattande term för begångna
straffbelagda handlingar”.19 För kriminologin kan denna definition skapa problem om 
den tolkas bokstavligt. Den legalistiska definitionen kan leda till att endast de brott som 
lagenligt bevisas inför rätten kan definieras som brott. Således faller den dolda 
brottsligheten utanför definitionen. Även att lagar förändras får till följd att vad som 
skall ses som brottsligt förändras. I det andra synsättet ligger fokus på handlingen. En 
definition av detta slag ser på brottslighet som avvikande beteenden. Även vid dessa 
definitioner förstås brottslighet som handlingar som strider mot regler och 
förhållningssätt som ur samhällssynpunkt anses förkastliga. Det tredje synsättet bygger
på betydelsen av omvärldens reaktion på brott. Det sätter i likhet med det legalistiska 
synsättet, en betoning på officiella reaktioner på vad som är brott. Uppfattningen om 
brottsliga handlingar förändras med tiden, sådana handlingar som idag är brottsliga har 
inte alltid varit det. Det innebär att brottslighet är ett sådant beteende som andra 
betraktat eller stämplat som avvikande, det medför att brottet finns inte objektivt i sig 
självt.20

I arbetet framöver avser jag med brott det som är föreskrivet i lag (BrB 1:1), om inte 
annat anges.

                                               
16 Estrada, Flyghed, s 14 f.
17 Ekbom, Engström, Göransson, s 15.
18 Wennberg, introduktion till straffrätten, s 19.
19 Estrada, Flyghed, s 16.
20 A a s 16.
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2.4. Straffbarhetsåldern

En viktig princip vad gäller straffansvaret för unga är straffbarhetsåldern som är 
föreskriven i BrB 1:6. Denna regel innebär att barn under 15 år inte betraktas som 
ansvariga för sina brottsliga handlingar vilket medför att de inte kan dömas till påföljd 
för sina brott. Straffbarhetsåldern är i Sverige alltså 15 år, detta har ansetts vara högt i 
jämförelse med andra länder och det debatteras ofta om att sänka denna gräns. 
Straffbarhetsåldern bestämdes till 15 år i 1864 års strafflag (SL). Dock fanns där ett 
undantag för den som fyllt 14 år och begått ett grovt brott. Generellt kunde inte den som 
var under 15 år ådömas fullt straffansvar, men trots detta hade domstolen befogenhet att 
tillrättavisa den som inte fyllt 15 år genom aga eller insättande i allmän 
uppfostringsanstalt. Detta undantag togs bort år 1902 ur SL.21

Tanken bakom straffbarhetsåldern är att den som inte uppnått straffbarhetsåldern inte 
anses vara psykiskt mogen eller har ett väl utvecklat rättsbegrepp. Detta medför att
personen inte kan göras straffrättsligt ansvarig för sina handlingar. Det föreligger dock 
inte ett hinder mot ett civilrättsligt ansvar såsom skadeståndsansvar. Enligt BrB är alla 
människor likställda i den meningen att de kan begå brott, alltså som brottssubjekt. 
Skillnaden ligger i vilka som kan straffas för sina brottsliga handlingar. Att unga 
lagöverträdare särbehandlas i lagens mening har till viss del sin grund i att skydda den 
unge. En faktor till kriminalitet kan vara att den unge har svåra hem- eller 
uppväxtförhållanden. Det kriminella beteendet kan därför ses som ett led i dessa 
missförhållanden. Att den unge på grund av dessa missförhållanden skall betraktas som 
den egentligt skyldige kan därför diskuteras, det krävs därför större förståelse för den 
unges situation och handling än fördömelse. En annan avgörande orsak till att unga 
under 15 år inte skall straffas för sina handlingar är den väldigt viktiga rollen som 
föräldrarna fortfarande har i de ungas liv. Ett straff för ett barn skulle inte heller ha 
samma preventiva verkan som på en vuxen. Frihetsberövande påföljder såsom fängelse 
skulle med största sannolikhet utgöra mer skada på ett barn än en vuxen person. Även 
påföljden böter kan ha samma typ av effekt, då den unge vanligen saknar de medel 
(pengar) som krävs för att betala böterna.22

Att straffbarhetsåldern är satt till en viss bestämd ålder har en förklaring. Att istället 
välja att bedöma varje enskild individ efter dennes mogenhet skulle leda till att 
rättssäkerheten skulle gå förlorad och problem i praxis skulle uppstå. Även med 
anledning av de grundläggande principerna om likställighet och förutsebarhet inom 
straffrätten är det nödvändigt att en bestämd ålder finns. En invändning mot detta kan 
sägas vara att individer mognar olika, detta tycks dock inte vara skäl nog för att avskaffa 
straffbarhetsåldern.23 Även det faktum att FN:s barnkonvention har ratificerats av 
Sverige kan utgöra ett skäl i sig att en bestämd åldersgräns finns.24

                                               
21 Nordlöf, Unga lagöverträdare i social straff och processrätt, s 174 f.
22 A a s 176 f.
23 A a s 177 f.
24 Se kap. 2.1.
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Kap. 3. Processregler 

Med processen avses i denna del alla de åtgärder som den unge går igenom efter att ett 
brott har uppdagats. De regler som styr verkställandet av straffrätten är processrättens 
bestämmelser som i huvudsak återfinns i rättegångsbalken (RB). För de unga finns det 
vissa processregler som är anpassade särskilt för dem. Detta med anledning av att unga 
inte alltid kan jämställas med vuxna personer. Förutom i RB finns det processregler i
bl.a. lagen med särskilda bestämmelser om unga lag överträdare (LUL) och BrB. Vissa
regler hos polis och åklagarverksamheten är i själva verket inte tillhörande processrätten 
men de ger en helhetsbild av processen och kommer därför att behandlas nedan. 25

LUL är den lag som specifikt behandlar de regler om handläggning av brott begångna 
av unga hos polis, åklagare och domstol.26 LUL tar i första hand sikte på de unga som är 
under 18 år men vissa bestämmelser avser även de som är mellan 18 och 21 år.27 LUL 
fungerar som ett komplement till RB det innebär alltså att i de fall LUL inte kan 
tillämpas tar RB:s regler och andra bestämmelser över.

Reglerna för hur handläggningen av ungdomsmål skall bedrivas har varit föremål för 
granskning ett antal gånger. I 1995 års reform infördes regler som syftade till att 
förkorta tiden från att brottet har upptäckts tills en reaktion från samhället kom tillstånd. 
Reformen syftade vidare till att skapa förutsättningar för att stärka samarbetet mellan de 
myndigheter som berörs när unga misstänks för brott. Kontakten mellan den unge och 
dennes föräldrar eller andra fostrare var även det ett förbättringsförslag i reformen. 
Reformens yttersta syfte var dock dess brottsförebyggande effekter. En utvärdering av 
1995 års reform skede några år senare och där endast ett fåtal förändringar föreslogs, 
bl.a. för samarbetet mellan berörda myndigheter ansågs fortfarande kunna bli bättre. 28

3.1. Under 15 år

Då en person som är under 15 år inte kan dömas till någon påföljd för de brott denne 
begått, BrB 1:6, kunde inte heller en brottsutredning mot den unge inledas enligt 
tidigare reglering. Förhör med den unge kunde endast ske om det fanns anledning att 
fastställa om en person som hade fyllt 15 år hade medverkat i den brottsliga handlingen 
och i dessa fall i vilken omfattning. Det kunde även vara särskilt viktigt att hålla förhör 
med den unge angående den brottsliga gärningen, där uppgifter som är betydande 
möjligtvis inte kan erhållas på annat sätt än genom förhör med denne. Ett sådant förhör 
kan t.ex. föreligga när en ung person (under 15 år) berövat någon livet. Förhöret skulle 
vara nödvändigt för att fastställa dödsorsaken. Endast blotta misstanken om brott fick 
tidigare inte föranleda att en utredning mot den unge påbörjades.29 Enligt dagens 
bestämmelser kan en utredning inledas i de fall en ung person som är under 15 år 
misstänks för brott. Dessa regler infördes i LUL (31-37 §§) genom en lagändring som 
trädde i kraft 1 jan 1985.30 De skäl som anfördes till denna lagändring var framförallt 
den ökade ungdomsgängbrottsligheten. Något som var typiskt för denna typ av brott var 
att förövarna i många fall var i åldrarna 12 till 17 år. Även socialnämndens åtgärder 
hade visat sig vara otillräckliga i vissa hänseenden. Inom sociala myndigheter fanns en 
viss motvilja mot att handlägga utredningar liknande de vid brott. Personalen inom 

                                               
25 Nordlöf, s 255 f.
26 SOU 2004:122, s 217.
27 Thunved, Clevesköld, Thunved, s 19.
28 SOU 2004:122, s 217.
29 Nordlöf, s 260.
30 Prop. 1983/84:187, s 2.



8

socialtjänsten saknade dessutom utbildning för att handlägga sådana ärenden, vilket
medförde i många fall att någon utredning inte kom att utföras överhuvudtaget. 
Lagförslaget innebar att polisen skulle handlägga utredningar om misstanke om brott av 
den som var under 15 år. Detta förslag kom alltså inte att inskränka socialnämndens 
ansvar.31 Syftet med den lagändring som infördes år 1985 var att bestämt markera för de 
unga lagöverträdarna vad som var ett acceptabelt respektive icke acceptabelt beteende. 
Med hänsyn till att socialtjänsten i de flesta fall saknar kompetens för att utföra sådana 
uppdrag ansågs det vara välgrundat att den myndighet som i sitt dagliga arbete 
handlägger utredningar av sådant slag även skulle göra det vid misstanke om brott där 
den misstänkte var under 15 år. Syftet med lagändringen var alltså både brottspreventiv 
och socialrättslig vilket skulle medföra att socialnämndens utrednings möjligheter 
utökas med polisens resurser inom området.32

3.1.1. Utredning enligt LUL 31 §

En förundersökning skall enligt RB 23:1 inledas snarast ett brott har anmälts eller om 
det finns andra skäl att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har begåtts. Med 
beaktande av bestämmelsen i BrB 1:6 skall ett brott som begåtts av den som inte fyllt 15 
år vid brottets tidpunkt således inte föranleda att en förundersökning inleds. Dock kan 
vid dessa tillfällen bestämmelserna i LUL komma att träda in och en utredning mot den 
unge kan genomföras.33 För att inleda en utredning mot en person som är under 15 år
finns det vissa förutsättningar som skall vara uppfyllda, dessa är angivna i LUL 31 §

Kan någon misstänkas för att före femton års ålder ha begått ett brott får utredning rörande brottet 
inledas
1. om en utredning kan antas ha betydelse för att avgöra behovet av socialtjänstens insatser med 
avseende på den unge,
2. om det behövs för att klarlägga om någon som har fyllt femton år har tagit del i brottet
3. om det behövs för att efterforska gods som har åtkommits genom brottet, eller
4. om det annars är av särskild vikt att en utredning äger rum.

Vid bedömning om en utredning skall inledas är det i huvudsak barnets bästa som skall 
beaktas.34 I ovan nämnda paragraf är det angivet de förutsättningar som föranleder att en 
utredning får inledas. Det är alltså inte någon skyldighet att inleda en brottsutredning.
Den första punkten i LUL 31 § knyter an till socialtjänstens insatser. Bestämmelsen 
innebär att polis och åklagare får möjlighet att inleda en utredning, detta dock på 
begäran av socialnämnden både vad gäller i enskilda fall som i mer generella 
överenskommelser mellan myndigheterna. De typer av brott som främst bör leda till att 
en utredning enligt första punkten skall inledas, kan vara planerade brott som riktar sig 
mot person eller egendom. Men även brott som uppvisar en hög grad av hänsynslöshet 
eller grov tanklöshet mot andra människors liv, hälsa eller egendom. Även brott som av 
allt att döma ger upphov till att hjälpinsatser föreligger föranleder att en utredning enligt 
första punkten kan komma på tal. 35

För att inleda en utredning enligt första punkten räcker det med ett antagande om att 
utredningen är av betydelse för att fastställa behovet av hjälpinsatser. Det krävs således 
inte någon uttrycklig uppmaning från socialnämnden om att inleda en utredning, dock 
får en utredning inte inledas mot socialnämndens vilja. Innan socialnämnden har tagit 

                                               
31 Nordlöf, s 264.
32 A a s 270.
33 Thunved, Clevesköld, Thunved, s 75.
34 A a s 77.
35 A a s 76 f.
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ställning till behovet av en utredning får ett förhör med den unge hållas. Dock kan 
polisen vidta andra åtgärder om särskilda skäl föreligger. Sådana skäl kan vara att 
polisen snabbt måste ta till vissa förberedande utredningsåtgärder som förhör med 
vittnen och målsägande. Det kan även i vissa fall vara svårt att snabbt nog få ett yttrande 
från socialnämnden, speciellt under kvällar och helger, se LUL 34 § st. 2.36 Under 
utredningen är det inte alltid nödvändigt att någon djupare undersökning av 
händelseförloppet behövs. Det anses vara tillräckligt att händelseförloppet där den unge 
varit delaktig blir utrett. Det är således inte fråga om ett ställningstagande till om 
gärningen formellt är att betrakta som ett brott eller hur den skulle ha rubricerats om den 
hade begåtts av någon över 15 år. En djupare granskning under utredningsstadiet kan 
dock behövas i de fall det anses föreligga skäl för att styrka sanningshalten av de 
uppgifter som den unge lämnat. Det kan alltså finnas behov av fördjupad granskning 
även om den unge tar på sig skulden för gärningen då det vanligtvis krävs att 
uppgifterna stöds av andra omständigheter. 37

Enligt andra punkten får en utredning inledas mot den under 15 år i de fall det är 
nödvändigt för att fastställa om någon som fyllt 15 år har varit delaktig i gärningen. En 
utredning enligt denna punkt skall således endast innefatta konstaterandet av annans 
delaktighet i den brottsliga gärningen. Enligt tredje punktens ordalydelse är det 
utredningar som syftar till att efterforska gods som åtkommits genom brottet som får 
inledas. De situationer som avses med punkt fyra kan vara sådana där det är av särskild 
vikt att utreda hur ett brott har utförts, t.ex. för att fastställa en dödsorsak eller hur en 
brand har uppkommit, detta kan vara nödvändigt vid försäkringsfrågor. Den fjärde 
punkten skall dock användas endast i undantagsfall. En utredning enligt LUL 31 § kan 
inledas med stöd av någon av dessa fyra punkter eller alla samtidigt. Vilken av dessa 
punkter som utredningen bygger på kan få betydelse för om socialnämndens och 
polisens uppfattning huruvida en utredning skall komma till stånd eller inte skiljer sig
åt.38

Enligt LUL 31 § st. 2 finns en tolvårsgräns. Där anges att om den unge inte fyllt 12 år 
får en utredning inledas endast om synnerliga skäl föreligger.39 Tolvårsgränsen 
inbegriper den avvägning som måste ske mellan utredningsintresset och beaktandet av 
barnets bästa.40 Det krävs givetvis även att barnet skall ha nått upp till en viss grad av 
mognad för att utredningen skall visa sig meningsfull. Det innebär att ju yngre barnet är 
desto starkare skäl talar för att en utredning bör handläggas av socialnämnden.41

3.1.2. Utredningsförfarandet vid misstanke av brott

Syftet med en förundersökning är att utreda vem som kan misstänkas för ett brott och 
om det finns tillräckliga skäl för att väcka åtal, detta enligt RB 23:2. Den som är behörig 
att inleda utredningen kan vara enligt RB 23:3 såväl polis som åklagare. Vanligtvis är 
det dock polis som leder utredningen. Är det däremot svårare fall där det är fler än en 
misstänkt gärningsman skall i regel åklagare leda undersökningen. Exempel på detta 
kan vara gängbrottslighet där de misstänkta kan vara både straffmyndiga och personer 
som är under 15 år.42

                                               
36 Thunved, Clevesköld, Thunved, s 78.
37 A a s 77.
38 A a s 78 f.
39 A a s 79.
40 Se kap. 2.1.
41 Nordlöf, s 269.
42 A a s 256.
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I LUL 32 § st.3 regleras att en utredning enligt LUL 31 § mot den som inte fyllt 15 år, 
skall ledas av en polisman eller åklagare som är särskild lämpad för arbete med unga 
lagöverträdare, om det inte möter hinder. Vidare i samma paragrafs fjärde stycke anges 
att om den unge tidigare varit föremål för en utredning skall, om det är möjligt, samma 
polisman och åklagare leda den nya utredningen. Vikten av att utredningar med unga 
skall, om det är möjligt, ledas av personer med särskild kompetens finns detta även 
stadgat i FUK 18 §.

Förundersökningens allmänna bestämmelser i RB 23:4 och 6 §§ skall gälla för en 
utredning enligt LUL 31 §. Dessa anger bl.a. att en utredning skall vara opartisk på 
sådant sätt att om det finns omständigheter och bevis som talar emot såväl som för den 
misstänkte skall dessa beaktas. Den misstänkte bör inte heller utsättas för misstanke i 
onödan. Vidare anges i FUK 15 § att ett förhör med den misstänkte får hållas endast 
efter ett medgivande av undersökningsledaren. Det får dock ställas sådana frågor till 
barnet som behövs för att klarlägga om denne har begått brottet. Detta för att 
exempelvis besluta om spaning skall fortsätta eller avbrytas. 43

Enligt LUL 34 § anges att socialnämnden omedelbart skall underrättas om att en 
utredning enligt LUL 31 § har inletts. Socialtjänsten skall dessutom närvara vid förhöret 
om inte något hinder föreligger. Det anses vara viktigt att någon från socialtjänsten 
närvarar vid förhör. Denne kan bedöma att förhöret skall avslutas när det som kommit 
fram anses vara tillräckligt för att avgöra behovet av insatser från socialtjänstens sida. 
Även det faktum att vad som sägs under förhöret kan vara betydande och att
företrädaren från socialtjänsten således inte behöver förlita sig på andrahandsuppgifter 
är ett skäl för att någon från myndigheten bör närvara.44

Förutom att socialnämnden skall underrättas om att en utredning har inletts, skall även 
vårdnadshavare eller annan som har en fostrande roll omedelbart underrättas om att en 
utredning enligt LUL 31 § har inletts samt kallats till förhör, detta enligt LUL 33 §. En 
underrättelse av sådant slag är dock inte oinskränkt, undantag kan göras om det är till 
men för utredningen eller om det finns särskilda skäl som talar mot det. Detta kan t.ex. 
föreligga om den unge bedöms ta mer skada av underrättelsen än vad nyttan skulle ha 
varit. Det finns även angivet i RB 23:10 st. 6 att vårdnadshavare bör närvara vid förhör 
med den som är under 15 år, om det kan ske utan men för utredningen.45 Detta har alltså 
ansetts vara särskilt viktigt med tanke på att unga som befinner sig i en situation av 
detta allvarliga slag behöver stöd från sin omgivning och i första hand från sina 
föräldrar. Därför är det viktigt att tidigt försöka engagera föräldrarna och uppmana dem 
till medverkan i brottsutredningen.46 Någon dokumentationsskyldighet för beslut om att 
inleda en utredning enligt LUL 31 § finns inte men det anses vara lämpligt att sådana 
beslut dokumenteras på samma sätt som beslut om inledande av en förundersökning 
(FUK 1 a §). I beslutet bör även anges vilken av de fyra punkter som beslutet grundas 
på.47

Enligt FUK 17 § skall ett förhör med den under 18 år planeras och verkställas för att 
undvika att fara uppkommer och att den som förhörs tar skada. Vidare framkommer det 
att det bör noga tillses att uppseende inte väcks kring förhöret.48 Förhöret bör således 

                                               
43 Thunved, Clevesköld, Thunved, s 80.
44 A a s 81 f.
45 A a s 83.
46 A a s 101.
47 A a s 76.
48 Thunved, Clevesköld, Thunved, s 81.
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inte hållas i skolan av poliser i uniform.49 Kritik har riktats mot polisen i två JO fall50

där förhör har hållits med unga i skolan och dessutom har underrättelseskyldigheten 
åsidosatts. Vid en utredning enligt LUL 31 § skall ett juridiskt biträde förordnas om det 
finns synnerliga skäl. Ansökan om detta görs av åklagaren eller den unges 
vårdnadshavare hos tingsrätten enligt LUL 32 a §. Det har dock angående behovet av 
offentlig försvarare inte ansetts föreligga något behov vid utredningar enligt LUL 31 §, 
detta på grund av att utredningen inte har till syfte att lagföra den unge.51

3.1.3. Handläggning av utredning

Vad gäller handläggningen av en utredning som avser den som är under 15 år skall den 
bedrivas med särskild skyndsamhet, barnets ålder och utvecklingsnivå skall särskilt 
beaktas i dessa fall. Några generella tidsfrister har inte införts för dessa utredningar, 
detta med anledning av att omständigheterna kan vara väldigt varierande i utredningar 
av detta slag. Utredningen skall alltså bedrivas snabbt, efter omständigheternas 
medgivande. Detta skyndsamhetskrav har reglerats i LUL 32 § st. 2. Kravet på 
skyndsamhet kan tillgodoses genom t.ex. särskilda avdelningar hos polis och åklagare 
som är särskilt specialiserade på unga lagöverträdare eller genom ett bra samarbete 
mellan myndigheterna.52

3.1.4. Tvångsmedel och sanktioner

Förhör under en förundersökning får hållas med envar som kan antas lämna 
upplysningar av betydelse för utredningen, detta enligt RB 23:6. En uppmaning att 
infinna sig till förhör sker vanligtvis via en kallelse till den som skall höras. Under vissa 
omständigheter kan dock en hämtning av den som skall höras ske, detta beslutas av 
åklagare eller annan undersökningsledare. I RB 23:7 är föreskrivet när hämtning kan 
vara aktuellt. Det vanligaste skälet till hämtning är att den som skall höras underlåter att 
infinna sig till förhör trots kallelse. Hämtning kan dock även ske utan att en kallelse har 
skickats. För detta krävs dock att undersökningen avser ett brott där fängelse kan följa 
och att det skäligen kan befaras att den som kallas inte kommer att följa kallelsen eller 
att den kallade skulle kunna undanröja bevisning och således försvåra utredningen, RB 
23:7 st. 2. Enligt RB 23:8 kan den som befinner sig på en brottsplats genom tvång tas 
med till förhör, om denne vägrar utan giltig orsak att följa med på tillsägelse av polis.

Dessa regler om hämtning och medtagande skall även gälla för den som är under 15 år, 
detta enligt LUL 32 § st. 1.53 Det har ansetts vara viktigt att polisen får möjlighet att 
tillämpa dessa tvångsmedel för att kunna utföra ett effektivt utredningsarbete. Det bör 
dock vid tillämpningen när det gäller barn ske med hänsyn till barnets ålder samt 
mognad och alltså med stor restriktivitet. I förarbetena till dessa bestämmelser 
konstaterades det att hämtning till förhör skall om möjligt undvikas. Om hämtning 
däremot måste vidtas är det viktigt att det sker på ett diskret sätt och med all den hänsyn 
som omständigheterna kräver. Hämtning bör även endast i undantagsfall ske av 
uniformerad polis eller på någon plats där uppmärksamhet kan väckas. Det är av 
särskild vikt att hämtning och förhör i skolan undviks om inte mycket speciella skäl 
föreligger. Även vad gäller medtagande till förhör bör detta, utöver de fall då en 
misstänkt som anträffas på en brottsplats inte kan identifieras omedelbart, vidtas främst 

                                               
49 Nordlöf, s 276.
50 Se nedan kap. 3.2.
51 Thunved, Clevesköld, Thunved, s 91.
52 A a s 81.
53 A a s 84.
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då det är en uppenbar risk för att den misstänkte skulle undanröja bevisning eller på 
annat sätt försvåra utredningen.54

Vad gäller den unges skyldighet att stanna kvar för förhör såväl i de fall den unge 
frivilligt inställt sig eller med tvång förts till förhöret, anges i RB 23:9 st. 2 att den som 
är under 15 år är inte skyldig att stanna längre än tre timmar. Om det visar sig att den 
tiden är för kort kan förhöret förlängas ytterligare tre timmar, dock krävs det att det är 
av synnerlig vikt för utredningen.55 Skäl för att förlänga förhöret kan föreligga t.ex. om 
det är flera inblandade i gärningen och deras utsagor bör ställas mot varandra. Det kan 
även vara nödvändigt i de fall förhöret sker med barn i de lägre åldrarna eller om det rör 
känsliga frågor t.ex. sexualbrott. Den unge kan vid dessa situationer behöva tid för att 
vänja sig vid förhörsledaren och miljön där förhöret äger rum.56 Bestämmelsen i RB 
23:9 skall även gälla för den som är under 15 år, detta enligt hänvisningen i LUL 32 §.
Enligt RB 23:9 st. 4 framkommer det att den som kan misstänkas för brottet kan tas i 
förvar. Med förvar avses att en person låses in i t.ex. arrest. Det framgår dock av LUL 
35 § st. 2 att den som är under 15 år inte får tas i förvar efter ett förhör. Här träder 
således principen lex specialis in. Den innebär att speciallag går före allmän lag vid 
regelkollision. Ett kvarhållande efter förhör enligt LUL 14 § kan däremot tillämpas även 
för den som är under 15 år, LUL 35 § st. 2. Ett sådant kvarhållande innebär att polisen 
får hålla kvar den brottsmisstänkte för att skyndsamt kunna överlämna denne till 
föräldrar, annan vårdnadshavare eller socialtjänst. Förutsättningen för att polisen skall få 
hålla kvar den unge är att åklagaren funnit att denne alltjämt är skäligen misstänkt för 
brottet. Den unge får inte hållas kvar längre än tre timmar, LUL 14 § st. 3.57

I RB 24:7 föreskrivs att en person får gripas av polis i de fall skäl för anhållande 
föreligger. Enligt samma bestämmelse andra stycket anges att var och en får gripa den 
som anträffas på bar gärning eller på flyende fot. Den gripne skall därefter skyndsamt 
överlämnas till polis. Genom lagändringen år 1985 infördes en liknande bestämmelse 
avseende den som är under 15 år i LUL 35 §. I propositionen angavs det att samma 
regler bör gälla för enskildas rätt att ingripa, detta oavsett ålder. Som skäl för detta 
framhölls att t.ex. vid grova våldsbrott och egendomsbrott skulle det framstå som 
anstötligt om den enskilde inte skulle ges möjlighet att gripa barn under 15 år. Denna 
envars rätt att gripa den som är under 15 år har ansetts gälla även för polisman. Det kan 
vara för hand i de situationer där institutet medtagande till förhör visar sig vara 
otillräckligt, t.ex. om den unge flyr brottsplatsen innan polisman hinner uppmana denne 
att följa med till förhör.58 I propositionen framhålls vidare att ju yngre barnet är desto 
större försiktighet skall iakttas vid tillämpning av bestämmelsen i LUL 35 §.59

Ytterligare tvångsmedel vad gäller den som är under 15 år är bestämmelsen i LUL 36 §. 
Dessa avser beslag, husrannsakan, kroppsvisitation, fotografi och fingeravtryck. I de fall 
någon är misstänkt för att ha begått ett brott får de ovan nämnda tvångsmedlen företas 
om det finns särskilda skäl, detta i enlighet med RB:s bestämmelser i 27 och 28 kap. 
Enligt förarbetena framhålls det att dessa tvångsmedel skall tillämpas restriktivt, detta 
genom att i lagtexten markera att särskilda skäl skall föreligga. Misstanke om 
allvarligare brottslighet eller brottslighet av större omfattning bör i allmänhet föreligga. 

                                               
54 Prop. 1983/84:187, s 22.
55 Thunved, Clevesköld, Thunved, s 85.
56 Prop. 1983/84:187, s 23.
57 Thunved, Clevesköld, Thunved, s 86.
58 Prop. 1983/84:187,s 25 f.
59 A prop. s 37.
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Kroppsbesiktning har dock ansetts vara alltför integritetskränkande vilket medför att det 
inte skall få företas mot unga under 15 år.60

Vad gäller tagande av fotografi och fingeravtryck infördes denna bestämmelse i LUL 36 
§ st. 1 p. 2 den 1 januari 2007.61 Innan reglering infördes var det möjligt att ta fotografi 
och fingeravtryck enligt RB 28:14 av den person som misstänktes för ett brott och var 
över 15 år. Bestämmelsen får även tillämpas på den som är under 15 år men som inte är 
misstänkt för ett brott, om det föreligger behov för att utreda brott där fängelse kan bli 
följden. Det ansågs föreligga ett behov av att införa denna ordning i samband med en 
utredning enligt LUL 31 §. Detta med anledning av att det förekommer i utredningar att 
fotokonfrontationer krävs för att identifiera gärningsmän eller för att avskriva vissa 
personer som felaktigt utpekats. Vid alla brott kan fotokonfrontation vara ett användbart 
hjälpmedel, ungdomsbrotten utgör inte något undantag.62 Vad gäller registreringen av 
fotografier och fingeravtryck av den som är misstänkt och under 15 år, skall detta inte 
ske. Regeringen påpekade i förarbetena att syftet med lagändringen inte är att 
uppgifterna skall vara sökbara utan de skall endast användas i den aktuella utredningen. 
Dessa uppgifter skall således inte användas i någon framtida utredning. Detta har 
stadgats i polisdatalagens 30 § st. 2.63

3.1.5. Bevistalan

Unga under 15 år kan som tidigare nämnts inte ådömas någon påföljd för brott. En 
domstolsprövning av brottet har därför inte ansetts vara nödvändig. I vissa fall kan dock 
en domstolsprövning ändå ske för att rättsligt pröva om den unge har begått brottet. 
Detta institut som är stadgat i LUL 38 § kallas för bevistalan. En bevistalan görs av 
åklagaren efter en framställning av socialnämnd, länsstyrelse eller vårdnadshavare. En 
förhandling om bevistalan skall i regel ske inom stängda dörrar. De bestämmelser 
angående allmänt åtal där fängelse är föreskrivet i mer än ett år skall tillämpas vad avser 
bevistalan. En offentlig försvarare skall även alltid förordnas den unge. Domstolens 
avgörande sker genom dom, i domen uttals det enbart i frågan om den unge har begått 
brottet eller inte. Endast vissa åklagare får föra en bevistalan, åklagarförordningen 10 §. 
Bevistalan är avsedd att användas i de fall den unge misstänks för en mycket allvarlig 
gärning, i praktiken har bevistalan mycket sällan brukats.64

3.2. Två JO-fall

Nedan skall två fall som JO behandlat angående polisens handläggning vid 
förundersökning/utredning med barn under 15 år presenteras. Dessa fall illustrerar 
polisens arbetet vid misstanke av brott av den som är under 15 år. Dessutom framgår det 
av fallen vilken skillnad som finns på ett utredningsförfarande enligt LUL:s 
bestämmelser och en förundersökning enligt RB.

JO 2000/01 s 90 (Dnr 983-1998)

I detta ärende hade polisen anmälts för att ha varit i en skola och förhört barn utan 
föräldrarnas vetskap. Några elever hade den 24 och 26 november 1997 anmälts för 
mobbning (misshandel, förolämpning och ofredande) av en annan elev. Lokalpressen 

                                               
60 Prop. 1983/84:187, s 29.
61 Prop. 2005/06:165, s 2.
62 A prop. s 118 f.
63 A prop. s 120.
64 Thunved, Clevesköld, Thunved, s 93.
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hade fått kännedom om ärendet och uppmärksammat det. Både skolledningen och 
föräldrarna var väldigt angelägna om att åtgärder skulle vidtas snabbt. Det överenskoms 
med skolans lärare att varje elev skulle få ett papper med sig hem där det framgick att 
polisen skulle komma till skolan nästkommande dag. Även de sociala myndigheter 
informerades. Således faxades ett meddelande den 10 december 1997 från polisen till 
skolan angående ”förhör/samtal” med barnen rörande anmälan om mobbning. Faxet 
kopierades och delades ut till eleverna samma dag för att förmedlas till föräldrarna. 
Dagen därpå förhördes barnen av två poliser, någon företrädare från socialen var inte på 
plats. Under fyra förhör var inte någon förälder närvarande och rektorn var endast 
närvarande vid tre av förhören.  Dessutom fanns det inte, i flera av förhörsprotokollen,
antecknat att förhöret hade lästs upp och gåtts igenom med den hörde.

Polisen ansåg att utredningen hade skett på ett korrekt sätt. Åtgärderna vidtogs 
tillsammans med skolans ledning och lärare. Socialtjänsten underrättades men valde att 
inte medverka vid förhören.

JO angav i sin bedömning att det inte framgick av ärendena vilket beslut som fattades 
för att inleda utredningen. Trots detta konstaterade JO att det rörde sig om en utredning
enligt LUL 31 § p.4. Fastän det inte finns någon, lagreglerad skyldighet att dokumentera 
ett beslut enligt LUL 31 §, bör utredningsledaren ha angett vilken av de fyra punkterna i 
LUL 31 § som beslutet att inleda utredningen grundades på.

JO anförde vidare att det framgick av ärendet att skälet till varför polisen inledde en 
LUL-utredning var att de utsattes för påtryckningar från skolan och föräldrarna samt att 
lokalpressen hade uppmärksammat fallet. JO sade angående detta följande ” Av den 
redovisning för innebörden av regleringen i 31 § LUL som har lämnats i det föregående 
kan man emellertid dra den slutsatsen att det aldrig har föresvävat lagstiftaren att 
polisen skulle få hålla förhör med barn under femton års ålder i syfte att biträda i 
skolans elevvård och inre ordningshållning.”65 JO sade vidare att det krävs mycket 
starka skäl för att överhuvudtaget en utredning enligt LUL 31 § skall få inledas på barn 
under 12 år. Något rättsligt stöd för att verkställa en sådan utredning som skedde i det 
aktuella fallet förelåg således inte. Kritik framfördes vidare mot genomförandet av 
utredningen där underrättelsen till socialtjänsten och vårdnadshavarna utfördes på ett 
dåligt sätt. JO anför följande, beträffande underrättelsen och kallelsen till föräldrarna, att 
det är högst anmärkningsvärt att polismyndigheten lade ansvaret att underrätta 
vårdnadshavarna på skolan och barnen. Även det att förhöret genomfördes i skolans 
lokaler kritiseras av JO, då det kan vara mer skonsamt för barnen att förhör hålls i en 
mer neutral miljö.

JO 2007/08 s 149 (Dnr 3493-2005)

Detta fall liknar på många sätt det ovan nämnda JO fallet, vissa skillnader finns dock. 
Även i detta ärende var det en person som hade anmälts för misshandel i en skola, detta 
hade ägt rum den 27 jan 2005. Den misstänkte eleven hade inte fyllt 15 år vid 
gärningstillfället. På grund av anmälan om misshandeln beslutade polisen att inleda en 
förundersökning. Under den pågående förundersökningen åkte två poliser, 
uniformsklädda, till skolan där eleverna gick. I skolan deltog poliserna i ett möte 
angående den inträffade gärningen som skolans rektor höll i den klass där den 
misstänkte och offret gick. Efter detta möte samlades de två inblandade eleverna och 
polisen för ett ”samtal” i rektorsexpeditionen. Inför mötet hade varken polis eller skola 

                                               
65 JO 2000/01 (Dnr 983-1998), s 94.
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underrättat den misstänktes vårdnadshavare om varken mötet eller det s.k. ”samtalet”. 
Förundersökningen kom att läggas ner den 10 mars 2005 på grund av att den misstänkte 
var under 15 år.

Polisen anförde i sitt yttrande att deras närvaro i skolan är viktig då de kan bidra med att 
skapa en trygg skolmiljö. Polisen sade vidare att der är av vikt att barn och ungdomar 
känner ett förtroende för polisens arbete. JO instämde i denna del av yttrandet och ansåg
att det är självklart att polisens arbete i skolan är viktig och där inslag i 
skolundervisning kan vara en del av detta. Det framgick dock av det aktuella fallet att 
besöket i skolan av de två polismännen ägde rum på grund av den polisanmälan som 
gjorts mot den misstänkte och att en förundersökning hade inletts. Besöket i skolan får 
därför anses ha haft ett brottsutredande syfte. Även det faktum att förundersökningen 
lades ner i ett ganska sent skede på grund av att den misstänkte var under 15 år 
föranledde kritik från JO:s sida. Detta med tanke på att det under utredningen ganska 
tidigt borde ha framkommit att den misstänkte var under 15 år och således skall ingen 
förundersökning inledas. Om det däremot hade inletts en förundersökning och det i 
efterhand visat sig att den unge är under 15 år skall förundersökningen omedelbart 
läggas ned utan dröjsmål.

Vidare sade JO att även om polisen inte borde ha inlett någon förundersökning, skulle 
de givetvis ha följt de bestämmelser som reglerar förundersökningsförfarandet. Det 
gäller framförallt de ”samtal” som polisen höll med elever däribland den misstänkte. JO 
sade angående detta följande, ”Jag vill med anledning av det inträffade erinra om att 
rättegångsbalkens och förundersökningskungörelsens bestämmelser inte avser några 
andra former av samtal med misstänkta än förhör. Om ett "samtal" rör den sak som 
förundersökningen avser är det att betrakta som ett förhör.”66

Vidare anförde JO att en förundersökning skall bedrivas på sådant sätt att inte någon 
utsätts för misstanke eller annan olägenhet, detta enligt RB 23:4 st.1 andra meningen. 
Denna hänsynsprincip bör särskilt beaktas när det är barn som är inblandade. En 
liknande bestämmelse finns även i FUK 17 § som avser den som är under 18 år. Det 
framgår även av förarbetena till LUL att det är av särskild vikt att förhör och hämtning 
av barn under 15 år inte skall ske i skolan om inte mycket speciella skäl föreligger. 
Även det faktum att vårdnadshavare inte underrättades eller kallades inför förhöret ger 
anledning till kritik. JO sammanfattade det hela med att rikta kritik mot polisens beslut 
att inleda förundersökning, dröjsmålet med att lägga ned den felaktigt inledda 
förundersökningen och dessutom för de s.k. ”samtalen” som hölls i skolan.

3.3. Under 18 år

När den unge väl nått 15 års åldern är han/hon från den dagen straffbar och kan således 
ställas till ansvar och straffas för sina brottsliga gärningar. Jag skall nedan presentera de 
bestämmelser som gäller de unga som är under 18 år. 

3.3.1. Förundersökning

Det har beträffande den unge under 18 år ansetts att en åklagare skall leda 
förundersökningen i större omfattning än vad som anges enligt RB:s regler i 23 kap. 
Förundersökningen avseende de unga som är under 18 år skall enligt LUL 2 § ledas av 
en åklagare eller polisman som är särskilt lämpad för uppgiften, om inte hinder 
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föreligger. Enligt regelns andra stycke anges att samma polis eller åklagare skall om det 
är möjligt anlitas om den unge tidigare varit föremål i en förundersökning eller en 
utredning enligt LUL 31 §. Däremot anges det i LUL 3 § att en åklagare alltid skall leda 
en förundersökning mot den som är under 18 år om denne är skäligen misstänkt för ett 
brott där det är föreskrivet fängelse i mer än sex månader. Det anses även i många fall 
vara en fördel med att en åklagare leder undersökningen med tanke på dennes 
processrättsliga kunskaper och erfarenheter beaktande bevisvärdering samt 
brottsmålsprocessen i allmänhet.67

Förundersökningen mot den som är under 18 år och där brottet kan föranleda fängelse 
skall genomföras snabbt, enligt LUL 4 §. Enligt den bestämmelsen har där angetts en 
tidsfrist för när en förundersökning skall vara avslutad. I dessa fall gäller att en 
förundersökning skall vara avslutad och beslut angående åtal fattas skyndsamt och 
senast sex veckor från dagen för delgivning av brottsmisstanken. Detta innebär att hela 
tidsfristen bör utnyttjas endast om det är behövligt. Vid brott av enklare beskaffenhet 
har en tidsfrist inte ansetts vara nödvändig. Sexveckorsfristen kan överskridas men detta 
endast om det är nödvändigt med hänsyn till att den unge skall delta i medling eller att 
utredningens beskaffenhet eller andra särskilda omständigheter föreligger. Vad gäller 
medling krävs det i princip att den påbörjas inom tidsfristen för att det skall kunna ingå i 
åklagarens beslutsunderlag. Det är dock i många fall svårt att genomföra medling inom 
denna tidsram. Således har det ansetts föreligga skäl för att överskrida tidsfristen av 
denna anledning.  I övrigt anges utredningens beskaffenhet eller andra särskilda 
omständigheter som skäl för att överskrida tidsfristen, här kan exempelvis en mycket 
omfattande brottsutredning där många är misstänkta och flera svårutredda brott 
föreligga. Det kan även vara fråga om en teknisk undersökning som behöver 
genomföras, dessa kan ta lång tid. En bedömning om tidsfristen behöver överskridas 
görs i det enskilda fallet av åklagaren.68

Vikten av vårdnadshavares och socialtjänstens medverkan under förundersökningen är 
även det väldigt viktigt för de unga som är under 18 år. De bestämmelser som reglerar 
detta finns i LUL 5-7 §§. Innan åklagaren beslutar om åtal för den unge skall det 
inhämtas ett yttrande från socialnämnden i den kommun som har ansvaret för den unge, 
detta enligt LUL 11 §. Ett sådant yttrande skall inhämtas om den unge har erkänt brott 
eller om skälig misstanke föreligger. Yttrande behöver inte inhämtas om brottet är av 
ringa art, om det finns uppenbara förutsättningar för åtalsunderlåtelse eller det annars är 
obehövligt.69 Här kan det vara fråga om att det är uppenbart att påföljden skall stanna 
vid böter.70 I LUL 11 § st. 2 har det efter en lagändring införts en regel som säger att om 
förundersökningen gäller ett brott där fängelse kan följa skall åklagaren begära yttrande 
senast i samband med delgivning av brottsmisstanke. Denna reglering syftade till att ge 
socialnämnden den längre tid som är välbehövlig för att avge yttranden, vilket även 
medför förutsättningar för ökad kvalitet på yttrandena.71 Vad gäller i övrigt för tiden av 
yttrandets inlämnande, anges i LUL 12 § att åklagaren anger inom vilken tid yttrandet 
skall lämnas i sin begäran enligt LUL 11 §.

Vad avser yttrandets innehåll anges det i LUL 11 § st. 3 att yttrandet skall innehålla en 
redogörelse av de åtgärder som tidigare har vidtagits av nämnden beträffande den unge.
Yttrandet skall vidare innehålla en bedömning om behovet av åtgärder enligt
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socialtjänstlagen (SOL) eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
föreligger, vilket skall motverka att den unge utvecklas ogynnsamt. Det skall även 
framgå av yttrandet vilka åtgärder som nämnden avser att vidta. Dessa åtgärder skall om 
behov enligt SOL föreligger redovisas i ett ungdomskontrakt respektive en vårdplan om 
de vidtas enligt LVU. I kontraktet eller vårdplanen skall arten, omfattningen och 
varaktigheten av åtgärderna ingå.72

3.3.2. Tvångsmedel och sanktioner

Vad gäller de tvångsmedel som får vidtas mot den under 18 år har det beträffande 
hämtning och medtagande enligt RB 23:7 och 8 §§ av unga under 18 år ansetts föreligga 
samma skäl för ett beaktande av den unge som avgetts beträffande den som är under 15 
år. Vad avser gripande skall RB:s bestämmelser i 24:7 gälla mot den som är över 15 år. 
I LUL 14 § framgår det dock att i de fall en person under 18 år gripits av en polis och 
polisen senare beslutar att inte anhålla den unge får polisen hålla den unge kvar för att 
skyndsamt överlämna denne till föräldrarna, annan vårdnadshavare, socialtjänsten eller 
annan lämplig vuxen person. Detta dock endast om den unge fortfarande anses som 
skälig misstänkt. Den unge får inte hållas kvar längre än tre timmar. Detsamma gäller 
för den som medtagits till förhör enligt bestämmelsen om medtagande enligt RB 23:8.73

Det som gäller beträffande anhållande anges i RB 24:6 st. 1 att en person får anhållas, 
om det finns skäl för häktning, i avvaktan på beslut i häktningsfrågan. Anhållan kan 
emellertid komma på tal även i de fall häktningsskäl inte föreligger. I dessa fall krävs 
dock att personen skall vara skäligen misstänkt och att det är av synnerlig vikt att denne 
tas i förvar i avvaktan på ytterligare utredning, enligt RB 24:6 st. 2. Anhållande beslutas 
av åklagare enligt tredje stycket samma paragraf. För häktning krävs det att någon är på 
sannolika skäl misstänkt för ett brott och att det för brottet är föreskrivet fängelse i ett år 
eller mer, RB 24:1. I andra stycket anges att om det för brottet inte är föreskrivet 
lindrigare straff än två år skall häktning ske om det inte är uppenbart att skäl saknas. 
Enligt 24:1 st. 4 framkommer det att vid enklare brott där det kan antas att den 
misstänkte endast kommer att dömas till böter får häktning inte ske.

När det gäller häktning av den under 18 år anges i LUL 23 § att häktning av denne 
endast får ske om synnerliga skäl föreligger. Kravet på synnerliga skäl har även ansetts 
bör gälla för anhållningsbeslutet.74 Enligt bestämmelsen i RB 24:4 framgår att om det 
på grund av den misstänktes ålder, hälsotillstånd eller någon annan liknande 
omständighet kan befaras att häktningen skulle medföra allvarligt men för den 
misstänkte. Får häktning enbart ske när det är uppenbart att betryggande övervakning 
inte kan ordnas. Accepterar inte den misstänkte övervakningen skall häktningen 
genomföras. Det är åklagaren som skall försöka ordna erforderlig övervakning och detta 
snarast möjligt enligt FUK 18 §. Sådan övervakning får anordnas i den misstänktes 
hem, annat enskilt hem eller genom placering i lämplig institution.75 När häktning 
övervägs för den unge kan det ofta finnas skäl för ett omedelbart omhändertagande från 
socialnämndens sida. Detta genom en placering på ett sådant särskilt ungdomshem som 
anges i LVU 12 §, s.k. § 12-hem. När en person under 18 år riskerar att häktas kan det 
endast i undantagsfall finnas skäl att inte besluta om ett omedelbart omhändertagande 
från socialnämndens sida. Då det i regel bör föreligga skäl för ett omedelbart 
omhändertagande i de fall en ung person begått ett allvarligt brott vilket kan få till följd 
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att denne riskerar häktning. Det skall dock nämnas att i de fall restriktioner är 
nödvändiga för den unge är detta inte förenligt om personen inte är anhållen eller 
häktad. Exempelvis kan en § 12-placering vara otillräcklig i de fall kollusionsfara 
föreligger. Med kollusionsfara avses de fall då det finns risk att den misstänkte 
undanröjer bevis eller försvårar sakens utredning, RB 24:1 p.2.76

3.3.3. NJA 1978 s 471

I detta rättsfall från år 1978 yrkade åklagaren att en 16-årig pojke (Olof) skall häktas. 
Som grund för detta anförde åklagaren att Olof var misstänkt för att ha begått bl.a. 
grova förmögenhetsbrott i mars, juni och juli år 1978 och att det fanns anledning att han 
skulle fortsätta sin brottsliga verksamhet om han försattes på fri fot. Olof erkände 
brotten men bestred häktningsyrkandet. Tingsrätten yttrade att det förelåg synnerliga 
skäl för häktning. Omständigheterna kring brotten och Olofs personliga förhållanden 
ansågs vara sådana att synnerliga skäl för häktning förelåg. Olof förklarades således 
häktad i TR:n. Olof överklagade men även hovrätten gick denna linje och fastställde 
TR:ns beslut. Olof överklagade vidare till högsta domstolen som meddelade 
prövningstillstånd. HD yttrade följande: Olof är på sannolika skäl misstänkt för ett 
flertal förmögenhetsbrott. Socialnämnden i Sundsvall hade beslutat att omhänderta Olof 
för att placera denne i ett fosterhem (familjehem). Nämnden hade planerat att Olof 
tillsammans med fosterföräldrarna, när han frigetts, skulle lämna Sundsvall och bege sig 
till en sportstuga i Vemdalsfjällen, där de skulle stanna åtminstone tills TR:ns 
huvudförhandling. Fjällstugan är avsides belägen, det är ca 4 km från allmän väg. Till 
den allmänna vägen går inga kommunikationsmedel och närmaste järnvägsstation är ca 
20 km från stugan. Olof skall under vistelsen stå under direkt och fortlöpande tillsyn. 
HD ansåg att genom de åtgärder som beslutats måste det anses att sådan tillsyn och 
övervakning som är nödvändig vara ordna och att det inte längre förelåg synnerliga skäl 
för häktning.

3.4. Summarisk brottsbeivran

I lag finns bestämmelser som innebär att åtal inte väcks utan istället sker förfaranden 
genom mer förenklade former och dessa skall presenteras nedan. Samlingsnamnet på 
dessa förfaranden är summarisk brottsbeivran.77

3.4.1. Åtalsunderlåtelse

En skyldighet föreligger för åklagaren att väcka åtal för ett brott som hör under allmänt 
åtal, enligt RB 20:6, om det föreligger sådan bevisning för en fällande dom (absolut 
åtalsplikt). Enligt RB 23:20 skall beslut om huruvida åtal skall väckas eller inte 
meddelas då en förundersökning avslutas. Huvudregeln är alltså en absolut åtalsplikt 
undantag från detta föreligger dock, enligt RB 20:7. Där anges de förutsättningar som 
kan föranleda åtalsunderlåtelse. Regeln om åtalsunderlåtelse innebär att en åklagare får 
låta bli att väcka åtal även om tillräcklig bevisning för åtal föreligger. En 
åtalsunderlåtelse får beslutas under förutsättning att något väsentligt allmänt eller 
enskilt intresse inte åsidosätts. I sådana fall kan en åklagare besluta om 
åtalsunderlåtelse, enligt RB 20:7 om:78

 Det kan antas att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än böter, 
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 Det kan antas att påföljden skulle bli villkorlig dom och det finns särskilda skäl 
för åtalsunderlåtelse,

 Den misstänkte begått annat brott och det utöver påföljden för detta brott inte 
krävs påföljd med anledning av det föreliggande brottet, eller

 Psykiatrisk vård eller insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade kommer till stånd

Bestämmelserna om åtalsunderlåtelse i RB gäller generellt. Beträffande den som är 
under 18 år finns särskilda regler om åtalsunderlåtelse som i första hand skall tillämpas i 
LUL 16-22 §§.79 Vidare enligt RB 20:7 a framgår det att åtalsunderlåtelse även får 
meddelas efter att åtal har väckts, detta dock under förutsättning att det har kommit fram 
nya förhållanden som inte var kända vid beslutet om åtal. Det krävs dessutom att dessa 
omständigheter skulle, om de varit kända vid tiden för åtalet, ha föranlett 
åtalsunderlåtelse. Det är således viktigt att den tilltalade bereds tillfälle att yttra sig 
innan ett beslut om åtalsunderlåtelse meddelas. En åtalsunderlåtelse får däremot inte 
meddelas om den tilltalade motsätter sig det eller om dom redan fallit, enligt RB 20:7 a, 
andra meningen. Skuldfrågan skall i princip vara helt klarlagd innan åtalsunderlåtelse 
meddelas. Regelmässigt bör gärningen således vara erkänd men det är dock inte ett 
krav. I de fall den misstänkte formellt inte erkänt brottet, men genom dennes berättelse 
lämnar sådana uppgifter att det framgår att han/hon gjort sig skyldig till brottet, är 
åklagaren obehindrad att underrätta om åtalsunderlåtelse.

Som tidigare nämnts finns i LUL särskilda bestämmelser om åtalsunderlåtelse och dessa 
regler sträcker sig längre än RB:s bestämmelser. Åtalsunderlåtelse meddelas i många 
fall för de brott unga under 18 år begår. Institutet innebär en snabb och smidig 
handläggning av dessa ärenden. Bestämmelserna om åtalsunderlåtelse i LUL bygger på 
principen om att ansvaret för unga som begår brott skall i första hand vila på de sociala
myndigheterna.80 Enligt den grundläggande regeln i LUL 17 § om åtalsunderlåtelse kan
urskiljas två huvudfall då institutet kan komma på tal. Det första är det fallet att den 
unge i första hand blir föremål för socialamyndighets åtgärder och att dessa åtgärder 
som således vidtas bedöms som lämpligare än lagföring. Det andra fallet är då den unge 
har begått brottet av okynne eller förhastande.81 Enligt LUL 17 § st.1 kan 
åtalsunderlåtelse meddelas om den unge blir föremål för åtgärder enligt följande fall:

 Vård eller annan åtgärd enligt SOL
 Vård eller annan åtgärd enligt LVU eller, 
 Annan åtgärd som innbär att den unge får hjälp eller stöd.

Åtgärder enligt bestämmelserna i SOL utgår från frivillighet och förutsätter således ett 
medgivande från den unge. Det kan dock vidtas tvångsåtgärder och det är genom LVU 
som andra punkten reglerar. Åtgärderna i tredje punkten syftar till att den unge får hjälp 
eller stöd på annat sätt t.ex. genom anhörigas försorg. Vad gäller de fall då den unge 
uppenbart har begått ett brott av okynne eller förhastande, åsyftas främst sådana brott 
som begås av en tillfällighet och som kan hänföras till den unges oförstånd, detta enligt 
LUL 17 § st. 2.82 Ett krav på att brottet skall vara av ringa art har inte ansetts 
föreligga.83
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Som tidigare nämnts får åtalsunderlåtelse inte beslutas om något väsentligt allmänt eller 
enskilt intresse åsidosätts. Åklagaren skall vid bedömningen, om ett sådant intresse har 
åsidosatts särskilt beakta om den unge tidigare gjort sig skyldig till brott.84 I åklagarens 
helhetsbedömning skall denne bl.a. väga in brottets svårhetsgrad, omständigheter vid 
brottets förövande samt behovet av att klarlägga skuldfrågan och fastställa 
skadeståndsskyldighet eller besluta om förverkande. Som huvudregel är det särskilt 
väsentligt att åtalsunderlåtelse inte beviljas vid fortsatt brottslighet. Detta för att det är 
viktigt att ungdomar som begår brott ställs till ansvar för sina brott och får ta 
konsekvenserna detta medför.85 De begränsade möjligheterna att meddela 
åtalsunderlåtelse vid fortsatt brottslighet, innebär inte ett absolut förbud mot att meddela 
underlåtelse i vissa fall. En bedömning skall göras där tiden som förflutit mellan brotten 
skall beaktas och om den nya brottsligheten är av lindrigare eller allvarligare art än den 
tidigare. Den tidsperiod som anges i LUL 22 § om sex månader skall beaktas även vid 
bedömningen om beslut enligt LUL 17 § st. 4.86 Institutet åtalsunderlåtelse får inte 
innebära att lika fall bedöms olika. Således bör det i brott där det förekommer flera 
misstänkta för samma brottslighet vidtas viss försiktighet om åtalsunderlåtelse övervägs 
för vissa misstänkta men åtal väcks mot andra. I dessa fall kan skäl föreligga att väcka 
åtal i större omfattning än vid en individuell prövning.87

Vidare framgår det av LUL 17 § st. 3 att åklagaren i sin bedömning skall beakta den 
unges vilja att ersätta, avhjälpa, begränsa skadan eller på annat sätt gottgöra 
målsäganden för skada som uppkommit genom brottet. Även ett medverkande till att 
medling kommer till stånd skall beaktas. Det har i förarbetena framhållits att det inte 
skall röra sig om att den misstänkte skall kunna ”köpa sig fri” från åtal. Det är den 
unges uppriktiga vilja att göra rätt för sig som skall vara avgörande vid bedömningen.88

Bestämmelsen i RB 20:7 a, om att åtalsunderlåtelse får meddelas även efter att åtal har 
väckts är även tillämplig för unga lagöverträdare, enligt LUL 16 § st. 3. Detta 
förfarande bör dock utnyttjas i undantagsfall.89 Enligt LUL 18 § framgår det att den 
unge skall underrättas om beslutet av åtalsunderlåtelse vid ett personligt 
sammanträffande med åklagaren inom två veckor från det att beslutet fattats. 
Tvåveckorsfristen får överskridas om mötet uppenbarligen inte kan genomföras inom 
denna tid, sammanträffandet får då ske senare, detta enligt LUL 18 § st. 2. Till 
sammanträffandet skall den unges vårdnadshavare, annan som svarar för den unges vård 
och fostran eller annan som har en fostrande roll kallas, om det inte möter hinder eller 
annars finns särskilda skäl som talar mot det. Även socialtjänsten bör ges tillfälle att 
närvara. Det är dock inte ett hinder mot att verkställa sammanträffandet om 
vårdnadshavare eller annan inte är närvarande.90 Om ett personligt sammanträffande 
inte kan komma till stånd skall den unge meddelas beslutet skriftligt, enligt LUL 18 § st. 
2. Situationer som kan föranleda en skriftlig underrättelse kan vara exempelvis när den 
unge uteblivit från sammanträffandet eller när denne efter kallelse meddelar åklagaren 
att han/hon inte tänker komma. Några möjligheter att tillgripa tvångsåtgärder för att få 
den unge att komma till sammanträffandet föreligger inte.91 Åklagaren skall vid 
sammanträffandet klargöra för den unge innebörden av åtalsunderlåtelsen och 
skötsamhetskravet enligt LUL 22 § som det är förenat med och även förklara vilka 
följderna kan bli vid fortsatta lagöverträdelser, (LUL 19 §). För att framhålla det 
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allvarliga med brottslighet och hur samhället i allmänhet ser på brottsliga handlingar 
finns i LUL 22 § en bestämmelse om krav på skötsamhet och en erinran om att 
återkallelse av åtalsunderlåtelsen kan ske. Detta har till syfte att förtydliga för den unge 
det allvarliga i handlingen i fråga. Vid bedömningen om ett återkallande ligger för hand 
skall särskilt beaktas om den unge återfallit i brott. Några begränsningar till brottets art 
föreligger inte. Det förutsätts dock att det nya brottet inte är av lindrigare beskaffenhet 
och att det är av liknande slag som det förra. Vidare skall beaktas om brottet begåtts 
inom sex månader från förra beslutet om åtalsunderlåtelse.92

3.4.2. Strafföreläggande

Ett strafföreläggande beslutas av åklagaren. Dessa bestämmelser finner vi i RB 48 
kapitlet. Strafföreläggande får beslutas i de fall böter är föreskrivet för brottet i 
straffskalan. Genom strafföreläggandet kan dessutom villkorlig dom föreläggas, även i 
förening med böter, detta kan dock inte åläggas den som är under 18 år (RB 48:2 och 4
§§). I RB 48:5 anges de fall ett strafföreläggande inte får utfärdas. Vad ett 
strafföreläggande skall innehålla anges i RB 48:6. Detta skall skriftligt lämnas eller 
sändas till den misstänkte, enligt RB 48:8, tillsammans med sådana upplysningar som 
anges i RB 48:7. När ett strafföreläggande godkänts av den misstänkte gäller den som 
en laga kraft vunnen dom. Sker inget godkännande kan åtal väckas enligt RB 48:3.

Vad gäller strafföreläggande beträffande unga under 18 år finns vissa skillnader, 
bestämmelsen hittar vi i LUL 15 §. Med tanke på att när brott begås av unga under 18 år
är det i allmänhet polis och åklagare som kopplas in. Detta sammanhänger med 
principen om att unga skall om möjligt hållas utanför domstol och kriminalvård och att 
förfarandet skall vara snabbt och informellt.93 Med anledning av detta har beträffande 
unga under 18 år förutsättningarna för att meddela strafföreläggande vidgats. 
Innebörden av regeln för unga är att även om böter inte är föreskrivet för ett brott enligt 
straffskalan får åklagaren utfärda strafföreläggande för den under 18 år om det kan antas 
att den unge, om åtal hade väckts, skulle ha dömts till endast böter. Åklagaren skall i sin 
bedömning således beakta den påföljd som kan antas ådömas om åtal hade väckts, 
hänsyn skall således tas till straffnedsättnings möjligheter för unga enligt BrB 29:5 och
7 §§.94

3.4.3. Polisiära åtgärder

Bestämmelserna om ordningsbot kan såsom strafföreläggande finnas i RB 48 kapitel. 
En ordningsbot innebär att den misstänkte föreläggs ett bötesstraff, omedelbart eller 
inom viss tid, enligt RB 48:2 st. 2. Det är vanligtvis polis som förelägger ordningsbot, 
men enligt RB 48:20 anges även att åklagare, tulltjänsteman och kustbevaknings 
tjänsteman får utfärda ordningsbot. Även vad gäller ordningsbot sker detta förfarande 
istället för åtal. För att ordningsbot skall utfärdas krävs att den misstänkte erkänt brottet. 
Ordningsboten bör även utfärdas när den misstänkte är närvarande, vilket leder till att
denne omedelbart kan godkänna ordningsboten. Godkännandet sker genom att den 
misstänkte undertecknar ordningsboten, detta medför att ordningsboten får ställning 
som en laga kraft vunnen dom.95
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Rapporteftergift är ett förfarande som polisen kan vidta istället för att rapportera brottet, 
det är således ett undantag från den rapporteringsskyldigheten som anges i polislagen 
(PoL) 9 § st. 1. Bestämmelsen om rapporteftergift framgår av PoL 9 § st.2. 
Rapporteftergift får lämnas om brottet med hänsyn till omständigheterna i det särskilda 
fallet är obetydligt och det uppenbarligen inte skulle föranleda annan påföljd än böter. 
Om dessa förutsättningar är uppfyllda kan således polismannen istället anse det som 
tillräckligt med en erinran eller ett påpekande.96 Rapporteftergift har inte någon 
rättskraft och beslutet vinner inte laga kraft. Således kan en förundersökning inleddas 
trots det beslut som tidigare meddelats.97

Något som kan vägas in i samband med bedömningen om rapporteftergift skall utfärdas 
är om den unge har försökt ställa till rätta efter sig.98 Enligt LUL13 § framgår att en 
polisman får anmoda den som har eller kan antas ha fyllt 15 men inte 18 år, att snabbt
vidta åtgärder för att avhjälpa eller begränsa skadan som uppkommit på grund av 
brottet. Detta kan ske i de fall den unge har erkänt brottet eller om det är uppenbart att 
denne begått brottet. Denna anmodan bör ske i omedelbar anknytning till brottet för att 
ha största möjliga effekt. Det är bättre ju närmare brottstillfället det sker. Den uppgift
som den unge skall fullgöra skall självfallet framstå som rimligt i relation till gärningen. 
Uppgiften bör i princip dels fylla en funktion för målsägande och som den unge
dessutom har förmåga att utföra. Det skall även föreligga ett samband mellan skadan 
och uppgiften som skall utföras, den unge skall således inte städa efter någon annan 
eller reparera skada som denne inte har orsakat.99

3.5. Rättegången

När ett beslut har tagits om huruvida åtal skall väckas sker detta genom en stämning 
mot den tilltalade och stämningen lämnas till rätten. Åtal anses således väckt när 
stämningsansökan har inkommit till rätten, detta enligt RB 45:1. Vad en 
stämningsansökan skall innehålla framgår av RB 45:4. Om stämningen inte avvisas 
enligt RB 45:8, skall rätten delge den tilltalade om stämningen enligt RB 45:9. Rätten 
skall därefter bestämma när huvudförhandlingen skall äga rum och detta bör ske snabbt 
enligt RB 45:14. Om den tilltalade är anhållen eller häktad, anges i RB 45:14 st. 2 att 
huvudförhandlingen skall hållas inom en vecka från den dag åtal väcktes, om inte 
uppskov anses vara nödvändigt. Sådant uppskov kan t.ex. vara behövligt om 
förundersökningen behöver ytterligare komplettering.

Särskilda regler gäller dock för unga bl.a. anges i LUL 29 § att mål mot den som är 
under 21 år skall alltid behandlas skyndsamt. Vidare i andra stycket framgår att när åtal 
väcks mot den som är under 18 år där det för brottet är föreskrivet fängelse i mer än sex 
månader, skall de tidsfrister som gäller för den som är häktad tillämpas. Tidsfristen om 
en vecka enligt RB 45:14 st. 2 skall dock inte gälla utan istället är det två veckor.100

3.5.1. Rättens sammansättning

Bestämmelserna om rättens sammansättning i brottmål anges för TR:n i RB 1:3 b. För 
HovR:n gäller bestämmelsen i RB 2:4 och för HD är det RB 3:6 som gäller. Det finns 
för unga lagöverträdare särskilda bestämmelser, dessa är angivna i LUL 25 §. Av 
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bestämmelsen framgår det att mål i TR och HovR mot den som är under 21 år skall 
handläggas av lagfarna domare och nämndemän som är särskild utsedda av domstolen 
att handlägga mål av detta slag, om inte hinder föreligger. Vid brott där endast böter kan 
utdömas får andra domare även döma i målet. Särskilda ungdomsrotlar skall inrättas i 
tingsrätter och hovrätter för mål som skall handläggas enligt LUL 25 §, detta enligt 
förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 4 §. 
Sådana ungdomsrotlar behöver dock inte inrättas i hovrätter eller mindre tingsrätter om 
det skulle föranleda olägenheter.101

3.5.2. Kallelse

Som huvudregel gäller enligt RB 21:2 att den tilltalade är skyldig att infinna sig 
personligen till huvudförhandlingen i TR och HovR. Den tilltalade kallas till 
huvudförhandlingen antingen i stämningen eller i en särskild kallelse, detta framgår av 
RB 45:15 st. 2. Om det föreligger skäl för att den som kallas skall infinna sig 
personligen till förhandlingen skall rätten förelägga ett vite, uteblir den kallade utan 
giltig orsak kan vitet dömas ut. Giltig orsak kan vara t.ex. sjukdom. Vidare framgår av 
RB 45:15 st. 2 att om det kan antas att den tilltalade inte kommer att fullfölja 
föreläggandet kan rätten förordna om att personen skall hämtas till huvudförhandlingen. 
Vad gäller vitesföreläggande för unga finns en bestämmelse som särskilt reglerar detta i 
RB 9:9. Av denna bestämmelse framgår det att vitesföreläggande inte gäller den som är 
under 15 år. Vidare framgår det att ett vite inte skall föreläggas om den kallade är 15 år 
men inte 18 år, då det kan antas att den unge inte kan infinna sig till huvudförhandling 
utan medverkan av vårdnadshavare eller annan som svarar för den unges vård och 
fostran. Bestämmelsen är generell och gäller alltså oavsett om det är en tilltalad, 
målsägande eller annan som kallas till huvudförhandlingen. I regel anses den som fyllt 
15 år själv kunna följa ett föreläggande om att inställa sig till huvudförhandlig. Finns 
det däremot anledning att anta att den unge inte kan inställa sig på egen hand bör denne 
inte föreläggas vite. Sådana situationer kan t.ex. föreligga om den unge fortfarande går i 
grundskola och ledighet måste begäras från vårdnadshavare eller om resvägen till 
domstolen är lång vilket medför att den unge måste be vårdnadshavare om pengar. En 
bedömning av detta bör dock göras från fall till fall. Att ett vites föreläggande inte har 
satts ut för den unge innebär inte att sådana åtgärder som skulle kunna vidtas om vite 
förelagts inte kan tillämpas. Hämtning av den unge kan alltså även i dessa fall ske.102

I de fall den unge inte har fyllt 18 år och blivit kallad till förhandling skall enligt RB 9:9 
st. 3 även den unges vårdnadshavare eller annan som svarar för dennes vård och fostran 
kallas, om det inte finns särskilda skäl mot det. Sådana särskilda skäl som kan föranleda 
att vårdnadshavare inte skall kallas kan vara i de fall då det kan antas att den unge 
kommer att ta mer skada än nytta av kallelsen. En underrättelse till vårdnadshavare kan 
även underlåtas om det uppenbarligen inte skulle fylla någon funktion. Som tidigare 
nämnts gäller bestämmelsen i RB 9:9 generellt. Vad gäller underrättelse till 
vårdnadshavare framgår dock att om den unge är tilltalad skall bestämmelsen i LUL 26 
§ gälla istället. Bestämmelsen i LUL 26 § st. 1 innebär att när åtal väcks mot den under 
18 år skall vårdnadshavare eller annan underrättas om åtalet och tidpunkten för 
huvudförhandlingen, om det inte finns särskilda skäl som talar mot det. Skäl som kan 
föranleda att underrättelsen underlåts är detsamma vad gäller bestämmelsen i RB 9:9, 
alltså att den unge kan ta mer skada än nytta av förfarandet. I de fall åtalet gäller brott 
för vilket fängelse kan följa skall vårdnadshavare även höras vid huvudförhandlingen, 
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detta dock om det är möjligt och om det inte finns särskilda skäl mot det, LUL 26 § st. 
3.103

3.5.3. Huvudförhandlingen

Vid själva förhandlingen anges i LUL 27 § att i mål mot den som är under 21 år skall,
om målet avser ett brott där fängelse kan följa, om möjligt sättas ut till handläggning i 
sådan ordning att målet inte tilldrar sig uppmärksamhet. Rätten får även förordna om 
handläggning inom stängda dörrar, detta om förhandlingens offentlighet är till uppenbar 
olägenhet för den unge, LUL 27 § st. 2.104

3.6. Sammanfattning

Nedan skall jag kort sammanfatta processen avseende unga. Detta görs enligt de 
åldergränser som gäller vid olika åtgärder.

Under 12 år

 En brottsutredning enligt LUL 31 § får inledas vid synnerliga skäl.

Under 15 år

 Ej straffbar för brott enligt BrB 1:6.

 Brottsutredning får ske enligt LUL 31-37 §§. Förundersökning skall således ej 
inledas.

 Envarsgripande är möjligt i de fall den unge begått brott för vilket fängelse kan 
följa, enligt LUL 35 §.

 Den unge får hämtas och medtas till förhör enligt RB 23:7 och 8 §§, LUL 32 §. 
Restriktivitet gäller dock.

 Den unge är skyldig att stanna kvar för förhör i tre timmar, vilket kan komma att 
förlängas ytterligare tre timmar, RB 23:9 st. 2, LUL 32 §.

 Den unge får efter förhör hållas kvar i tre timmar, om denne är skäligen 
misstänkt för brott, för att sedan överlämnas till vårdnadshavare eller annan. Den 
unge får inte heller tas i förvar, detta enligt LUL 35 §.

 Beslag, husrannsakan och kroppsvisitation får utföras, foto och fingeravtryck får 
tas men inte registreras för framtida bruk, enligt LUL 36 §

 Kroppsbesiktning, anhållande och häktning får inte ske.

 Bevistalan kan ske i domstol enligt LUL 38 §.

 Får ej kallas till rättegång med vite, RB 9:9.
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104 A a s 147.
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Under 18 år

 Den som är skäligen misstänkt men som inte blir anhållen får hållas kvar i tre 
timmar för att sedan överlämnas till vårdnadshavare eller annan. Detta enligt 
LUL 14 §.

 En åklagare skall vara förundersökningsledare vid brott där fängelse i mer än sex 
månader kan följa, enligt 3 §.

 Den unge får anhållas och häktas om synnerliga skäl föreligger, enligt LUL 23 § 
och FUK 26 §.

 Tidsfrist för när förundersökning skall vara avslutad, om brottet föranleder 
fängelse, enligt LUL 4 §.

 Huvudförhandling vid domstol skall ske inom två veckor, enligt LUL 29 §. Om 
den åtalade är häktad gäller en vecka, oavsett ålder, RB 45:14.

 En kallelse till huvudförhandling får inte ske med vite om det kan antas att 
vårdnadshavares medverkan behövs för den unges inställelse, RB 9:9.

 Om den unge är åtalad skall vårdnadshavare underrättas om åtalet och 
huvudförhandlingen, om inte det finns skäl som talar mot det, LUL 26 §.

 Om den unge har begått brott för vilket fängelse kan följa skall vårdnadshavare 
eller annan kallas och höras vid huvudförhandling. Detta dock endast om det 
inte finns skäl som talar mot det, LUL 26 §.

Under 21 år

 Domstolsmål skall behandlas skyndsamt, LUL 29 §.

 I mål för vilket det är föreskrivet svårare straff än böter skall handläggas av 
särskilt utsedda domare, LUL 25 §.

 Mål för vilket det är föreskrivet svårare straff än böter skall sättas ut så att det
inte tilldrar sig uppmärksamhet, stängda dörrar kan beslutas för målet, LUL 27 
§.
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Kap. 4. Straff och påföljder

När rättegången är avslutad skall domstolen i regel utdöma ett straff. De bestämmelser 
och principer avseende straff och påföljder skall presenteras nedan. Kapitlet börjar med 
en översikt av de teorier som har haft störst inverkan på dagens straffsystem. Därefter 
redovisas straffmätnings bestämmelserna avseende unga lagöverträdare. Kapitlet 
avslutas sedan med en redovisning av de påföljder som kan utdömas unga 
lagöverträdare. Påföljderna har delats upp i två grupper, generella påföljder och 
särskilda påföljder för unga.

4.1. Straffrättsteorier

För att ge en bakgrund till dagens straffsystem skall jag kort redovisa de teorier som har 
haft störst betydelse för straffsystemets utformning. Straffteorier delas upp i absoluta 
och relativa. För de absoluta straffteorierna är vedergällning den dominerande tanken, 
alltså straffet är det huvudsakliga ändamålet.105 Vedergällning har som utgångspunkt att 
straffet skall vedergälla brottet. Ett exempel för detta kan vara bibelns uttryck, öga för 
öga, tand för tand.106 De relativa straffteorierna däremot utgår från att straffet har ett 
socialt ändamål som att bekämpa och förhindra brott och att reaktioner från samhället 
har preventiva effekter. De preventiva effekterna delas därefter in i allmänpreventiva 
(generellpreventiva) och individualpreventiva (specialpreventiva) effekter. 
Allmänprevention kan te sig i en direkt och en indirekt effekt. Den senare har till syfte 
att förebygga brott genom överhängande hot om straff riktad mot befolkningen i 
allmänhet (allmän avskräckning). Detta synsätt grundas på ett antagande om att den 
presumtive gärningsmannen kan komma att bete sig rationellt och göra en riskanalys av 
något slag i och med hotet om straff. Allmänpreventionens indirekta effekt grundas på 
att lagstiftningen kan ha normbildande effekter, alltså moralbildande verkan.107 En 
annan indelning av allmänpreventionen kan även förekomma och det är i negativ och 
positiv allmänprevention, där allmänprevention genom avskräckning betecknas som det 
negativa och den moralbildande allmänpreventionen är positiv. Vidare skiljer det även 
mellan omedelbar och medelbar avskräckning,

 Omedelbar avskräckning innebär att genom motiverat grymma offentligt 
verkställda straff, skulle en avsky för brottet och en fasa för myndigheterna 
förorsakas allmänheten.

 Medelbar avskräckning innebär att straffverkställigheten i sig inte är det som 
inverkar på människors beteenden, utan det är det lagstadgade hotet om straff 
och vetskapen om att straff kommer att ådömas om brottet begås, som ska 
avskräcka från brott .108

Då allmänpreventionen riktar sig till hela befolkningen tar individualpreventionen 
istället sikte på den enskilde individen och syftar till att förändra beteendet hos denne.109

När reaktionen på brottet är ett straff som avhåller brottslingen från att begå nya brott 
kan syftet sägas vara tillgodosedd. Individualprevention brukar ibland oriktigt kopplas 
samman med humana socialterapeutiska åtgärder i den allmänna debatten. Det absolut 

                                               
105 SOU 2004:122, s 142.
106 SOU 1993:35, Reaktion mot ungdomsbrott, s 95.
107 SOU 2004:122, s 142.
108 Jareborg, Zila, Straffrättens påföljdslära, s 73 f.
109 SOU 2004:122, s 142.
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”bästa” individualpreventivt befogade straffet är dödsstraffet. Andra effektiva 
individualpreventiva straffmetoder kan vara kastrering eller förtidspension.110

4.2. Straffmätning

Beträffande unga som begår brott finns i BrB ett antal bestämmelser som syftar till att 
mildra påföljdsbestämningen till skillnad från vad som gäller för vuxna. En sådan regel 
är bestämmelsen i BrB 23:5 och den avser förhållandet vid själva brottet. Av 
bestämmelsen framgår att om en ung person har förmåtts att medverka till ett brott 
genom tvång, svek eller missbruk av dennes ungdom, oförstånd eller beroendeställning, 
kan straffet således sättas under för vad som egentligen är stadgat eller vid ringa fall ej 
dömas till ansvar.111

När rätten skall bestämma straffvärdet av ett brott skall domstolen enligt BrB 29:1
beakta den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit samt vad 
gärningsmannen har insett eller borde ha insett om detta. Det anges vidare i BrB 29: 3 
st.1 p.3 att som en förmildrande omständighet vid bedömningen av straffvärdet skall 
domstolen särskilt beakta om den tilltalades handlande stått i samband med hans 
uppenbart bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga. Ett sådant samband 
anses föreligga främst beträffande yngre personer. En annan bestämmelse som mer 
specifikt behandlar strafflindring för unga är regeln i BrB 29:7 st. 1. Här anges att om 
någon begått brott innan denne fyllt 21 år, skall dennes ungdom beaktas särskilt vid 
straffmätningen. Domstolen får i dessa fall döma till lägre straff än vad som är 
föreskrivet för brottet. Detta innebär att ett straff skall sättas lägre om det är en ung 
person som begått ett brott jämfört med en vuxen, s.k. ungdomsrabatt.112

Någon klar reglering för hur mycket ett straff skall sättas ned finns inte. HD har 
behandlat frågan i NJA 2000 s 421. I fallet hade fyra ungdomar gjort sig skyldiga till två 
rån och förberedelse av rån i två fall. HD prövningen avsåg två personer som vid brottet 
var 18 år gamla. I HD framställde riksåklagaren (RÅ) en begäran om att domstolarna 
skulle tillämpa en metod där straffnedsättningen enligt BrB 29:7 skulle följa en 
procenttabell där åldern skulle avgöra nedsättningen. Det innebär exempelvis att om ett 
brott skulle ge 4 års fängelse, skulle det för den som var 15 år sättas ned med åttio 
procent, 18 år femtio procent och 20 år tjugo procent. 

HD anförde i domskälen att det är självklart att ju yngre gärningsmannen är desto mer 
skall straffet sättas ned. HD påpekar dock att det inte är blott åldern som bör vara 
avgörande för storleken på straffnedsättningen. Vid långvariga fängelsestraff kan det 
ofta vara rimligt att sätta ned straffet mer än vid kortare fängelsestraff eller bötesstraff 
och även brottets art kan vara av vikt i detta sammanhang. Även sådana omständigheter 
som anges i BrB 29:4 och 5 §§ kan inverka på straffmätningen. En schematisk reglering 
om en på levnadsålder procentuell straffnedsättning skulle enligt HD komma att behöva 
förses med många undantag och förbehåll att den inte skulle tjäna till faktisk 
vägledning.113

Den s.k. ungdomsrabatten enligt BrB 29:7 st. 1 kan få betydelse både för strafflängden 
och för själva valet av påföljd. Detta genom att om det exempelvis är föreskrivet 
fängelse i minst ett år för ett brott, skall rätten i detta fall döma ut fängelse. Det är alltså 
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en presumtion för fängelse. I den situationen en ung person begått ett brott där 
straffvärdet motsvarar fängelse i minst ett år och ungdomsrabatten drar ned straffvärdet 
kommer således presumtionen att brytas och en annan påföljd kan alltså dömas ut. Vad 
gäller livstidsfängelse anges i BrB 29:7 st. 2 att ingen som är under 21 år får ådömas 
livstidsstraff.114

4.3. Påföljdsutvecklingen

Att unga särbehandlas i lag har redan konstaterats och att detta även förekommer vid 
påföljdsbestämningen utgör inget undantag. Detta gäller särskilt de unga som är under 
18 år men även de som är mellan 18 och 20 år, dock i mindre omfattning. De yngre 
lagöverträdarna blir således föremål för domstolsprövning i mindre utsträckning än 
vuxna och dessutom döms de unga till påföljder inom kriminalvårdens regi i betydligt 
mindre omfattning än de vuxna lagöverträdarna. De unga lagöverträdarna skall i regel i 
första hand bli föremål för åtgärder inom de sociala myndigheterna.115

4.3.1. Svensk kriminalpolitik

Efter SL:s tillkomst (16 februari 1864) var den klassiska straffrättsskolan förhärskande i 
landet. Den grundades på uppfattningen att brottet tjänade som rättsgrund för straffet 
men även på straffets allmänpreventiva effekt. Det typiska för denna skola är att 
individer anses ha en fri vilja. Detta innebär att en person har en medfödd förmåga att 
välja och när denne väljer fattas rationella beslut således att personen väljer det som 
mest tillgodoser dennes egna intressen. Statens roll skulle vara att genom lagar och 
straff avskräcka befolkningen från att begå vissa handlingar. Den klassiska 
straffrättsskolan lärde ut att ett straff skulle stå i viss proportion till hur allvarligt brottet 
var och att det skall kunna förutses av både den presumtive brottslingen som 
allmänheten. 

Efter den klassiska straffrättsskolan kom behandlingstanken att utgöra en viktig roll 
inom straffrätten. Behandlingstanken byggde på ett flertal olika skolor som hade ett 
individualpreventivt synsätt på straffet. Det hävdades bl.a. att brottslingar kunde delas 
in i tre grupper, de som inte behövde behandling, de som var påverkbara av behandling 
och de som inte kunde behandlas. Detta synsätt präglade även påföljderna vilket skilde 
sig åt för de olika grupperna. Brottsbalkens påföljdssystem som trädde i kraft år 1965 
byggde till stor del på behandlingstanken. Att behandla unga lagöverträdare var något 
som särskilt förväntades. Behandlingstanken kom att ifrågasättas i allt större 
utsträckning under 1960 och 70-talet. Den största anledningen som föranledde kritik 
vara att behandlingstanken ansågs leda till bristande rättssäkerhet. Kritik framfördes 
dessutom mot behandlingstankens inflytande på valet av påföljd. Detta medförde att 
proportionaliteten mellan brottet och straffet inte kunde beaktas tillräckligt och att 
kravet på likhet inför lagen inte uppfylldes. Vidare ansågs behandlingstanken medföra 
att påföljdssystemets reaktioner i första hand riktades mot lagöverträdarens person och 
inte den brottsliga handlingen. Detta kunde uppfattas som nedvärderande och alltför 
moraliserande. Det framställdes även kritik mot behandlingstanken för att den sociala 
rehabiliteringen hade visat stora brister.116

Straffrätten i Sverige präglas numera av en nyklassisk kriminalpolitik. Där framhålls
teorier som bl.a. betraktar brottslingen som en rationell aktör som gör rationella val. Det 
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29

anses också att straffet skall fungera som ett obehag relaterat till brottet. Det har alltså 
skett en förskjutning från behandlingstanken tillbaka till strafftänkande. Numera 
framhävs handlingen, handlingens konsekvenser, skulden och brottets svårhet. 
Straffvärdet bestäms således av dessa faktorer. För påföljdssystemet har detta medfört 
att det är viktigt att de straffrättsliga principerna om bl.a. proportionalitet, förutsebarhet 
och konsekvens upprätthålls. Proportionalitetsprincipen syftar till att det skall finnas en 
viss proportion mellan brott och straff. Det innebär att när ett straff skall avgöras skall 
brottets svårhet vara utgångspunkten. Vilket alltså betyder att desto allvarligare brottet 
är, desto allvarligare straff. Vad gäller kravet på förutsebarhets innebär det att ett straff 
bör vara utformat på sådant sätt att det på förhand skall kunna gå att förutse vad den 
dömde har att underkasta sig, i vilka former tvånget skall ske och under hur lång tid. 
Principen om förutsebarhet har en nära anknytning till kravet på konsekvens i 
straffsystemet, genom att kravet på konsekvens har betydelse för systemets 
trovärdighet. Det måste kunna gå att lita på att de regler och beslut som fattas också 
följs.117

Vad gäller behandlingstanken har den inte helt övergivits utan den har fortfarande en 
viss betydelse när det gäller behandlingen av unga lagöverträdare. Vid dessa fall bygger 
behandlingstanken på erfarenheten att straffrättsliga ingripanden mot unga måste 
anpassas till dennes brist på mognad, begränsade erfarenhet och särskilda förhållanden. 
Det är således inte tillräckligt att enbart fokusera på den brottsliga gärningen utan den 
unges situation som helhet måste beaktas.118

4.3.2. Reformarbetet

Nedan skall de senaste ca 20 årens reformer som behandlar ungdomsbrottslighet 
belysas. Detta för att ge en bild av hur dagens påföljdssystem ser ut.

Ungdomsbrottskommittén

Justitiedepartementet förordnande år 1990 en kommitté (ungdomsbrottskommittén) som 
fick till uppdrag att göra en granskning av det allmännas åtgärder vid brott begångna av 
unga lagöverträdare. Kommittén lämnade sina förslag år 1993 i betänkandet reaktion 
mot ungdomsbrott (SOU 1993:35). I betänkandet behandlades ett flertal frågor gällande 
påföljder för unga och handläggning av ungdomsmålen. Ett viktigt förslag vad gäller 
påföljdssystemet som kommittén angav var avskaffandet av överlämnandet till vård 
inom socialtjänsten. Kommittén ansåg att de vanliga påföljderna böter, villkorlig dom, 
skyddstillsyn och fängelse istället skulle användas för unga som begår brott. Ett förslag 
med en helt ny påföljd lades även fram ”särskild tillsyn”. Denna påföljd skulle se till att 
fängelse skulle användas vid undantagsfall. Detta förslag kom dock inte att utgöra 
någon lagstiftning.119 Förslagen i betänkandet beträffande ungdomsmål kom att läggas 
till grund för viss lagstiftning, vilket ledde till ungdomsmålsreformen år 1995.120

Med utgångspunkt i betänkandet, reaktion mot ungdomsbrott, upprättade 
justitiedepartementet en promemoria, påföljder för unga lagöverträdare (Ds 1997:32). 
Promemorian behandlade, förutom de förslag på ändringar för påföljden ”överlämnande 
för vård inom socialtjänsten”, även en ny påföljd, ”sluten ungdomsvård”, vilket var en 
frihetsberövande påföljd. Promemorian kom att utgöra grunden för 1999 års 
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påföljdsreform. Den tillsammans med straffsystemkommitténs betänkande, ett 
reformerat straffsystem (SOU 1995:91), vilket behandlade brottsbalken i dess helhet. 121

Några förändringar i lagstiftningen, i och med reformen, var bland annat att 
”samhällstjänst” som alternativ till fängelse blev en permanent påföljd och även 
”intensivövervakning med elektronisk kontroll” infördes. Dessutom infördes en ändring 
av den villkorliga frigivningen där frigivning efter halva strafftiden ändrades till att bli 
en villkorlig frigivning efter att två tredje delar av strafftiden avverkats i anstalt.122

De grundläggande tankarna bakom 1999 års reform var att socialtjänsten även i 
fortsättningen skulle ha huvudansvaret för de unga lagöverträdarna som var i åldrarna
15-17 år. De grundläggande principerna om proportionalitet, förutsebarhet och 
konsekvens skulle även vad gäller unga prägla påföljdsbestämningen.123

Regeringen gav år 2001 BRÅ uppdraget att följa upp och utvärdera 1999 års reform. 
BRÅ:s resultat redovisades i rapporten 2002:19 vad händer med unga lagöverträdare. 
Enligt BRÅ hade det visat sig att 1999 års reform inte hade förverkligats fullt ut. BRÅ 
framförde vidare att många av de yttranden som socialnämnden lämnade hade fortsatta 
brister i beskrivningen av den planerade vården. Ett annat påpekande var det faktum att, 
ungefär ett och ett halvt år efter införandet av påföljden ungdomstjänst, var det endast 
hälften av kommunerna som kunde verkställa ungdomstjänst. Det fanns dessutom inte 
någon enhetlig rutin för hur återrapporteringen till åklagaren skulle gå till när den 
planerade vården ändrades eller avbröts.

BRÅ yttrade även att det rådde viss oenighet bland domare och åklagare om 
socialtjänstens ansvar för beaktandet av proportionalitetskravet i förslaget till vårdplan 
som även det lades fram i 1999 års reform. Av rapporten framgick det att det kan vara 
svårt för kommunerna att tillgodose kravet på tydliga och konkreta yttranden. Detta på 
grund av att det tenderar att komma i konflikt med socialtjänstens grundläggande 
behovsprincip. Principen innebär exempelvis, vad gäller varaktigheten av insatsen, skall 
den pågå så länge det behövs och inte längre. Att kunna i förväg förutse detta är i de 
flesta fallen inte möjligt. Faktum är att även den riktade vården som bör tillämpas för 
den unge är svår att förutse.124

Ungdomsbrottsutredningen

För att följa upp och vidareutveckla 1999 års påföljdsreform, tillsattes en utredning 
(ungdomsbrottsutredningen) som presenterade sitt förslag i betänkandet ingripanden 
mot unga lagöverträdare (SOU 2004:122). Utredningens uppdrag var att utreda hur 
valet av påföljd beträffande unga skall gå till och även vissa frågor om verkställigheten 
av olika påföljder. De grundläggande principerna som låg till grund för 1999 års reform 
skulle även nu vara vägledande för utredningens arbete.125

I propositionen (2005/06:165) angav regeringen att det övergripande syftet med 
reformen är att vidareutveckla påföljdssystemet för unga genom att det tydligare inriktas 
på att motverka fortsatt kriminalitet. I propositionen framhölls fortfarande vikten av 
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principen om att unga lagöverträdare i första hand skall bli föremål för åtgärder från 
sociala myndigheter även i fortsättningen skall prägla påföljdssystemet.126

Vissa särskilda delmål i 2007 års reform var att:

 Bötesstraffen skall minska och även fängelsestraffen, särskilt de korta.
 Principerna om förutsebarhet och likabehandling skall få större betydelse.
 Tiden mellan brott och reaktion skall bli kortare.
 Förbättringar till att kunna få möjlighet att tidigt ingripa för att motverka att 

unga under 15 år utvecklar en kriminell livsstil.
 Medling med anledning av brott skall nyttjas i större utsträckning för unga.
 Reformen skall inte leda till någon generell straffskärpning vad gäller unga.127

De förändringar som trädde ikraft år 2007 var bl.a. att bestämmelserna om särskilda 
påföljder för unga samlades i ett eget kapitel i brottsbalken (32 kap). 
Tillämpningsområdet för när unga skall kunna komma i fråga för vård och behandling 
inom socialtjänsten har snävats av samt fått en ny benämning ”ungdomsvård” (BrB 
32:1). Även användandet av ungdomstjänst förändrades från att ha varit en föreskrift vid 
överlämnande till vård inom socialtjänsten till att nu ha blivit en egen påföljd, vilket 
innebär att den kan dömas ut fristående eller i förening med ungdomsvård. Det är även 
numera en obligatorisk uppgift för kommunerna att administrera ungdomstjänst, detta 
enligt SOL 5:1 b. 128

4.4. Generella påföljder

De påföljder som anges i BrB är alla tillämpliga för unga lagöverträdare men det finns 
vissa påföljder som är särskilt anpassade för unga och som i regel skall föredras.

4.4.1. Böter

Påföljden böter kan dömas ut i form av penningböter, dagsböter eller normerade böter. 
Böter anses vara den mildaste påföljden. Om det för brottet inte är föreskrivet vilken 
form av böter som skall dömas ut, ådöms i regel dagsböter. Enligt BrB 25:3 döms 
dagsböter ut i antal, ju allvarligare brott desto högre antal böter. Lägsta antalet är 30 och 
högsta 150, i de fall straffet gäller en samlad brottslighet kan dock antalet uppgå till 200 
stycken. Beloppet på dagsboten bestäms med beaktande av den tilltalades ekonomiska 
förhållanden, lägsta beloppet är dock 50 kr. Vad gäller unga kan böter dömas ut även 
om påföljden inte är föreskriven för brottet, detta med beaktande av BrB 29:3 st. 1 p.3 
och 29:7 st. 1.129

4.4.2. Villkorlig dom

Bestämmelserna om villkorlig dom framgår av BrB 27 kap. Villkorlig dom döms ut för 
brott med fängelse i straffskalan, när påföljden böter inte är möjlig eller när böter 
bedöms som otillräcklig. Enligt den allmänna bestämmelsen om villkorlig dom i BrB 
30:7 anges de förutsättningar som skall föreligga för att döma till påföljden. Vid val av 
denna påföljd skall rätten således som skäl för att välja villkorlig dom beakta om det 
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saknas särskild anledning att befara att den tilltalade kommer att göra sig skyldig till 
fortsatt brottslighet. Alltså är villkorlig dom uteslutet endast i de fall det finns särskild 
anledning att befara att den tilltalade återfaller i brottslighet. En villkorlig dom kan 
kombineras med dagsböter, även om böter inte är föreskrivet för brottet, detta enligt 
BrB 27:2. Den villkorliga domen kan även, med den tilltalades samtycke, förenas med 
samhällstjänst. Denna kombination kan användas i de fall där ett fängelse straff annars 
skulle ha ådömts. Det är dock endast i undantagsfall som denna påföljdskombination 
kan användas om straffvärdet överstiger ett års fängelse. Den som erhåller en villkorlig 
dom skall vara underkastad en prövotid av två år. Prövotiden gäller från det att domen 
vunnit laga kraft, enligt BrB 27:3. Av BrB 27:6 framgår att om den dömde inte iakttar 
det som åligger denne enligt domen får domstolen under förutsättning att åklagaren 
väcker talan innan prövotidens slut:130

 Besluta att varning skall meddelas
 Ändra den tidigare meddelade föreskriften, eller
 Undanröja den villkorliga domen och bestämma annan påföljd.

Den villkorliga domen kan även komma att undanröjas i de fall den dömde begår nya 
brott under prövotiden. I dessa fall döms det ofta ut en ny påföljd ut för både den nya 
och gamla brottsligheten.131

4.4.3. Samhällstjänst

I syfte att skapa utrymme för andra påföljder än fängelse i påföljdssystemet infördes 
samhällstjänst.132 Samhällstjänst används som komplement till såväl villkorlig dom som 
skyddstillsyn och är således inte en självständigpåföljd. Samhällstjänst har till syfte 
främst att göra påföljden mer kännbar. Samhällstjänst innebär att den dömde skall utföra 
oavlönat arbete.133 Samhällstjänsten skall pågå mellan 40 och 240 timmar, vilket 40 
timmar i regel motsvarar en månads fängelse. Den tilltalades ålder har inte någon 
betydelse vad gäller att döma till samhällstjänst.134

4.4.4. Skyddstillsyn

Bestämmelserna om skyddstillsyn anges i BrB 28 kap. Skyddstillsyn är såsom villkorlig 
dom ett lindrigare straff än fängelse. Skyddstillsyn får dömas ut för ett brott med 
fängelse föreskrivet vilket inte kan stanna vid böter. Som skäl för att välja skyddstillsyn 
skall rätten enligt BrB 30:9 beakta om det finns anledning att befara att denna påföljd 
kan bidra till att den tilltalade avhåller sig från fortsatt brottslighet. Skyddstillsyn är 
alltså utesluten endast om det saknas anledning att befara att påföljden kan bidra till att 
den dömde avhåller sig från fortsatt brottslighet. Skyddstillsynen kan liksom en 
villkorlig dom förenas med dagsböter och samhällstjänst. Skyddstillsyn kan även 
förenas med s.k. kontraktsvård. Det innebär att i de fall missbruk har bidragit till att 
brottet har begåtts och den tilltalade är villig att genomgå en lämplig behandling enligt 
en uppgjord plan kan skyddstillsyn meddelas för att få till stånd en sådan behandling, 
detta enligt BrB 30:9 p. 3 och 28:6 a. Skyddstillsynen kan vidare även förenas med 
fängelse enligt BrB 28:3, i lägst fjorton dagar och högst tre månader. Skyddstillsynen 
kan dock inte förenas med sluten ungdomsvård. Skyddstillsynen är förenad med en 
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övervakning i regel under ett år och även en prövotid på tre år, enligt BrB 28:4 och 5. 
även vid skyddstillsyn kan rätten undanröja beslutet och döma ut en annan påföljd vid 
allvarlig misskötsamhet, enligt BrB 28:8 och 9.135

4.4.5. Fängelse

Fängelsestraffet är ett frihetsberövande straff vilket innebär att den dömde tas in i en 
kriminalvårdsanstalt. Fängelsestraffet döms ut antingen på viss tid eller på livstid. 
Visstids straff är som lägst fjorton dagar och som högst 10 år. I regel friges den dömde 
när denne avtjänat två tredjedelar av straffet, enligt BrB 26:6. Vad gäller att döma unga 
till fängelse anges i BrB 30:5 att om någon begått brott innan denne fyllt 18 år får rätten 
döma till fängelse endast om synnerliga skäl föreligger. Vidare framgår det att om rätten 
anser att påföljden bör bestämmas till fängelse skall sluten ungdomsvård väljas istället. 
För den som fyllt 18 men inte 21 år anges i BrB 30:5 st. 2 att rätten får döma till 
fängelse endast om det med hänsyn till gärningens straffvärde eller annars finns 
särskilda skäl för det.136

Inom arbetet med att utveckla fängelsestraffet från inlåsning i anstalt till mer 
kostnadseffektiva former och framförallt mindre skadliga, infördes intensivövervakning 
med elektronisk kontroll s.k. fotboja. Fotboja är en form för att verkställa ett fängelse 
straff och alltså inte någon egen självständig påföljd. Verkställigheten innebär att den 
dömde skall uppehålla sig i sin bostad och får således inte vistas utanför bostaden annat 
än på vissa särskilda tider och för bestämda ändamål. Sådana ändamål kan vara 
förvärvsarbete, utbildning, vård, nödvändiga inköp och liknande, detta enligt lagen 
(1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll 3 §. Under övervakningen 
sker kontroller regelbundet där den dömde skall visa att denne inte använder droger, 
alkohol eller annat. Intensivövervakning används främst vid kortare fängelsestraff, 
högst sex månader i enlighet med lagen om intensivövervakning 1 §.137

4.5. Särskilda påföljder för unga

De påföljder som gäller specifikt för unga lagöverträdare utöver de generella 
påföljderna som presenterades tidigare är ungdomsvård, ungdomstjänst och sluten 
ungdomsvård. Dessa påföljder är alla att betrakta som överlämnande påföljder vilket 
innebär att domstolen låter något annat organ än kriminalvården ansvara för 
verkställigheten.138 Som tidigare nämnts har dessa påföljder efter 2007 års lagändringar 
införts i BrB 32 kap.

4.5.1. Ungdomsvård

Vad gäller ungdomsvård enligt BrB 32:1 anges att den som är under 21 år får dömas till 
ungdomsvård om denne har ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd enligt SOL 
eller LVU. Som ytterligare förutsättning för att döma till ungdomsvård krävs att 
domstolen finner att socialtjänstens planerade åtgärder kan anses vara tillräckligt 
ingripande med hänsyn till brottslighetens straffvärde, art samt den unges tidigare 
brottslighet. När åtgärd vidtas med stöd av SOL skall rätten meddela föreskrift om att 
den unge skall följa ett ungdomskontrakt. Kontraktets innehåll skall framgå av domen. 
Om åtgärd vidtas med stöd av LVU skall den vårdplan som socialnämnden upprättat 

                                               
135 Thunved, Clevesköld, Thunved,, s 158 f.
136 A a s 159 f.
137 A a s 160.
138 A a s 162.
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fogas till domen. Av BrB 32:4 st. 2 framkommer det vad som händer om den unge 
bryter mot ungdomskontraktet eller vårdplanen.139

Ungdomsvård kan enligt BrB 32:3 förenas med både ungdomstjänst och dagsböter 
(högst 200 stycken), om det behövs med hänsyn till brottslighetens straffvärde, art eller 
den tidigare brottsligheten. Om den unge genom sitt brott orsakat skada på egendom 
kan rätten enligt BrB 32:1 st. 5 föreskriva att den unge på visst sätt och viss tid, biträder
den skadelidande med visst arbete, som syftar till att avhjälpa eller begränsa skadan. 
Förutsättningen är att föreskriften bedöms vara ägnat att främja den unges anpassning i 
samhället samt att den skadelidande samtycker till föreskriften.140

Den kritik som riktats mot denna vårdinriktade påföljd har varit bl.a. att den har ansetts 
vara ineffektiv och påföljdens faktiska innehåll anses vara otydlig. Även det faktum att 
sådant som hänt i det förflutna, däribland brottet, i många fall lämnas åt sidan när 
socialtjänsten gör bedömningen om vilka åtgärder som bör aktualiseras är något som 
föranlett kritik. Utgångspunkten vid valet av åtgärd sker istället i den unges personliga 
förhållanden och behov av insatser vid den aktuella tidpunkten. Detta medför 
svårigheter för domstolen att förutse vilka åtgärder och insatser som kan komma att
vidtas i det enskilda fallet. I och med lagändringen 2007 har bestämmelsen om 
ungdomsvård skärpts genom att tillämpningsområdet ändrats till att omfatta endast de 
unga som har ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd enligt SOL eller LVU. 
Påföljden syftar till att unga genom vård eller annan åtgärd kan återföras till ett socialt 
välfungerande liv.141

4.5.2. Ungdomstjänst

Påföljden ungdomstjänst kan ses som ett komplement till ungdomsvård för de unga som 
saknar eller endast har ett begränsat behov av vård.142 Av BrB 32:2 framgår det att den 
som är under 21 år kan ådömas påföljden ungdomstjänst. För att döma ut ungdomstjänst 
krävs det att den unge samtycker till det samt att påföljden är lämplig med hänsyn till 
dennes person och övriga omständigheter. Påföljden innebär att den unge skall utföra 
oavlönat arbete och delta i annan särskilt anordnad verksamhet, detta i lägst 20 timmar 
och högst 150 timmar.143 Det anges i paragrafens andra stycke att den som är över 18 år 
får dömas till ungdomstjänst endast om det finns särskilda skäl för det. Ett sådant 
exempel på särskilda skäl kan vara att den unge begått brottet före 18 års ålder och 
påföljden bestäms kort efter denne fyllt 18 år.144 Som ytterligare förutsättning för att 
döma till ungdomstjänst anges att påföljden kan anses vara tillräckligt ingripande med 
hänsyn till brottslighetens straffvärde, den unges tidigare brottslighet och att det inte 
finns skäl för att döma till ungdomsvård. Ungdomstjänst skall väljas före böter om 
påföljden inte är alltför ingripande BrB 32:2 st. 3 sista meningen.145

Det är av vikt att de arbetsuppgifter som skall utföras av den unge är meningsfulla, de 
skall inte enbart uppfattas som bestraffning. Kommunal verksamhet och olika ideella 
föreningar, trossamfund och andra liknande verksamheter som inte har ett kommersiellt 
intresse kan således vara aktuella. Den unge bör ges möjlighet att komma med egna 
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förslag på arbetsplats. Det är självfallet att brottets art skall beaktas vid placeringen av 
den unge, således bör restriktivitet iakttas vid placering inom vård eller omsorg. Enligt 
SOL 5:16 skall socialtjänsten upprätta en arbetsplan över ungdomstjänsten i planen 
skall anges vad ungdomstjänsten skall bestå av, när den skall utföras samt andra villkor 
som kan förekomma.146 Förutom att ungdomstjänsten består av oavlönat arbete kan
påföljden innehålla olika former av program eller utbildning. Skälet för detta är att 
påföljden är avsedd för unga som kan antas ha ett särskilt behov av fostran och 
vägledning.147 Om den unge efter en dom på såväl ungdomsvård som ungdomstjänst 
inte följer det som ålagts denne kan rätten undanröja domen på talan av åklagare, detta 
framkommer av BrB 32:4

4.5.3. Sluten ungdomsvård

Huvudregeln vad gäller att döma unga till fängelse är att det endast få ske i 
undantagsfall. I lagen kommer denna princip till uttryck i BrB 30:5. Där anges det att 
den som begått brott, för vilket fängelse kan följa, innan denne fyllt 18 år, får rätten 
endast döma till fängelse om det finns synnerliga skäl.148 Principen bygger på att det 
inte är rimligt att unga straffas lika hårt som vuxna och även det faktum att 
fängelsestraffet innebär särskilda risker för unga personer. Det förekommer dock att 
unga människor begår väldigt allvarliga brott och att samhället blir tvunget att reagera 
kraftfullt genom ett frihetsberövande. Inom påföljdssystemet måste det finnas möjlighet 
att välja en påföljd som i viss utsträckning avskräcker från brott, tydligt markerar 
grundläggande gränser och även uppfyller de krav som samhället ställer på en rättvis 
straffrättsskipning. Att utesluta frihetsberövande påföljder helt kan därför inte ske för 
unga lagöverträdare.149

I de fall någon under 18 år har begått ett brott för vilket rätten finner att fängelse bör 
ådömas, enligt BrB 30:5, skall rätten istället bestämma påföljden till sluten 
ungdomsvård, detta enligt BrB 32:5 st. 1. Regeln bör dock inte tillämpas om det med 
hänsyn till den unges ålder eller annan omständighet, finns särskilda skäl mot att döma 
till sluten ungdomsvård. Denna situation kan uppstå om den unge vid tiden för domen 
inte längre passar in, åldersmässigt, vid ett särskilt ungdomshem, där sluten 
ungdomsvård verkställs. Således skall de aktuella brotten ha begåtts före den unges 18 
års dag. I de fall den unge har begått ett brott både före såväl som efter 18 år får sluten 
ungdomsvård meddelas. Om det är flera brott som rätten har att ta ställning till och 
merparten har begåtts efter att den unge fyllt 18 år bör sluten ungdomsvård inte komma 
på tal.150

Sluten ungdomsvård är en överlämnande påföljd. Verkställandet av påföljden sker 
genom statens institutionsstyrelses (SIS) försorg i s.k. § 12-hem, LVU 12 §. Påföljden 
är tidsbestämd och har ett minimum på fjorton dagar och högst fyra år. Villkorlig 
frigivning förekommer inte vid denna påföljd.151

När rätten skall bestämma påföljd för en ung lagöverträdare bör rätten i första hand 
överväga om ett överlämnande till vård inom socialtjänsten (ungdomsvård) eller böter 
är lämpligt. För det andra skall rätten pröva om en annan icke frihetsberövande påföljd 
kan komma i fråga. Domstolen skall alltså först pröva exempelvis om villkorlig dom 
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eller skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst kan dömas ut för den unge innan en 
frihetsberövande påföljd kan komma på tal.152 Denna prövning sker enligt BrB 
bestämmelser om val av påföljd i bl.a. BrB 30:4 och 5 §§ samt 29 kap.153

Som tidigare nämnts vad gäller fängelse som påföljd för unga bör det undvikas i största 
möjliga mån. Samma restriktivitet för att döma till fängelse bör även gälla för sluten 
ungdomsvård. Förutsättningarna för att döma till sluten ungdomsvård skall således vara 
detsamma som för fängelse. Detta innebär att även vid sluten ungdomsvård krävs det 
synnerliga skäl för att döma ut påföljden. Sluten ungdomsvård som påföljd ersätter 
fängelsestraffet för unga lagöverträdare.154

Sammanfattningsvis kan de påföljder som unga kan ådömas antingen som självständiga 
påföljder eller i kombination med varandra, sammanfattas något förenklat enligt 
följande:

 Dagsböter 30-150 (vid flerbrottslighet 200) stycken
 Ungdomsvård
 Ungdomsvård + ungdomstjänst 20-150 timmar
 Ungdomsvård + 30-200 dagsböter
 Ungdomstjänst 20-150 timmar
 Villkorlig dom/skyddstillsyn
 Villkorlig dom/skyddstillsyn + kombinationspåföljd eller föreskrift
 Fängelse/sluten ungdomsvård155
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Kap. 5. Förebyggande av brott

Nedan skall det brottsförebyggande arbetet kort presenteras. Brottsförebyggande rådet 
(BRÅ) är det organ som har den centrala rollen när det gäller att stödja det 
brottsförebyggande arbetet. BRÅ:s övergripande mål är att främja brottsförebyggande 
arbete genom utveckling, utvärdering, tillämpad forskning och information inom det 
kriminalpolitiska området.156 Inom det brottsförebyggande arbetet har jag dessutom valt 
att behandla reparativ rättvisa och medling som åtgärder. Detta på grund av att de kan 
ha vissa brottsförebyggande effekter.

Det finns olika tillvägagångssätt att förebygga brott. Sådana kan vara situationella 
åtgärder, dessa bygger på själva brottssituationen där syftet är att försvåra 
genomförandet av brottet. Detta kan vara t.ex. genom rattlås till bilar eller tillträdes 
kontroll till parkeringshus/garage används. Andra sådana åtgärder kan vara att öka 
risken för upptäckt av brott t.ex. genom kameraövervakning, riktad polisövervakning, 
belysning i gångtunnlar etc. Men även genom att minska utrymmet för brott t.ex. genom 
märkning av egendom eller genom klottersanering. Social brottsprevention å andra 
sidan bygger på antagandet att människans tendens att begå brott grundläggs tidigt i 
livet och att den är resultatet av individuella egenskaper och graden av social integration 
i samhället. Inom den sociala brottspreventionen är åtgärderna ofta långsiktiga och har 
till syfte att stärka självkontrollen och de sociala banden till samhället. Det kan 
exempelvis vara fråga om att åstadkomma stabila familjeförhållanden. Familjen är den 
absolut viktigaste normbildaren och även det starkaste sociala skyddsnätet. Andra 
sociala åtgärder såsom insatser inom mödra- och barnhälsovården, förskoleverksamhet, 
socialförsäkringssystemet, utbildningsväsendet och fritidsverksamhet för barn och 
ungdomar omfattas av begreppet socialprevention.157

5.1. Det förebyggande arbetets utveckling

I regeringens nationella brottsförebyggande program från år 1996, Allas vårt ansvar (Ds 
1996:59), har behovet av tidiga åtgärder särskilt framhållits. Sådana åtgärder som riktar 
sig till unga i riskmiljöer och risksituationer vilket syftar till att förhindra eller 
åtminstone begränsa en ogynnsam utveckling bör beaktas. Åtgärder såväl sociala som 
situationella bör komma i fråga.158 Att åtgärderna framförallt bör grunda sig på lokala 
insatser är något som tydligt lyfts fram i programmet.159

Utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet efter Allas vårt ansvar avslutades har 
behandlats i regeringens skrivelse, brott kan förebyggas (SKR 2000/01:62). Regeringen 
har där framhållit vikten av det fortsatta förebyggande arbetet inom alla 
samhällsområden. Tre viktiga utgångspunkter som regeringen angivit är för det första 
att det måste finnas ett brottsförebyggande perspektiv i samhällspolitiken. Detta innebär 
att regeringen, statliga myndigheter, landsting och kommuner måste i större 
utsträckning uppmärksamma hur samhällsutvecklingen och de politiska besluten på 
andra områden än det kriminalpolitiska påverkar brottsligheten och därigenom låta 
denna kunskap påverka besluten inom dessa områden. Exempelvis utvecklingen på 
arbetsmarknaden eller beslut inom social och utbildningspolitiken. Den andra 
utgångspunkten är att den lagenliga delen av kriminalpolitiken måste vara 
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brottsförebyggande, framförallt straffsystemet och dess tillämpning. Påföljdssystemet 
och rättsväsendets arbetsmetoder är således väsentliga faktorer. Inom dessa områden 
framhålls att reformarbetet måste fortsätta. Den tredje utgångspunkten är det lokala 
brottsförebyggande arbetet. Brottsligheten har till stor del lokal anknytning och måste 
således förebyggas och bekämpas lokalt. Närpolisen har här en mycket viktig uppgift. 
Men ansvaret vilar även på kommunerna när de t.ex. bedömer barnomsorgens och 
skolans resurser, planerar belysning eller beviljar utskänkningstillstånd osv. Föräldrarna 
har en oerhört viktig roll, men ansvaret för barnen får och kan inte enbart stanna vid 
familjen. Alla aktörer som bor och verkar i ett område, grannar, barnomsorg, skola 
frivilligorganisationer, polisen, näringslivet etc. har alla en viktig roll i det 
brottsförebyggande arbetet.160

5.2. Reparativ rättvisa

Reparativ rättvisa (restorative justice), är en rättsfilosofi som har fått stort genombrott i 
Europa, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland de senaste decennierna. Reparativ 
rättvisa har på de senaste 20 åren fått en allt större inflytande på den svenska 
kriminalpolitiken och även en ökande praktisk tillämpning. Reparativ rättvisa 
framhåller det faktum att ett brott riktar sig mot ett enskilt brottsoffer och inte mot 
staten. Gärningsmannen står således i huvudsak i skuld till brottsoffret och inte till 
staten för sitt brott. Genom att gärningsmannen ställer till rätta den skada som denne 
orsakat brottsoffret kan skulden anses vara betald. Detta sker genom en process där 
gärningsmannen och brottsoffret möts för att konfrontera och informera varandra om 
sina respektive upplevelser kring brottet samt för att få insikt av varandras bakgrund. 
Reparativ rättvisa kan sägas bygga på tre principer:161

 Rättvisa kräver att vi arbetar för att rehabilitera den som har skadats.
 Den som är direkt berörd av brottet skall ha möjlighet att till fullo medverka i 

reaktionerna mot brottet.
 Statens roll är i första hand att bevara den allmänna ordningen.162

De vanligaste program och resultat av processer som förekommer inom reparativ 
rättvisa är medling och familjerådslag. Sanktioner som även är vanligt förekommande 
inom den traditionella straffrätten såsom skadestånd och oavlönat arbete tillämpas även 
de inom reparativ rättvisa. Dessa sanktioner blir ofta resultatet av den överenskommelse 
som parterna träffar vid t.ex. medling. Det har framhållits av många som är verksamma 
inom reparativ rättvisa att programmen inom rörelsen skall fortskrida utan att involvera 
myndigheter och stat och alltså inte bli en del av den statliga byråkratin.163

5.2.1. Medling

Medling är en alternativ konfliktlösnings metod. Medlingen sker inom ett flertal 
områden i Sverige. Exempelvis i dispositiva tvistemål, alltså där förlikning är tillåten, 
enligt RB 42:17, i arbetsrättsliga tvister enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet 
(MBL) 46 §, inom familjerådgivning, vilket kommunen är skyldiga att tillhandahålla, 
enligt SOL 12 a §. Även inom arrende, bostads och hyresrättstvister samt vissa 
upphovsrättsliga tvister är medlingen föreskriven.164 Medling som konfliktlösnings 

                                               
160 SKR 2000/01:62, s 61.
161 SOU 2004:122, s 145.
162 A bet s 145.
163 A bet s 145 f.
164 SOU 2000:105 s 45.
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metod vid brott bygger på teorin om den reparativa rättvisan.165 Medling som en åtgärd 
vid brott kan ha flera syften. Något som anses ha särskild betydelse är att bevara 
balansen mellan gärningsmannens och brottsoffrets intressen. Gärningsmannen får 
genom medlingen ta ansvar för sina handlingar och ställa till rätta efter sig, vilket kan ha 
betydelse för dennes insikt om konsekvenserna av handlandet. Medlingen kan även lösa 
vissa praktiska frågor som t.ex. hur skadestånd skall betalas. Genom medlingen kan 
även ges möjlighet att behandla eventuella bakomliggande konflikter som kan vara 
förklaringen till brottet. Slutligen kan medlingen minska brottsligheten, detta genom att 
återfall borde vara mindre vanligt för de gärningsmän som deltar.166

Medlingen innebär i princip att parterna som tvisten gäller träffas och tillsammans med 
en oberoende medlare försöker komma fram till en lösning på konflikten. Anledningen 
till att ett medlingsförfarande väljs kan vara bl.a. för att parterna vill komma fram till en 
snabb lösning på tvisten, i andra fall kan det vara tal om att parterna vill bevara de nära 
och framtida relationerna och att tvisten löses i samförstånd anses således viktigt i detta 
hänseende. Vad gäller medlingen vid ungdomsbrott kan även andra skäl föranleda ett 
medlingsförfarande, t.ex. att det kan vara rehabiliterande för både gärningsmannen och 
brottsoffret samt ha brottsförebyggande effekt. Nedan skall medlingsprocessen 
beskrivas, förfarandet kan dock skilja sig åt från fall till fall men i regel sker det som jag
nedan kommer att beskriva.167

Medlingsprocessen inleds t.ex. genom att polisen antingen informerar och/eller frågar 
gärningsmannen och eventuellt brottsoffret om de kan tänka sig att medverka vid 
medling. Polisen överlämnar därefter ärendet till en medlingsverksamhet. Denna 
medlingsverksamhet kontaktar sedan parterna för att närmare diskutera medlingen. 
Huvudprincipen är att gärningsmannen tillfrågas först om denne vill medverka, 
eftersom det bör vara klart att denne vill medverka innan kontakt tas med brottsoffret. 
Om någon av parterna är underåriga tillfrågas och informeras även vårdnadshavarna.

Vad gäller förberedelserna inför själva medlingsmötet kan detta vara olika. I vissa fall 
har endast telefonkontakt visat sig vara tillräckligt medan vid andra fall kan s.k. 
förmöten med parterna behövas. Vid förmötena kan parterna få sådan behövlig 
information om innebörden av medlingsförfarandet, hur mötet går till och vilka regler 
som gäller. Detta är även en möjlighet för parterna att kunna ställa frågor och lära känna 
medlaren. När förberedelserna är avslutade sker själva medlingsmötet. Mötet sker 
vanligtvis i en neutral lokal. De närvarnade vid mötet kan vara förutom medlaren, 
gärningsmannen, brottsoffret och respektive parts vårdnadshavare, även anhöriga och 
nära vänner kan medverka som stöd.168

Mötet kan inledas genom att medlaren visar var parterna och eventuellt andra deltagare 
skall sitta. Vårdnadshavare och andra stödpersoner brukar få hålla sig i bakgrunden. 
Medlaren redogör därefter kort för brottet och lämnar sedan över ordet till brottsoffret 
som lämnar sin beskrivning av brottet och hur det har påverkat denne. Gärningsmannen 
ger sedan sin syn på brottet. Parternas beskrivningar av det inträffade brukar leda till 
frågor vilket leder till en dialog mellan parterna. Medlaren är under mötet inte aktiv i 
själva dialogen utan ingriper endast för att underlätta för parterna att komma till tals och 
ser till att viktiga sidor av saken klarläggs. Vårdnadshavarna får i regel inte komma till 
tals förrän parterna har avslutat sin diskussion. När parterna tycker att saken är 

                                               
165 SOU 2000:105, s 47.
166 A bet s 51 f.
167 A bet s 45 f.
168 A bet s 46 f.



40

färdigbehandlad, kan en diskussion om ett gottgörelse avtal komma ifråga, i de fall detta 
är aktuellt. Ett avtal av detta slag kan bestå i att gärningsmannen skall ersätta 
brottsoffret för den skada denne har lidit genom brottet. Exempelvis kan det vara genom 
ekonomisk ersättning eller att utföra visst oavlönat arbete åt brottsoffret. Avtalet kan 
även vara av ett mer ideellt slag och ange hur parterna sinsemellan skall förhålla i 
framtiden. Det är dock inte något krav på att medlingen skall resultera i ett avtal. I 
många fall brukar gärningsmannen be brottsoffret om ursäkt och parterna skakar hand 
med varandra i samband med att mötet avslutas.169

Sedan år 2002 har Sverige haft en lagstiftning som reglerar medlingen vid brott, lagen 
(2002:445) om medling med anledning av brott. Lagen har karaktären av en ramlag, 
detta med anledning av att medlingsförfarandet i Sverige är i en utvecklingsfas och 
utrymme har således lämnats för en fortsatt utveckling av verksamheten.170 I och med 
lagen har medlingens betydelse för rättsprocessen fått en allt större roll, exempel på 
detta kan hittas i LUL 17 § st. 3.171 BRÅ hade fram till år 2007 ett uppdrag att utveckla 
medlingsverksamheten i landet. Efter uppdragets avslutande har det blivit en 
obligatorisk uppgift för kommunerna att erbjuda medling för unga lagöverträdare, detta 
enligt SOL 5:1 c.172  

                                               
169 SOU 2000:105, s 47.
170 Prop. 2001/02:126, s 33 f.
171 A prop s 28 f.
172 Thunved, Clevesköld, Thunved, s 62.
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Kap. 6. Diskussion/analys

Sammanfattningsvis kan sägas att den regleringen som finns beträffande unga 
lagöverträdare är ett väldigt omfattande område. Området styrs av två synsätt det ena är 
det straffprocessuella förfarandet som gäller vid brott i normala fall och det andra är det 
socialrättsliga som gäller beträffande de unga lagöverträdarna särskilt. Arbetet har i 
första hand tagit sikte på den straff- och processrättsliga regleringen. Sättet att handskas 
med unga i lagstiftningen på detta sätt bygger till stora delar på principen om att unga 
lagöverträdare i första hand skall bli föremål för åtgärder inom de sociala 
myndigheterna och om möjligt hållas borta från domstol och kriminalvård. Denna 
princip genomsyrar hela lagstiftningen beträffande unga. Detta synsätt beträffande unga 
medför dessutom att lagstiftningen blir väldigt omfattande. Regleringen beträffande 
unga som begår brott sträcker sig över fyra juridiska områden, processrätt, straffrätt, 
socialrätt och förvaltningsprocessrätt. Detta har till stor del att göra med den 
särbehandling av unga som finns i lagen. Jag tycker personligen att lagstiftningen blir 
svår överskådlig. En viss förbättring har skett beträffande de särskilda påföljderna som 
gäller unga, då dessa har införts i ett eget kapitel i BrB (32 kap.). Vad gäller processen 
finns LUL:s bestämmelser som är särskilt anpassade för unga lagöverträdare så även här 
finns bestämmelser samlade. Fastän det förhåller sig på detta vis är processregleringen 
beträffande unga väldigt omfattande. Där bl.a. regler kan återfinnas i RB, LUL och BrB. 
Vidare finns där särskilda bestämmelser för de unga beroende på ålder där det skiljs 
mellan de som är under 15 år, de som är mellan 15-17 år och de som är mellan 18-20 
år.173 Utvecklingen av lagstiftningen beträffande unga som begår brott har under de 
senaste 20 åren varit relativt omfattande. Jag tycker att området är sådant som kräver 
ständig förnyelse och tillsyn, detta i takt med att samhället förändras.

I fallen från JO riktades kritik mot polisen för det sätt de agerade i ärendena i fråga. Jag 
tycker att dessa fall kan sägas visa hur svårt det kan vara i vissa fall att tillämpa rätt 
bestämmelser. Det åskådliggör dessutom att myndigheterna måste bli bättre på att 
handskas med unga som begår brott. Att det i bägge dessa fall var unga under 15 år som 
ärendena gällde, kan ha föranlett viss slapphet i handläggningen från polisens sida. 
Detta på grund av att polisen kanske var inställda på att de misstänkta inte kunde 
lagföras. Om så var fallet tycker jag att det är fel, för att oavsett vilken ålder en person 
har skall dennes rättigheter iakttas. 

Sedan Sverige ratificerad FN:s barnkonvention har begreppet barnets bästa blivit ett 
ledord vid all lagstiftning när det gäller barn och unga. Som tidigare nämnts kan 
begreppet betyda olika för olika människor, beroende på hur barnets behov uppfattas av 
dem. Även synen på barn kan komma att förändras, detta i och med att ny kunskap 
växer fram och att samhället förändras. Jag kan hålla med om att begreppet kan tolkas 
olika och att synen på barn är något som förändras. Detta kan även vara fallet för olika 
samhällen. Synen på barn i Sverige kan skilja sig från synen på barn i ett annat land, där 
även begreppet kan ha en annan innebörd. Jag tycker således att begreppet bör tolkas 
dels ur den aktuella tiden och dels ur samhällets struktur. Begreppet ungdom är även det 
ett svårdefinierat begrepp som kan definieras på olika sätt som tidigare nämnts.174 Att 
ungdomen är en ”fas i livet som ligger mellan barndom och vuxenhet”, tycker jag är en 
bra definition för begreppet. Denna definition är väldigt bred, avgränsningar kan således 
göras. Någon klar gräns för när ungdomsperioden börjar och slutar är svår att peka på.

                                               
173 Se kap. 3.6.
174 Se kap. 2.2.
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Unga som grupp begår brott i hög utsträckning. Det är något som statistiken tydligt 
visar. Att brott bland unga ökar och blir värre med åren är den allmänna uppfattningen 
som finns i samhället av ungdomar och deras kriminalitet. Media kan här sägas vara en 
starkt bidragande orsak till den synen vi har av unga som begår brott. Att det däremot 
sker en minskning av brottsligheten och att unga laglydiga ökar är inte något som
framhålls i media. Det är enligt mig väldigt positivt att se denna minskning, det talar för 
att arbetet med unga lagöverträdare är på rätt väg. Anledningarna kan vara många, men 
en stor bidragande orsak tror jag är det omfattande lagstiftningsarbetet på området som 
började kring slutet på 90-talet. Vad gäller det brottsförebyggande arbetet kan där alltid 
göras mer såväl beträffande de situationella som socialpreventiva åtgärderna. Det är 
även viktigt att fortsätta utveckla det lokala arbetet då det i första hand är där som 
problemen kan lösas. Att tillfällena till brott minskar är således även det en orsak till att 
brottsligheten minskar. Vad gäller medlingen är det en åtgärd som jag tror kan ha bra 
förebyggande verkan. Medling är dock framförallt en konfliktlösningsmetod. Men 
speciellt beträffande unga lagöverträdare och i första hand de unga som befinner sig i 
början av en ”brottskarriär”. Dessa unga personer tror jag fortfarande är formbara och 
kan således påverkas av ett sådant möte. Medlingen kan således göra gott såväl för 
brottsoffret som för gärningsmannen. Det kan för unga vara bra att tidigt träffa den 
person som man orsakat skada. Den unge kan i många fall inse allvaret i det inträffade 
och förhoppningsvis tar detta med sig i framtiden. Barn och unga är i en fas i livet då de 
fortfarande är väldigt beroende av familjen och föräldrarna. Familjen spelar således en 
väldigt viktig roll i de ungas liv. Problem i familjen kan i sig vara en faktor till att unga 
utvecklas ogynnsamt vilket kan leda till att brott begås. Det är dock inte en garanti att 
unga inte begår brott om denne har en välfungerande familj. Det kan dock minska 
risken för att brott begås.

I samhället debatteras det ofta om att det krävs hårdare tag mot ungdomar när de begår 
brott. Vad gället straffbarhetsåldern finns där även röster som menar att åldern bör 
sänkas. Detta då det idag är många som börjar begå brott före 15 års ålder och 
socialtjänstens åtgärder anses vara verkningslösa. Alternativet vid en sänkning blir att 
domstolen får handskas med dessa unga. Men frågan blir vilken skillnad detta skulle 
göra gentemot socialtjänstens åtgärder? Personligen tror jag att skillnaden skulle vara 
väldigt marginell då domstolen fortfarande har att beakta den unges låga ålder vid 
straffbestämning och således tror jag att utgången skulle bli detsamma. En sänkning av 
åldern skulle ha störst verkan om även påföljderna och straffen för unga skulle bli 
hårdare. Jag tror dock inte hårdare straff är en metod som hjälper de unga tillbaka till ett 
socialt välfungerande liv. Ett väldigt aktuellt exempel är mordet i Stureby där en 15 årig 
flicka mördades av två jämnåriga, en pojke och en flicka. Mordet har väckt stor 
uppståndelse efter att straffet för de tilltalade blev 1 år och 8 månader sluten 
ungdomsvård. Straffet kan tillsynes vara lågt med tanke på brottet, men utifrån den 
reglering som finns tror jag straffet är rättvist. Jag har dock inte läst domen och känner 
inte till bedömningen i fallet. De tilltalade är ju trots allt barn, endast 16 år, det får inte 
glömmas. Hårdare straff för de tilltalade kan inte få den mördade flickan tillbaka, dock 
kan samhället tillrättavisa de tilltalade och hjälpa dem tillbaka till samhället på bästa 
sätt. I lagstiftningen har det blivit hårdare tag där brottet har fått en tydligare roll i 
bedömningen av strafflängd och påföljd. Grundläggande principer som proportionalitet, 
förutsebarhet och konsekvens har börjat beaktas i större utsträckning än tidigare. Det får 
dock inte innebära en konflikt med behovet av sociala insatser för den unge. Således 
skall två olika synsätt, brottet och sociala insatser, beaktas och vägas in i en bedömning 
av den unge som begått ett brott. Att unga särbehandlas vad gäller straffmätning tycker 
jag är bra. Unga människor skall inte likställas med vuxna. Unga är inte tillräckligt 
mogna, de är fortfarande under en utvecklingsperiod i livet både fysiskt och psykiskt. 



43

Unga bör således inte ställas till fullt ansvar för sina handlingar. Det faktum att ett straff 
skulle påverka en ung person mer ogynnsamt än vad det hade gjort på en vuxen, är ännu 
ett skäl till att straff bestäms olika för dessa grupper. Hur mycket ett straff skall sänkas 
med är en fråga som kan diskuteras. Jag tycker att HD:s yttrande angående detta i 
rättsfallet NJA 2000 s 421 är bra. HD sade att åldern bör självfallet vara en central 
utgångspunkt för hur mycket ett straff skall sättas ned med. Det är dock inte enbart 
åldern som avgör, utan andra faktorer kan komma att vara av betydelse. En bedömning 
skall alltså göras från fall till fall. En fast reglering bör alltså inte finnas. Jag tycker att 
HD:s resonemang är vettigt. 

En enkel metod för hur ungdomsbrottslighet skall motverkas eller vilka påföljder som är 
de mest effektiva, tror inte jag finns. Utan där ska finnas alternativ. Individer är olika, 
ett bötesstraff kan ha en förebyggande verkan för en person och således vara väldigt bra 
medan för någon annan kan ett medlingsmöte vara svaret. Individer reagerar olika på 
olika åtgärder, således är olika alternativ bra. Inom den kriminologisk forskning har 
frågan om varför unga begår brott vållat problem. Något svar på frågan har inte funnits. 
Däremot har där konstaterats vissa faktorer som kan öka risken för att en individ begår 
brott. Jag kan till stora delar hålla med om detta. Jag tror dock att frågan varför en 
person begår brott är väldigt individuell. Varje enskild individ har sin historia, svaret 
och lösningen på frågan kan alltså inte vara generell utan måste finnas hos den enskilde 
individen.
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Kap. 7. Källor
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Prop. 1997/98:96 Vissa reformer av påföljdssystemet
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