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Sammanfattning 
 

 

En grundtanke och rättsprincip i det svenska påföljdssystemet är att unga lagöverträdare inte 

ska straffas på samma sätt som vuxna. Ytterligare en grundtanke är att det i första hand är 

socialtjänsten som ska ansvara för samhällets åtgärder mot unga lagöverträdare utifrån den 

unges behov. Den positiva särbehandlingen av unga lagöverträdare har tagit sig uttryck i tre 

särskilda ungdomspåföljder: ungdomsvård, ungdomstjänst och sluten ungdomsvård. 

 

När ungdomar begår brott ställs samhället inför dilemmat att balansera straffrättsliga 

reaktioner mot brott och de socialrättsliga ambitionerna om de inte ska ta skada av samhällets 

ingripanden. En central frågeställning är hur det allmänna ska hantera ungdomars brottslighet. 

Det är viktigt att det allmänna stödjer och hjälper ungdomar som begår brottsliga handlingar, 

men måste samtidigt reagera på och motverka brott. Det är även angeläget att det allmänna 

hävdar de grundläggande värdena som skyddas av den straffrättsliga regleringen. Denna 

dualistiska konflikt och samverkan mellan sociala myndigheter och rättsväsendet kan ge 

upphov till svårbemästrade intressekonflikter. Det är mycket viktigt att samarbetet mellan de 

berörda aktörerna fungerar väl för att de unga lagöverträdarna ska utvecklas gynnsamt och 

avledas från ett fortsatt brottsligt leverne. 
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1. Inledning 

 

”Socialtjänstens insatser för ungdomar med problem och rättsväsendets insatser i 

anledning av brott har olika syften. Medan socialtjänstens insatser utgår från den 

unges behov så utgör rättsväsendets insatser i princip reaktioner mot den brottsliga 

verksamheten i syfte att markera samhällets avståndstagande från denna. Det finns 

dock ingen principiell motsättning mellan stöd, hjälp och vård å ena sidan och tydliga 

reaktioner mot ett icke acceptabelt beteende å andra sidan. I praktiken måste stöd och 

kontroll gå hand i hand.”
1
 

Prop. 1989/90:28. 

 

1.1 Bakgrund 

 

En grundläggande rättsprincip i Sverige är att alla individer ska behandlas lika inför lagen. 

Likabehandlingsprincipen återfinns i 1 kap. 9 § RF. Från denna rättsprincip kan det dock av 

humanitära skäl göras vissa undantag. Ett sådant undantag är att man tar hänsyn till åldern hos 

gärningsmannen vid påföljdsbestämningen.
2
 

 

Brott som begås av barn och ungdomar väcker ofta starka känslor. I den allmänna och 

politiska debatten rubriceras ungdomsbrottsligheten ofta som ett stort samhällsproblem.
3
 Hur 

unga lagöverträdare ska bemötas har diskuterats i alla tider och är en ständigt återkommande 

fråga.
4
 

 

I princip kan samma bestämmelser i BrB som gäller vuxna tillämpas på lagöverträdare i 

åldern 15-20 år. En grundtanke och rättsprincip i det svenska påföljdssystemet är dock att 

unga lagöverträdare inte ska straffas på samma sätt som vuxna. Denna princip har en lång 

tradition och en bred förankring och gäller särskilt unga lagöverträdare i åldrarna 15-17 år, 

men omfattar även ungdomar upp till 20 års ålder. Det övergripande motivet bakom 

särbehandlingen av unga lagöverträdare är förankrat i erfarenheter av att det inte varken är 

lämpligt, effektivt eller rättvist att straffa unga lagöverträdare på samma sätt som vuxna. 

                                                 
1
 Prop. 1989/90:28, s. 56. 

2
 Nordlöf (2012), s. 160. 

3
 BRÅ rapport (2000), s 9. 

4
 Borgeke & Månsson (2007), s 181. 
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Straffrättsliga ingripanden mot unga lagöverträdare ska anpassas till den unges brist på 

mognad, begränsad erfarenhet och andra särskilda förhållanden. Detta för att den unga 

lagöverträdaren ska utvecklas gynnsamt, inte ta skada av och utveckla ett destruktivt beteende 

till följd av de straffrättsliga ingripandena. Ytterligare en grundtanke i det svenska 

påföljdssystemet är att det i första hand är socialtjänsten som ska ansvara för samhällets 

åtgärder mot unga lagöverträdare utifrån den unges behov. 

 

Det är en självklarhet att det allmänna ska verka för att barn och ungdomar får växa upp under 

goda förhållanden. Likaledes är det självklart att det allmänna även ska verka för att de barn 

och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det stöd och den hjälp de behöver.
5
  

Ungdomar som begår brottsliga handlingar är ofta socialt utsatta och har ett särskilt behov av 

stöd och hjälp, inte minst de ungdomarna som ägnar sig åt allvarlig brottslighet.
6
 Det är 

mycket viktigt att det allmänna ger ungdomarna det stöd och den hjälp de behöver för att sluta 

begå brottsliga handlingar. När ungdomar begår brottsliga handlingar ställs samhället inför 

dilemmat att balansera straffrättsliga reaktioner mot brott och de socialrättsliga ambitionerna 

om att barnet och ungdomarna inte ska ta skada av samhällets ingripanden. En central 

frågeställning är hur det allmänna ska hantera ungdomars brottslighet. Det är viktigt att det 

allmänna stödjer och hjälper ungdomar som begår brottsliga handlingar, men måste samtidigt 

reagera på och motverka brott. Det är angeläget att det allmänna hävdar de grundläggande 

värdena som skyddas av de straffrättsliga reglerna.
7
 Samhället har således dubbla uppgifter 

när det gäller unga lagöverträdare. Denna dualistiska konflikt och samverkan mellan sociala 

myndigheter och rättsväsendet kan ge upphov till svårbemästrade intressekonflikter. Det är 

mycket viktigt att samarbetet mellan de berörda aktörerna fungerar väl för att de unga 

lagöverträdarna ska kunna återföras till ett väl fungerande liv. Valet av påföljd för kan komma 

att påverka resten av den unga lagöverträdarens liv. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att analysera och redogöra för särbehandlingen av unga 

lagöverträdare vid påföljdsbestämningen i svensk rätt. Motiv och ideologier bakom den 

                                                 
5
 Prop. 1997/98:96, s. 139. 

6
 SOU 2004:122, s. 148. 

7
 Thunved m.fl. (2010), s. 19. 
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positiva särbehandlingen av unga lagöverträdare samt de särskilda ungdomspåföljderna 

kommer att undersökas. Den dualistiska konflikt och relationen mellan samhällets straffande 

och vårdande roll inom ramen för påföljdssystemet för unga lagöverträdare kommer att 

undersökas. Uppsatsen omfattar fördjupande studier av gällande regelverk, grundsatser och 

bakgrunden till påföljdssystemet för unga lagöverträdare. 

 

För att kunna besvara ovan nämnda syfte har följande frågeställningar valts: 

 

 Hur ser påföljdssystemet ut för unga lagöverträdare? 

 Hur kommer den positiva särbehandlingen av unga lagöverträdare till uttryck i lag? 

 Varför särbehandlas unga lagöverträdare i påföljdssystemet? 

 Vad innebär principen om barnets bästa och hur förhåller sig principen till unga 

lagöverträdare? 

 Vilka samhällsintressen kommer till uttryck i lagstiftningen? 

 Hur ser påföljdssystemet för unga lagöverträdare ut i Norge? 

 Finns det några dilemman eller inkonsekvenser i det svenska påföljdssystemet för 

unga lagöverträdare? 

 

Uppsatsen syftar inte till att göra en fullständig genomgång av brottsbalkens bestämmelser om 

påföljder för unga som begått brott, utan syftar snarare till att ge läsaren en överblick över det 

omfattande påföljdssystemet med särskild inriktning på de särskilda bestämmelserna för unga 

lagöverträdare. Förhoppningsvis kan uppsatsen utgöra ett hjälpmedel för förtroendevalda och 

tjänstemän som i sin tjänst ställs inför frågor gällande brott av ungdomar. Vidare kan 

uppsatsen förhoppningsvis vara av intresse för de personer som vill få en inblick i hur det 

allmänna reagerar mot och hanterar ungdomars brottslighet. 

 

 

1.3 Metod och material 

 

För att uppfylla syftet med examensuppsatsen har huvudsakligen en rättsvetenskaplig metod 

använts där framställningen fått sin grund främst i lag, förarbeten, propositioner och doktrin. 

På grund av ämnesområdets komplexitet och tvärvetenskapliga natur har de traditionella 

rättskällorna kompletterats med andra kunskapskällor, till exempel kriminologisk och 
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sociologisk litteratur. I syfte att förankra uppsatsen i verkligheten har bland annat visst 

material från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) använts.  

 

För att fördjupa förståelsen för svensk rätt kommer en utblick att göras till norsk rätt hänförlig 

till påföljdssystemet för unga lagöverträdare. Eftersom Norge såväl geografiskt som kulturellt 

ligger nära Sverige bidrar utblicken till det norska påföljdssystemet för unga lagöverträdare 

till intressanta aspekter i diskussionen. Som ett redskap i analysen kommer således en 

jämförelse mellan svensk rätt och norsk rätt gällande unga lagöverträdare att ske. Utblicken 

till norsk rätt syftar inte till och är inte på något sätt en uttömmande studie, utan redogör 

enbart för de delar som är relevanta för uppsatsens syfte. 

 

För att få en djupare inblick på särbehandlingen av unga lagöverträdare vid 

påföljdssbestämningen i svensk rätt kommer även en historisk bakgrund till den rättsliga 

utvecklingen på området att redovisas. 

 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Rättssystemet gällande unga lagöverträdare är ett vidsträckt område att studera varpå 

uppsatsen måste begränsas. Uppsatsen fokuserar på det svenska påföljdssystemet för unga 

lagöverträdare. Den processrättsliga regleringen behandlas inte. Varför ungdomar begår 

brottsliga handlingar, riskfaktorer och vilka faktorer som påverkar dem behandlas inte i 

uppsatsen. Kriminalstatistik kommer att kommenteras men inte heller behandlas närmare.  

 

Vid behandling av de påföljder som är särskilt anpassade för unga lagöverträdare är uppsatsen 

begränsad till att inte behandla ”vuxenpåföljderna” i någon större utsträckning, det vill säga 

de vanliga påföljderna så som fängelse, skyddstillsyn och villkorlig dom. Det är dock viktigt 

att komma ihåg att unga lagöverträdare kan ådömas dessa påföljder om brottets straffvärde 

kräver detta, även om de är att anse som sekundära till de särskilda ungdomspåföljderna. 
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2. Unga lagöverträdare 

 

 

2.1 Den svenska ungdomsbrottsligheten 

 

Ungdomsbrottsligheten uppmärksammas ständigt i den kriminalpolitiska debatten och 

samhällsdebatten. Vidare ses ofta ungdomsbrottslighet som grogrunden för brottsligheten i 

samhället. I den allmänna debatten ställs ofta frågan om hur samhället ska komma tillrätta 

med ungdomsbrottsligheten och de unga lagöverträdarna. Rättssystemet har ofta fått kritik för 

att de unga lagöverträdarna inte möts av tillräckliga och tydliga reaktioner från samhällets 

sida.
8
 Den allmänna debatten återspeglar den dualistiska konflikt som råder mellan olika 

principer och perspektiv på brott och påföljder.  

 

Ungdomen är den period som infaller mellan barndomen och vuxenlivet. Straffansvarsåldern i 

Sverige är 15 år och i straffrättsligt hänseende pågår ungdomsperioden tills den unga fyllt 21 

år. År 2013 utgjorde lagföringsbeslut mot ungdomar i åldern 15–20 år 18 procent av samtliga 

lagföringsbeslut, dock utgjorde ungdomar i åldern 15–20 år endast 8 procent av den straffbara 

befolkningen. Det innebär att antalet lagföringsbeslut i relation till medelfolkmängden är 

större i de yngre åldersgrupperna (15–17 år respektive 18–20 år) än i de äldre 

åldersgrupperna.
9

 Ungdomar är således den mest brottsaktiva gruppen i samhället och 

ungdomsåren innebär en tydlig topp i brottsaktivitet och de flesta ungdomar begår något eller 

några brott under sin ungdom.
10

 Under tonåren avtar dock brottsligheten vilket tyder på att 

brottslig aktivitet för majoriteten av ungdomar är en övergående fas.
11

 De flesta individer som 

under sin ungdom begår brott gör detta under en kortare period för att sedan leva ett laglydigt 

liv. Endast en liten del av de som i sin ungdom begår brottsliga handlingar fortsätter att begå 

brott i vuxen ålder.
12

 De flesta brott som begås av ungdomar är av lindrig karaktär, 

exempelvis mindre grova skadegörelsebrott och stöldbrott. Det är relativt få ungdomar som 

begår grova brott, så som grov stöld eller våldsbrott.
13

 Vidare begår ungdomar oftast brott mot 

                                                 
8
 Thunved m.fl. (2010), s. 11. 

9
 BRÅ statistik (2013), s. 27. 

10
 SOU 2012:34, del 4, s. 297. 

11
 Estrada & Flyghed (2013), s. 34. 

12
 SOU 2012:34, del 4, s. 297. 

13
 A.a., s. 297-298. 
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andra ungdomar. Ungdomar är även den grupp som är klart mest utsatt för stöld och 

våldsbrott.
14

 

 

Unga lagöverträdare kan delas in i tre kategorier: under 15 år, 15-17 år och 18-20 år. Eftersom 

straffansvarsåldern i Sverige är 15 år, 1 kap. 6 § BrB, kan inte barn som begått brott innan de 

fyllt 15 år dömas. För unga som begår brott i åldern 15-17 år är påföljdssystemet i förhållande 

till påföljderna för vuxna som tydligast. För åldersgruppen 15-17 år finns tre speciellt 

anpassade ungdomspåföljder: ungdomsvård, ungdomstjänst och sluten ungdomsvård. 

Därutöver kan unga lagöverträdare även dömas till böter, skyddstillsyn och villkorlig dom på 

samma sätt som vuxna. Förutom principen om strafflindring skiljer sig inte påföljdssystemet 

för 18-20 åringar i någon större utsträckning från systemet för vuxna.
15

 När begreppen unga 

lagöverträdare, ungdomar och unga fortsättningsvis används är det således personer i åldern 

15-20 år som åsyftas. 

 

Unga lagöverträdare ses ofta som sårbara individer som genom att begå brottsliga handlingar 

visar att de befinner sig i ogynnsam utveckling med risk för en framtida utslagning. Unga 

lagöverträdare utmålas även ofta som en problematisk grupp, omoraliska individer utan 

hänsyn till andra medmänniskor och egendom.
16

 Här uppstår en motsättning mellan ilska och 

oro samt straff och vård. Hur det allmänna ska agera mot ungdomsbrottsligheten kan ses ur 

två olika perspektiv: behandlingsprincipen eller straffvärdeprincipen. Behandlingsprincipen 

bygger på samhället ska hjälpa de unga lagöverträdarna snarare än straffa dem med 

utgångspunkt i den nuvarande och framtida situationen. Vidare ska insatserna vara flexibla 

och individuellt anpassade. Straffvärdeprincipen bygger däremot på att de unga 

lagöverträdarna bär ansvaret för sina handlingar och ska tilldelas en påföljd som står i 

proportion till den brottsliga handlingen.
17

 

 

Behandlingsprincipen med den följande omvårdnadstanken har fått stort genomslag i svensk 

rätt. En grundtanke i påföljdssystemet är att unga lagöverträdare inte ska straffas på samma 

sätt som vuxna.
18

 Ytterligare en grundtanke är att unga lagöverträdare så långt som möjligt 

                                                 
14

 SOU 2012:34, del 4, s. 298. 
15

 Estrada & Flyghed (2013), s. 314. 
16

 A.a., s. 12-13. 
17

 A.a., s. 316-317. 
18

 Prop. 1997/98:96, s. 139. 
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ska hållas utanför Kriminalvården och i synnerhet fängelserna.
19

 I linje med 

omvårdnadstanken anses fängelsestraff anses motverka unga lagöverträdares möjligheter till 

att föra ett laglydigt liv och utgöra en olämplig miljö. Därvid är ytterligare en grundtanke i 

påföljdssystemet att socialtjänsten ska ansvara för samhällets åtgärder mot de unga 

lagöverträdarna utifrån dennes behov.
20

 Socialtjänsten är skyldig att se till att åtgärderna mot 

de unga lagöverträdarna görs enligt principen om barnets bästa. Principen om barnets bästa 

kan härledas ur två grundläggande tankar, dels att barn har fullt och lika människovärde samt 

att barn är sårbara individer som behöver ett särskilt skydd.
21

 

 

 

2.2 Principen om barnets bästa  

 

Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, ratificerades av 

Sverige år 1990 men har ännu inte inkorporerats i svensk rätt. Ratificeringen av 

barnkonventionen innebär att Sverige är förpliktigat att följa denna. Detta innebär att hela den 

offentliga sektorn ska respektera, skydda och uppfylla barnkonventionen. I barnkonventionens 

artikel 3 återfinns principen om barnets bästa i vilken stadgas att ”… vid alla åtgärder […] 

skall barnets bästa komma i främsta rummet”. Dock medger barnkonventionen att en 

avvägning mellan barnets bästa och andra intressen ska göras, vilket dock är svårt att utläsa av 

den svenska översättningen.
22

 Principen om barnets bästa används främst som en allmän 

princip som ska genomsyra all lagstiftning och administrativa beslut men även för att tolka 

och ge innehåll åt barnkonventionens sakartiklar. FN:s kommitté för barnets rättigheter, en 

internationell expertkommitté, understryker att tolkningen av barnets bästa alltid ska stå i 

överensstämmelse med barnkonventionens anda.
23

 Vad som är barnets bästa är dock inte alltid 

givet. Barnets bästa är relativt och kan uppfattas på olika sätt av individer. Begreppet barnets 

bästa är inte heller statiskt utan förändras över tid i takt med att ny kunskap växer fram och 

sociala värderingar i samhället förändras.
24

 Barnets bästa kan även variera utifrån varje 

enskild situation. För att avgöra vad som är barnets bästa i varje enskilt fall måste barnets 

berättelse och inställning synliggöras. Barnets bästa ska inte enbart bedömas utifrån forskning 

                                                 
19

 Ds 1997:32, s. 9. 
20

 Prop. 1997/98:96, s. 140. 
21

 A.a., s. 13. 
22

 Schiratzki (2014), s. 29-30. 
23

 A.a., s. 31. 
24

 Prop. 1996/97:124 , s. 100. 



  13 

och beprövad erfarenhet, utan barnet måste även få uttrycka vad han eller hon anser vara det 

bästa. Barnets vilja utgör en del av beslutsunderlaget för att bedöma vad som är att anse som 

barnets bästa i den enskilda situationen. Barnets bästa är således en sammanvägning av 

barnets behov och uppfattning, föräldrars förmåga och uppfattning, faktorer i familj och miljö 

samt utlåtanden från sakkunniga och referenssituationer.
25

 

 

Som ett led i implementeringen av barnkonventionen i svensk rätt har erinringar om barnets 

bästa införts ibland annat SoL och LVU. Olika tolkningar av barnets bästa förordas i dessa 

lagar, vilket förklaras av att barnets bästa varierar beroende på aktuellt rättsområde.
26

 Enligt 1 

kap. 2 § SoL ska barnets bästa särskilt beaktas vid åtgärder som rör barn och vid vård- eller 

behandlingsinsatser ska barnets bästa vara avgörande. Enligt 1 § 5 st. LVU ska vid beslut 

enligt nämnda lag vad som är bäst för den unga vara avgörande. 

  

                                                 
25

 Socialstyrelsen (2012), s. 11. 
26

 Schiratzki (2014), s. 32. 
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3. Ungdomspåföljder 

 

 

3.1 Allmänt om påföljdssystemet 

 

Brott och straff är fenomen som återfinns i de flesta moderna samhällen. Brott kan definieras 

som att en av samhällets regler bryts, medan straff utgör ett lidande mot den som brutit mot 

regeln.
27

 Syftet med straffrätten är att undertrycka beteenden som kan antas ha en negativ 

effekt på samhällsbildningen.
28

 Det straffrättsliga systemet bygger på idén om den retributiva 

rättvisan, där syftet är att de individer som befinns skyldiga till ett brott ska tillfogas ett 

lidande för att sona sitt brott och därmed skipa rättvisa och förhindra ett fortsatt kriminellt 

leverne. Idén om den restriktiva rättvisa har gamla rötter och kan härledas från flera 

ursprungliga rättssystem, bland annat Gamla testamentet.
29

 Straffet ska innebära ett lidande 

och obehag för den som överträtt en bestämmelse eller regel som är bindande för denne. 

Straffet ska vara motiverat av rättviseskäl och utfordrat av staten.
30

 Enligt 1 kap. 1 § BrB är 

brott ”… en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och för 

vilken straff som sägs nedan är föreskrivet”. En straffbelagd gärning är således en gärning 

som är beskriven som ett brott i lag och straff är föreskrivet för gärningen. Inom BrB används 

förutom straff även det vidare begreppet påföljd. Enligt 1 kap. 3 § BrB omfattar begreppet 

påföljd ”… straffen böter och fängelse samt villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande 

till särskild vård”. Ett brott kan förutom straff och annan påföljd få även annan rättsverkan. 

Enligt 1 kap. 8 § BrB inbegriper detta begrepp skadestånd och annan särskild rättsverkan. 

Jämväl finns det särskilda påföljdsbestämmelser för unga lagöverträdare så som 

ungdomsvård, sluten ungdomsvård och ungdomstjänst.
31

 

 

I 29 kap. och 30 kap. BrB återfinns de centrala reglerna för hur bestämmandet av påföljd ska 

gå till i svensk rätt. 29 kap. BrB behandlar främst omständigheter som har betydelse för 

straffmätningen, det vill säga faktorer så som brottets svårighetsgrad, eventuellt uppsåt hos 

                                                 
27

 Jareborg & Zila (2014), s. 13. 
28

 Nordlöf (2012), s. 160. 
29

 Sarnecki (2009), s. 453. 
30

 Jareborg & Zila (2014), s. 13. 
31
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den tilltalade samt förmildrande och försvårande omständigheter. 30 kap. BrB innehåller 

emellertid skäl och omständigheter som utöver de i 29 kap. BrB ska beaktas vid påföljdsvalet. 

 

Vid påföljdsbestämningen börjar man med att bestämma ett straffvärde enligt brottets 

straffskala och 29 kap. 1-3 §§ BrB. Efter detta följer påföljdsvalet enligt 30 kap. BrB och 

slutligen själva straffmätningen enligt 29 kap. 4-7 §§ BrB som resulterar i ett konkret 

fängelsestraff eller bötesbelopp. 

 

 

3.2 Unga lagöverträdare 

 

En grundtanke och princip i det svenska påföljdssystemet är att unga lagöverträdare inte ska 

straffas på samma sätt som vuxna. Denna princip har i Sverige en lång tradition och bred 

förankring och gäller särskilt för unga lagöverträdare i åldrarna 15-17 år.
32

 Det anses dock 

samtidigt viktigt att ungdomar får ta ansvar för sina brottsliga handlingar.
33

 I BrB 

särbehandlas därför vid påföljdsbestämningen den som begått brott före 21 års ålder. Om 

brottet har begåtts innan den tilltalade fyllt 18 år är särbehandlingen särskilt påtaglig. Den 

som begår brott före 15 års ålder får inte enligt 1 kap. 6 § BrB ådömas någon påföljd. Det 

övergripande motivet bakom särbehandlingen av unga lagöverträdare är förankrat i 

erfarenheter av att det inte är vare sig lämpligt, effektivt eller rättvist att straffa unga 

lagöverträdare på samma sätt som vuxna.
34

 En särbehandling av barn och ungdomar ses som 

ett led i främjandet av barnets bästa.
35

 

 

En grundläggande princip är att unga lagöverträdare så långt det är möjligt ska hållas utanför 

Kriminalvården i allmänhet och fängelsestraff i synnerhet.
36

 Fängelsestraff anses motverka 

ungas möjligheter till att föra ett laglydigt liv och utgör en olämplig miljö för barn och 

ungdomar.
37

 Vidare anses det inte rimligt att straffa unga lagöverträdare lika hårt som vuxna 

som begår brott samt att fängelsestraff innebär särskilda risker för unga människor.
38

 I 30 kap. 
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 Prop. 1997/98:96, s. 139. 
33
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5 § anges att den som begått en brottslig handling innan hon fyllt 18 år får föranleda ett 

fängelsestraff endast om det finns synnerliga skäl. Unga lagöverträdare får således dömas till 

fängelse endast i sällsynta undantagsfall.
39

 

 

Ytterligare en grundläggande tanke i det svenska påföljdssystemet är att socialtjänsten i första 

hand ska ansvara för samhällets åtgärder mot unga lagöverträdare utifrån dennes behov.
40

 När 

unga som inte fyllt 15 år begår brottsliga handlingar vilar hela ansvaret för att vidta åtgärder 

på socialtjänsten. För unga mellan 15 och 20 år delar socialtjänsten, polis, åklagare, domstol 

och i allvarligare fall även Kriminalvården detta ansvar.
41

 Socialtjänsten är skyldig att se till 

att de ingripanden som sker mot den unga lagöverträdaren görs enligt principen om barnets 

bästa, 1 kap. 2 § SoL. 

 

 

3.2.1 Grunden för särbehandling 

 

I doktrinen har det framförts att särbehandlingen av unga lagöverträdare har sin grund i att 

ungdomar anses ha en outvecklad ansvarsförmåga. Ungdomar befinner sig i utveckling från 

barndom till vuxenliv, både på ett socialt, psykologiskt och biologiskt plan. Denna utveckling 

är en utdragen utvecklings- och inlärningsprocess under vilken olika sociala roller prövas. 

Nervsystemet tros inte vara fullt utväxt och utvecklat förrän vid ungefär 18 års ålder. Således 

kan man inte begära att ungdomar har full förståelse för de grundläggande värderingarna som 

råder i samhället. Ungdomar anses inte heller ha hunnit utveckla full förmåga att leva sig in i 

andras lidande. Ungdomar anses därutöver ha en sämre självkontroll än vuxna. Ungdomar har 

svårare att motstå grupptryck, kontrollera sina egna känslor och aggressiva impulser.
42

  

 

I doktrinen har vidare framförts att ungdomar anses ha en större sanktionskänslighet än 

vuxna. Bestraffning anses drabba ungdomar hårdare än vuxna, eftersom den kan störa den 

utvecklings- och inlärningsprocess som ungdomar går genom på sin väg till vuxenlivet. 

Ungdomar anses även vara allmänt mer psykologiskt känsliga för bestraffning. Därutöver kan 

även bestraffningar motverka och hämma ungdomars utveckling vilket kan innebära att 

                                                 
39

 Thunved m.fl. (2010), s. 200-201. 
40
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  17 

ungdomar inte tillförskaffar sig den självkänsla som behövs för ett ansvarsfullt vuxenliv. 

Alltför repressiva påföljder riskerar att skada och hämma den unges utvecklingsprocess. De 

straffrättsliga påföljderna ska syfta till att den unga lagöverträdaren att utvecklas gynnsamt.
43

 

 

Vidare innebär den utvecklingsprocess som den unge går igenom från barndom till vuxenliv 

en mognadsprocess. Denna mognadsprocess innebär testande av gränser, frigörelse från 

föräldrar, experimenterande i olika hänseenden samt försök att ta ansvar för sitt eget liv. 

Vägen från barndom till vuxenliv innebär att många ungdomar kommer att begå brottsliga 

handlingar, vissa mer allvarliga än andra. Det är relativt vanligt att barn under tonåren vid 

enstaka tillfällen begår brott. Det är dock ett fåtal unga som står för den största delen av 

brottsligheten bland ungdomar.
44

 Det är dock genom att testa gränser och den unges försök att 

ta ansvar för sitt eget liv som ungdomen ges tillfälle att stärka sitt självförtroende och sin 

ansvarskänsla både gentemot sig själv, sina medmänniskor och samhället. Det är därför av 

vikt att ungdomar tillåts testa gränser och i viss mån begå lindriga brottsliga handlingar. En 

större tolerans mot ungdomars brottslighet är därför av betydelse.
45

 

 

Sammanfattningsvis är det av stor vikt att straffrättsliga ingripanden mot unga lagöverträdare 

anpassas till den unges brist på mognad, begränsad erfarenhet och andra särskilda 

förhållanden. Detta för att den unge ska utvecklas gynnsamt, inte ta skada av och utveckla ett 

destruktivt beteende till följd av de straffrättsliga ingripandena. Det är viktigt att de 

straffrättsliga ingripandena tydligt markerar samhällets avståndstagande från den unges 

brottsliga handlingar samtidigt som den unge ges det stöd och hjälp han eller hon behöver.
46

 

 

 

3.2.2 Ungdomsrabatt 

 

Med hänsyn till de argument som finns för att hålla ungdomar borta från fängelser, och om 

fängelse inte kan undvikas att göra fängelsevistelsen kortvarig, har en så kallad 

ungdomsrabatt införts i 29 kap. 7 § BrB. Ungdomsrabatten har införts eftersom det finns skäl 

att visa en större tolerans mot ungdomar som begår brott samt risken straffrättsliga 
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ingripanden är skadliga och kan leda till ett destruktivt beteende hos den unge. 

Ungdomsrabatten innebär att om den unge begått en brottslig handling före 21 års ålder ska 

hennes ungdom särskilt beaktas vid straffmätningen. Desto yngre den unga lagöverträdaren 

var när den brottsliga handlingen begicks, desto större straffnedsättning aktualiseras. 

Bestämmelsen tar sikte på låg ålder som en allmän grund som ska beaktas i sänkande riktning 

vid straffmätningen. Det är således endast den unges ålder vid brottstillfället som är 

avgörande, hennes låga ålder behöver inte ha påverkat hennes handlande.
47

 

 

Det ges inga riktlinjer i förarbetena gällande hur stor ungdomsrabatten och straffnedsättningen 

bör vara. Det konstateras endast att en låg ålder hos den unga lagöverträdaren ska beaktas i 

sänkande riktning vid straffmätning.
48

 Därmed har lagstiftaren lämnat över till 

rättstillämpningen att avgöra storleken på ungdomsrabatten och straffnedsättningen. 

 

Inom doktrinen har riktlinjer lagts fram hur en straffnedsättning enligt 29 kap. 7 § BrB kan se 

ut. Jareborg och Zila (2014) menar att straffnedsättningen bör vara olika för omyndiga och 

myndiga lagöverträdare.
49

 Jareborg och Zila anser att det med hänsyn till rådande praxis och 

principiella skäl är möjligt att ställa upp riktlinjer för hur en straffnedsättning enligt 29 kap. 7 

§ BrB kan se ut.
 
För att på lättaste sätt illustrera de riktlinjer Jareborg och Zila utarbetat 

uppställs nedan en tabell över straffnedsättningen vid fängelsestraff. 

 

Ålder  Straffnedsättning Ungefärlig strafflängd 

15 år  75-85 procent  1/5 

16 år  65-75 procent  1/4 

17 år  55-65 procent  1/3 

18 år  45-55 procent  1/2 

19 år  30-40 procent  2/3 

20 år  20-30 procent  3/4
50

 

 

Tabellen ovan illustrerar hur en straffnedsättning kan se ut för unga lagöverträdare utifrån 

straffvärdet för en vuxen vid ett fängelsestraff. Enligt tabellen har en ung lagöverträdare på 15 
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år en femtedel av en vuxen lagöverträdares strafflängd, vilket motsvarar en straffnedsättning 

på 75-85 procent. Motsvarande har en ung lagöverträdare på 16 år en fjärdedel av en vuxen 

lagöverträdares strafflängd, vilket motsvarar en straffnedsättning på 65-75 procent och så 

vidare. Högsta Domstolen har avvisat en användning av mer eller mindre fasta procentsatser 

vid straffnedsättningen enligt 29 kap. 7 § BrB.
51

 Borgeke (2008) anser att en straffnedsättning 

enligt 29 kap. 7 § BrB inte bör göras så pass stegvis som tabellen ovan illustrerar. Borgeke 

anser inte att det är lämpligt att domstolarna vid tillämpningen av 29 kap. 7 § BrB behandlar 

en ung lagöverträdare som nyss fyllt 16 år på samma sätt som en ung lagöverträdare som snart 

ska fylla 17 år. Detta eftersom ungdomsrabatten bygger på att människor mognar efterhand 

och att det först är vid 21 års ålder som en individ kan åläggas ett fullt straffrättsligt ansvar. 

Borgeke förespråkar således en mer glidande skala än vad Jareborg och Zilas tabell 

illustrerar.
52

 Även om Högsta Domstolen har avvisat en användning av fasta procentsatser vid 

straffnedsättningen enligt 29 kap. 7 § BrB accepteras och efterföljs riktlinjerna i stort av 

domstolarna.
53

  

 

 

3.3 Tidigare reformer i påföljdssystemet för unga lagöverträdare 

 

Särbehandlingen av unga lagöverträdare har i Sverige långtgående anor och påföljdssystemet 

för unga lagöverträdare har under åren genomgått vissa reformer. Nedan presenteras några av 

de reformer som skett i påföljdssystemet för unga lagöverträdare och som haft betydelse för 

utformningen av dagens påföljdssystem med särskilda påföljder för unga lagöverträdare. 

 

År 1825 inrättades en styrelse för fängelser och arbetsinrättningar. Styrelsens uppgift var 

bland annat att beakta behovet av särbehandling med en pedagogisk inriktning för unga 

lagöverträdare som då förvarades vid Kriminalvårdens inrättningar. Privata hem inrättades för 

att omhänderta bland annat barn och ungdomar som begick brott för att de inte skulle uppleva 

de svåra förhållandena som fanns i fängelserna. Redan på 1800-talet uppstod alltså tanken om 

att barn och ungdomar inte skulle placeras i fängelse.
54
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År 1864 infördes en straffmyndighetsålder på 15 år i svensk lag. Således föll barn som var 

under 15 år utanför påföljdssystemet, förutom vid vissa grova brott då gränsen gick vid 14 år. 

I svårare fall placerades unga lagöverträdare främst på uppfostringsanstalter, men om det inte 

fanns plats placerades de unga lagöverträdarna istället i fängelse.
55

  

 

År 1902 infördes påföljden tvångsuppfostran för unga lagöverträdare som begått brott innan 

de fyllt 18 år. Tvångsuppfostran var en frihetsberövande påföljd och längden bestämdes 

utifrån behandlingen av den unga lagöverträdaren. År 1916 infördes begränsningar gällande 

cellstraffets längd med anledning av lagöverträdarens ålder. Desto yngre lagöverträdaren var 

desto större reduceringar av cellstraffet aktualiserades. 
56

 

 

År 1938 tillsattes Strafflagberedningen, en kommitté för översyn och kodifiering över straff- 

och skyddsåtgärdssystemet. Det diskuterades att de ordinära påföljderna, så som böter och 

fängelsestraff, inte var lämpliga för unga lagöverträdare. De ordinära påföljderna kunde 

antingen vara allt för drastiska eller otillräckliga. För unga lagöverträdare borde istället 

skyddsåtgärder användas istället för de ordinära straffen. Vidare ansågs att fängelser inte 

borde rymma några unga lagöverträdare. Istället skulle uppfostrande åtgärder användas i 

betydligt större utsträckning än tidigare. Dessa åtgärder skulle dessutom vara individuellt 

anpassade. De uppfostrande åtgärderna skulle vara tidsbestämda och längden på påföljden 

skulle bestämmas utifrån hur pass fort den unga lagöverträdaren förbättrade sig.
57

 År 1938 

instiftades även påföljden ungdomsfängelse, vilket var en särskild påföljd för unga 

lagöverträdare i åldern 18-21 år. Behandlingsteorin utgjorde grunden för upprättandet av 

ungdomsfängelser. De unga lagöverträdarna skickades till särskilda anstalter som var 

anpassade efter deras behov. Påföljden var avsedd för unga lagöverträdare som inte kunde 

tillrättaföras inom den sociala ungdomsvården.
58

 Ungdomsfängelserna erbjöd 

yrkesutbildningar och stora möjligheter till idrott och fritidsaktiviteter. 

Gruppsammansättningarna var viktiga på ungdomsfängelserna. Istället för en enda stor 

fängelsebyggnad bestod ungdomsfängelserna av flera mindre och separata avdelningar som 

skulle ge de unga lagöverträdarna en trygg och hemtrevlig känsla. Grundtanken var att man 
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med utbildning, vård och trygghet skulle kunna återanpassa de unga lagöverträdarna till 

samhället.
59

  

 

Under 1940-talet ansåg man att en tillfällig isolering från ogynnsamma miljöfaktorer, 

återanpassningsterapi och skolningsterapi skulle vidtas för de unga lagöverträdarna. Syftet var 

att dessa åtgärder skulle möjliggöra för den unga lagöverträdaren att erhålla förutsättningarna 

för ett normalt yrkesarbete och en bättre anpassning till en ordnad livsföring. År 1947 togs 

även påföljden tvångsuppfostran bort. För unga lagöverträdare med vårdbehov kunde detta 

tillgodoses genom skyddsuppfostran eller intagning på ungdomsvårdsskola.
60

 

 

Genom en lagändring år 1952 begränsades tillämpningsområdet för påföljderna fängelse, 

straffarbete och förvaring för unga lagöverträdare. För att någon av dessa påföljder skulle 

kunna ådömas unga lagöverträdare förutsatte att särskilda skäl förelåg. Särskilda skäl kunde 

exempelvis utgöras av att den unga lagöverträdaren inte kunde tas om hand av de 

barnavårdande organen eller att ett sådant omhändertagande inte var lämpligt.
61

 

 

I samband med ikraftträdandet av BrB år 1965 var riktlinjerna att åtgärder mot lagöverträdare 

i åldern 15-17 år skulle ske inom den sociala barnavården och inte inom Kriminalvården. 

Restriktioner gällande användningen av fängelse som påföljd för unga lagöverträdare 

infördes. För att en person under 18 år skulle kunna ådömas fängelse krävdes att synnerliga 

skäl förelåg. Synnerliga skäl kunde exempelvis utgöras av att det av den allmänna 

laglydnaden eller att fängelse ansågs som en lämpligare åtgärd än annan påföljd. Vidare fick 

inte fängelse på livstid ådömas en person under 21 år. Även för lagöverträdare i åldern 18-21 

år gällde att påföljden fängelse skulle användas restriktivt. Endast om det med hänsyn till den 

brottsliga gärningens straffvärde eller om det annars förelåg särskilda skäl skulle påföljden 

fängelse aktualiseras.
62

 Påföljden ungdomsfängelse överfördes dock till brottsbalken. Genom 

brottsbalkens tillkomst infördes även påföljden vård enligt barnavårdslagen. Man ansåg att i 

de fall åtal väcktes mot en ung lagöverträdare i åldern 15-17 år borde man i de flesta fall 

överlämna de unga lagöverträdarna till vård av barnavårdens organ. Påföljden skulle inte 

enbart kunna tillämpas i de fall där anstaltsvård behövdes utan även i lindrigare fall. Enligt 

                                                 
59

 www.sverigesfangelsemuseum.se. 
60

 Nordlöf (2012), s. 165. 
61

 A.a., s. 165. 
62

 A.a., s. 166. 

http://www.sverigesfangelsemuseum.se/


  22 

barnavårdslagen skulle även ingripanden från samhällets sida mot unga lagöverträdare under 

18 år ske så snart det kunde ske. För lagöverträdare över 18 år fick ingripanden enligt 

barnavårdslagen dock inte ske, förutsatt att det inte av särskild anledning ansågs att ett 

ingripande enligt barnavårdslagen var lämpligast för lagöverträdaren. Påföljden vård enligt 

barnavårdslagen har därefter bytt namn till överlämnande till vård inom socialtjänsten för att 

från och med 1 januari 2007 benämnas ungdomsvård.
63

 

 

År 1976 tillsattes en arbetsgrupp inom BRÅ som skulle genomföra en översyn av 

brottsbalkens påföljdssystem. Deras slutsats var ”… att straff ska bygga på ansvar, att straff 

och vård bör hållas isär och att straffen bör utformas så att lämplig vård i möjligaste mån ska 

kunna sättas in under verkställighet”.
64

 

 

Ungdomsfängelse utmönstrades ur påföljdssystemet genom lagändringar som trädde i kraft 1 

januari 1980. Avskaffandet av påföljden grundande sig i att ungdomsfängelse i praktiken inte 

skiljde sig från fängelsestraff tillräckligt mycket för att det skulle vara motiverat att behålla 

båda påföljderna. Därutöver stämde inte heller ungdomsfängelsets principiella konstruktion 

överens med de rådande kriminalpolitiska tankarna om att fängelse utgör en olämplig miljö 

för barn och ungdomar.
65

 

 

Genom den så kallade socialtjänstreformen infördes en ny social vårdlagstiftning som trädde i 

kraft 1 januari 1981. Dåvarande barnavårdslag, nykterhetslag, socialhjälpslag och 

barnomsorgslag ersattes med en socialtjänstlag (1980:620) som omfattade hela detta område, 

dock har Sverige sedan 2001 en ny socialtjänstlag (2001:453). Vidare infördes även lagen 

med särskilda bestämmelser för vård av unga (1980:621) vilken ligger till grund för dagens 

LVU (1990:52). Syftet med socialtjänstreformen var att den enskildes eller en grupps sociala 

situation skulle ses i förhållande till hela den sociala miljön och socialarbetaren skulle sträva 

efter att finna en samlad lösning på de sociala svårigheterna i den totala situationen. Vidare 

var en grundbult i reformen att all vård och behandling inom socialtjänsten skulle ske på 

frivillig basis. Endast när det gällde barn och ungdomar behölls möjligheterna till vård mot 

den enskildes vilja genom LVU (1980:621). Brottsbalkens tidigare bestämmelse om 
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överlämnande för vård enligt barnavårdslagen ersattes här av påföljden överlämnande till vård 

inom socialtjänsten.
66

 

 

År 1984 föreslogs vissa åtgärder för att minska användningen av fängelse som påföljd bland 

unga lagöverträdare genom en proposition av regeringen. LVU (1980:621) föreslogs 

tillämplig när sådan vård kunde anses lämpligare än annan vård och inte endast om det var 

uppenbart. Propositionen innehöll även förslag om befogenhet för socialnämnden att besluta 

om att den unga lagöverträdaren skulle upprätthålla regelbunden kontakt med en särskilt 

utsedd kontaktperson. Alternativt kunde den unga lagöverträdaren åläggas att delta i 

behandling i öppna former inom socialtjänsten. Påföljden fängelse fick kvarstå som påföljd, 

men dess användning skulle föregås av största restriktivitet.
67

 

 

Fängelsestraffkommittén, vars syfte var att genomföra en allsidig översyn av påföljden 

fängelse presenterade sitt slutbetänkande 1986 och kommittén framhöll att det fanns starka 

skäl för att påföljder som innebar kriminalvård skulle användas med mycket stor 

återhållsamhet gällande unga lagöverträdare. För unga lagöverträdare i åldern 15-17 år borde 

åtgärder inom socialtjänsten användas istället för kriminalvård. För unga lagöverträdare i 

åldern 18-20 år borde stor restriktivitet iakttas vid användning av fängelse som påföljd. 

Kommitténs slutbetänkande innehöll även ett förslag om skärpta förutsättningar för när 

fängelse skulle få ådömas unga lagöverträdare samt vidgade möjligheter när det gällde att 

beakta åldern vid sänkning av påföljden. Fängelsekommitténs arbete resulterade i att två nya 

kapitel infördes i BrB med särskilda regler för straffmätning och påföljdsval som trädde i 

kraft år 1989.
68

 

 

År 1995 genomfördes den så kallade ungdomsmålsreformen. De grundläggande syftena med 

ungdomsmålsreformen var att förkorta tiden mellan brott och reaktion samt skapa 

förutsättningar för ett förbättrat samarbete mellan berörda myndigheter. Vidare syftade 

reformen till att skapa förutsättningar för bättre kontakt mellan den unga lagöverträdaren och 

han eller hennes föräldrar eller annan fostrare. Ungdomsmålsreformens yttersta syfte var att 

ha en viss brottsförebyggande effekt.
69

 Exempel på nya regler som infördes i samband med 

                                                 
66

 SOU 2012:34, del 3, s. 315-316. 
67

 A.a., s. 167-168. 
68

 Nordlöf (2012), s. 169-170. 
69

 SOU 1999:108, s. 30. 



  24 

reformen var en tidsfrist om fyra veckor inom vilken förundersökningen skulle vara avslutad 

för de allvarligare ungdomsmålen och att unga lagöverträdare vid återfallsbrott skulle få träffa 

samma polisman och åklagare som tidigare. Vidare infördes bestämmelser om att de 

polismän, åklagare och domare som handlade ungdomsmål skulle vara särskilt lämpade för 

detta. För att skapa bättre förutsättningar för bättre kontakt mellan de unga lagöverträdarna 

och deras vårdnadshavare infördes regler att vårdnadshavarna i normalfallet skulle kallas till 

de polisförhör som hålls med den unga lagöverträdaren samt i de flesta fall till 

huvudförhandlingen. Även socialtjänstens medverkan främjades genom införandet av regler 

som stadgade att socialnämnden skulle underrättas i flertalet fall när någon under 18 år var 

skäligen misstänkt för brott. Även reglerna om åtalsunderlåtelse för unga lagöverträdare 

ändrades på så sätt att det vid bedömningen om något allmänt intresse åsidosätts särskilt 

skulle beaktas om den unga lagöverträdaren tidigare gjort sig skyldig till brott.
70

 

 

Påföljdssystemet genomgick en större förändring år 1999 då reglerna stramades upp. Som 

utgångspunkt för reformen framhölls att unga lagöverträdare i så stor utsträckning som 

möjligt skulle hållas utanför Kriminalvården och att principen även i fortsättningsvis skulle 

vara att unga lagöverträdare blir föremål för åtgärder inom socialtjänsten. Reformen syftade 

till att förstärka överlämnandepåföljden för att den fortsättningsvis skulle vara ett trovärdigt 

alternativ i de fall där alternativet var en frihetsberövande påföljd. Desto yngre 

lagöverträdaren var när brottet begicks, desto större utrymme skulle finnas att välja en 

överlämnandepåföljd även för allvarlig brottslighet. Det föreskrevs att överlämnande endast 

fick ske om socialtjänstens planerade åtgärder framstod som tillräckligt ingripande med 

hänsyn till brottets straffvärde, art och den unga lagöverträdarens tidigare brottslighet. Vidare 

föreskrevs även att överlämnandepåföljden kunde förenas med en föreskrift om 

ungdomstjänst. Syftet med ungdomstjänst var att vidga utrymmet för överlämnandepåföljden, 

speciellt i de fall där påföljden annars skulle ha bestäms till fängelse, skyddstillsyn förenad 

med fängelse eller sluten ungdomsvård.
71

 Sluten ungdomsvård infördes genom 1999 års 

reform och syftade till att ersätta fängelsestraff i många fall, men skulle inte ersätta 

fängelsepåföljden fullt ut. Dock skulle det krävas särskilda skäl för att ådöma unga 

lagöverträdare till ett fängelsestraff istället för sluten ungdomsvård. Därutöver skulle sluten 
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ungdomsvård dömas ut med samma restriktivitet som vid fängelse, det vill säga skulle det 

föreligga synnerliga skäl.
72

 

 

Ytterligare reformeringar av påföljdssystemet för unga lagöverträdare skedde år 2007. Genom 

reformen bytte påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten beteckning till 

ungdomsvård. Ungdomsvård kunde efter reformen förenas med såväl böter som 

ungdomstjänst. Tillämpningsområdet ändrades till att omfatta de unga lagöverträdare som 

hade ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd enligt SoL eller LVU. Vården och 

åtgärderna skulle enligt den nya lydelsen motverka att den unga lagöverträdaren utvecklades 

ogynnsamt. Genom reformen föreskrevs även att ett yttrande från socialnämnden enligt 11 § 

LUL skulle innehålla en bedömning huruvida den unga lagöverträdaren har ett särskilt behov 

av åtgärder som syftar till att motverka att han eller hon utvecklas ogynnsamt.
73

 Genom 2007 

års reform infördes även ungdomstjänst som ny självständig påföljd för unga lagöverträdare. 

Således blev även ungdomstjänst en obligatorisk uppgift för kommunerna genom reformen. 

Påföljden skulle aktualiseras i de fall där unga lagöverträdare inte hade ett klart uttalat 

vårdbehov. Ungdomstjänst skulle även kunna väljas istället för böter och ett kortare 

frihetsberövande straff. Ungdomstjänst skulle enbart dömas ut som självständig påföljd om 

domstolen fann att påföljden var lämplig för den unga lagöverträdaren samt endast om den 

unga lagöverträdaren samtyckte till påföljden.
74

 

 

 

3.4 Särskilda ungdomspåföljder 

 

I 32 kap. BrB återfinns särskilda påföljdsalternativ som endast är tillämpliga på unga 

lagöverträdare. Om den unga lagöverträdaren var under 18 år när hon begick den brottsliga 

handlingen är utgångspunkten att påföljden ska bestämmas till böter eller någon av de 

särskilda ungdomspåföljderna; ungdomsvård, ungdomstjänst eller sluten ungdomsvård.
75

 De 

särskilda ungdomspåföljderna är att betrakta som överlämnandepåföljder, vilket innebär att 

domstolen låter något annat samhällsorgan än Kriminalvården ansvara för verkställigheten av 

påföljderna. Således blir ofta samhällets reaktion på brottsligheten att den unga 
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lagöverträdaren blir föremål för behandling, antingen enligt SoL eller LVU.
76

 I vissa fall kan 

det dock bli aktuellt att välja andra påföljder så som skyddstillsyn, villkorlig dom eller 

fängelse.
77

 Om den brottsliga handlingen som den unga lagöverträdaren begick är att anse 

som ringa blir påföljden vanligtvis böter. Om den brottsliga handlingen inte är att anse som ett 

ringa brott men samtidigt inte ett mycket allvarligt brott, bestäms påföljden vanligen till 

ungdomsvård eller ungdomstjänst. Primärt ska unga lagöverträdare dömas till sluten 

ungdomsvård endast om det anses motiverat, men om det finns skäl som talar mot detta på 

grund av den unga lagöverträdarens ålder eller annan omständighet kan den unga 

lagöverträdaren istället dömas till fängelse.  

 

En målsättning med de särskilda ungdomspåföljderna är att ett barnperspektiv ska genomsyra 

alla åtgärder från samhällets sida som rör barn och ungdomar. Vid alla åtgärder som rör barn 

och ungdomar ska således barnets bästa komma i främsta rummet. Därmed ska ett barn eller 

ungdom som befunnits skyldigt till brott behandlas på ett sätt som främjar barnets känsla för 

värdighet och värde, stärker barnets respekt för andras individers mänskliga rättigheter. 

Vidare ska hänsyn tas till barnets ålder och önskvärdheten om att främja barnets eller 

ungdomens återanpassning i samhället. Påföljdssystemet för barn och ungdomar ska enligt 

barnkonventionen vara inriktat på rehabilitering av den unga lagöverträdaren med anpassning 

till samhället som slutligt mål.
78

 

 

Ett övergripande syfte med påföljdssystemet och de särskilda ungdomspåföljderna är att de 

motverka en fortsatt kriminalitet hos unga lagöverträdare. Ambitionen är att de särskilda 

ungdomspåföljderna ska beakta principerna om förutsebarhet, proportionalitet och 

konsekvens. Påföljderna ska tydligt markera samhällets avståndstagande från den unges 

brottslighet och ska syfta till att ungdomar förstår relationen mellan brott och straff. Samtidigt 

ska påföljderna anpassas till den unga lagöverträdarens behov och vara tydliga och 

pedagogiska för den unga lagöverträdaren.
79
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3.4.1 Ungdomsvård 

 

I 32 kap. 1 § BrB finns bestämmelsen om ungdomsvård. Den som begått en brottslig handling 

och är under 21 år får dömas till ungdomsvård om den unge har ett särskilt behov av vård 

eller annan åtgärd enligt SoL eller LVU. Vården och åtgärden ska syfta till att motverka att 

den unge utvecklas ogynnsamt. Ungdomsvård får dömas ut endast om domstolen finner att 

socialtjänstens planerade insatser för den unga lagöverträdaren, eventuellt tillsammans med 

ungdomstjänst eller böter, kan anses tillräckligt ingripande. En avvägning ska se med hänsyn 

till brottets straffvärde och art samt till den unga lagöverträdarens eventuella tidigare 

brottslighet.
80

 

 

Endast om den unga lagöverträdaren har ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd enligt 

SoL eller LVU aktualiseras påföljden ungdomsvård. Ungdomsvård bör således inte 

aktualiseras i de fall där en ung lagöverträdare endast har ett begränsat behov av vård eller 

andra åtgärder. Med ett särskilt behov av vård eller andra åtgärder enligt SoL och LVU avses 

närmast ett vårdbehov som inte kan bedömas som mindre. Om den unga lagöverträdarens 

behov av vård eller andra åtgärder kan tillgodoses genom andra påföljder, exempelvis 

ungdomstjänst, anses inte vårdbehovet vara tillräckligt stor för att ungdomsvård ska komma i 

fråga som påföljd.
81

 Endast i de fall där den unga lagöverträdaren vid en kvalificerad 

bedömning har befunnits löpa risk för en fortsatt brottslighet och därmed är i behov av 

kraftfulla åtgärder från socialtjänstens ska ungdomsvård komma i fråga. Att den unga 

lagöverträdaren har missbruksproblem talar även starkt för att det föreligger ett särskilt behov 

av vård eller andra åtgärder.
82

 När det inte finns en risk för att den unga lagöverträdaren 

fortsätter sin brottslighet bör andra påföljder istället aktualiseras. Påföljden ungdomsvård ska 

syfta till att återföra den unga lagöverträdaren till ett socialt fungerande liv genom vård eller 

andra åtgärder.
83

 

 

Domstolen får endast döma den unga lagöverträdaren till ungdomsvård om det i målet finns 

ett yttrande från socialnämnden, 28 § LUL. Vad detta yttrande ska innehålla regleras i 11 § 

LUL, se mer om socialnämndens yttrande under kapitel 3.7.1. 
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Om påföljden ungdomsvård vidtas med stöd av SoL ska rätten meddela föreskrift om att den 

unga lagöverträdaren ska följa ett ungdomskontrakt som upprättas av socialnämnden, 32 kap. 

1 § 3 st. BrB. Om påföljden däremot vidtas med stöd av LVU ska en vårdplan fogas till 

domen, 32 kap. 1 § 4 st. BrB.  

 

Genom att låta den unga lagöverträdaren konfronteras med den skada som uppstått genom 

hans eller hennes brottslighet finns en förhoppning om att skapa en medvetenhet om och 

förståelse för brottslighetens innebörd för de drabbade.
84

 Genom bestämmelsen i 32 kap 1 § 5 

st. BrB kan domstolen därför i samband med att den dömer den unga lagöverträdaren till 

ungdomsvård även föreskriva att han eller hon ska biträda den skadelidande med arbete som 

syftar till att avhjälpa eller begränsa de skador som uppstått på grund av brottet. Dock är en 

förutsättning att den skadelidande har givit sitt samtyckte till att den unga lagöverträdaren 

avhjälper skadan. Vidare är ett annat villkor att avhjälpandet av den uppkomna skadan 

bedöms främja den unga lagöverträdarens anpassning i samhället.
85

 Om den unga 

lagöverträdaren får känna verkningarna av sin brottslighet antas detta ha en positiv effekt ur 

en individualpreventiv synvinkel och därmed främja den unga lagöverträdarens anpassning i 

samhället.
86

 Huvudregeln är att föreskriften om avhjälpande av skada ska ta sikte på 

egendomsskador som uppkommit genom den unga lagöverträdarens brottslighet. Dock kan 

föreskriften även inriktas mot annat arbete för den skadelidandes räkning som framstår som 

lämpligt med hänsyn till brottet och skadas art.
87

 

 

Om domstolen finner att ungdomsvård inte är en tillräcklig ingripande påföljd för den unga 

lagöverträdaren med hänsyn till brottets straffvärde, art eller tidigare brottslighet kan 

domstolen skärpa påföljden. Enligt 32 kap. 3 § BrB kan en skärpning av påföljden ske genom 

att ungdomsvård förenas med ungdomstjänst eller böter. Huvudregeln är att ungdomsvård 

förenas med ungdomstjänst om domstolen finner det behövligt.
88

 Eftersom unga 

lagöverträdare vanligtvis inte har fördelaktiga ekonomiska förutsättningar kan de därmed ha 

svårigheter att betala böter. Om ungdomsvård förenas med böter riskerar detta i sin tur att leda 

till långtgående negativa konsekvenser såväl ur en ekonomisk som social synvinkel.
89

 Vidare 
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har inte böter heller något rehabiliterande inslag och motiverar inte den unga lagöverträdaren 

till att leva ett laglydigt liv, vilket ungdomstjänst gör. Detta ligger således i linje med 

grundtanken att vårdaspekten ska vara framträdande vid val av påföljd för unga 

lagöverträdare.
90

 Därmed aktualiseras böter som tilläggspåföljd endast då det inte finns skäl 

att döma till ungdomstjänst eller om ungdomstjänst kan anses vara alltför ingripande. 

Bötesstraff aktualiseras som tilläggspåföljd då de understiger 60 dagsböter. I de fall då 

bötesstraffet skulle överstiga 60 dagsböter är huvudregeln att ungdomstjänst väljs som 

tilläggspåföljd.
91

 För att ungdomstjänst ska kunna utdömas som tilläggspåföljd krävs dock 

den unga lagöverträdarens samtycke och att det är lämpligt med hänsyn till den unga 

lagöverträdarens person och övriga omständigheter. 

 

Enligt 32 kap. 2 § BrB har ungdomsvård företräde framför ungdomstjänst om den unga 

lagöverträdaren har ett särskilt behov av åtgärder enligt SoL eller LVU. Om den unga 

lagöverträdaren inte har ett särskilt behov av åtgärden enligt SoL eller LVU kan påföljden 

bestämmas till ungdomstjänst. Utgångspunkten är således att ungdomsvård har företräde och 

rätten bör endast döma unga lagöverträdare till ungdomstjänst när det inte finns anledning att 

döma till ungdomsvård.
92

 

 

År 2013 utgjorde ungdomsvård huvudpåföljd i 1408 domslut rörande unga lagöverträdare, 

varav 1266 domslut rörde unga lagöverträdare i åldern 15-17 år.
93

 

 

 

3.4.2 Ungdomstjänst 

 

I 32 kap. 2 § BrB finns bestämmelsen om ungdomstjänst. Den som begått en brottslig 

handling och är under 21 år får dömas till ungdomstjänst om den unga lagöverträdaren 

samtycker och det är en lämplig påföljd med hänsyn till den unga lagöverträdarens 

personlighet och övriga omständigheter. Den som vid lagföringstillfället har fyllt 18 år får 

dömas till ungdomstjänst endast om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan exempelvis vara 

att brottet begåtts före 18 års ålder och att det blir aktuellt att bestämma påföljden strax efter 
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att den unga lagöverträdaren fyllt 18 år.
94

 Med hänsyn till ungdomstjänstens pedagogiska och 

vägledande inslag anses påföljden vara en lämplig påföljd för unga lagöverträdare som inte 

fyllt 18 år.
95

 

 

Ungdomstjänst ska vara ett komplement till påföljden ungdomsvård för de unga 

lagöverträdare som saknar eller har ett begränsat vårdbehov och behov av andra insatser.
96

 

När det inte finns förutsättningar att döma den unga lagöverträdaren till ungdomsvård kan 

påföljden således bestämmas till ungdomstjänst. Påföljden ungdomstjänst förutsätter att den 

unga lagöverträdaren samtycker till påföljden och därmed den unga lagöverträdarens 

medverkan. Enligt 32 kap. 2 § första stycket BrB måste den unga lagöverträdaren samtycka 

till ungdomstjänst innan rätten fattar ett beslut om påföljd. Vidare förutsätter påföljden att den 

kan anses lämplig med hänsyn till den unga lagöverträdarens person och övriga 

omständigheter. De övriga omständigheter som avses är andra förhållanden än sådana som är 

hänförliga till brottsligheten.
97

 Om den unga lagöverträdarens personliga förhållanden är 

sådana att det för rätten framstår som mindre troligt att den unga lagöverträdaren kommer att 

klara av att fullgöra ungdomstjänsten, är ungdomstjänst inte en lämplig påföljd för den unga 

lagöverträdaren. Vidare beaktas andra personliga förhållanden så som eventuella 

missbruksproblem eller om den unga lagöverträdaren inte har möjlighet att verkställa 

påföljden inom rimlig tid.
98

 Vidare förutsättningar är att påföljden kan anses vara tillräckligt 

ingripande med hänsyn till brottslighetens straffvärde och den unga lagöverträdarens tidigare 

eventuella brottslighet.
99

 En samlad bedömning görs i varje enskilt fall.
100

 

 

När den som misstänkts för den brottsliga handlingen var under 18 år vid brottstillfället ska 

åklagaren enligt 11 § LUL inhämta ett yttrande från socialnämnden i den kommun som har 

ansvaret för den unge. I Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som 

gäller unga lagöverträdare (SOSFS 2008:30) anges att det i yttrandet bör innehålla uppgifter 

om huruvida den unge kan anses vara lämplig för ungdomstjänst.
101
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För att ungdomstjänst som påföljd ska anses tillräckligt ingripande har Högsta Domstolen i 

NJA 2007 s. 624 uttalat att utgångspunkten är att det fängelsestraff som den unga 

lagöverträdaren skulle ha dömts till i det särskilda fallet, om fängelse hade valt som påföljd, 

inte överstiger sex månader. Den lägre gränsen för tillämpningsområdet av ungdomstjänst 

framgår av 32 kap. 2 § 3 st. BrB, enligt vilket rätten i valet mellan ungdomstjänst och böter 

ska påföljden bestämmas till ungdomstjänst om påföljden inte är allt för ingripande. När 

alternativet är ett bötesstraff högre än omkring 60 dagsböter bör påföljden bestämmas till 

ungdomstjänst.
102

 

 

Påföljden ungdomstjänst ska bestämmas till ett visst antal timmar, lägst 20 och högst 150 

timmar. Antalet timmar bestäms med utgångspunkt i straffvärdet och andra omständigheter 

som är relevanta vid straffmätningen. Utgångspunkten vid beräkningen av antalet timmar bör 

vara att 60 dagsböter motsvarar det lägsta antalet timmar ungdomstjänst som kan dömas ut, 

det vill säga 20 timmar.
103

  

 

Inom socialnämnden finns särskild erfarenhet och kunskap i frågor som berör arbete med barn 

och ungdomar.
104

 Därav följer att socialnämnden ansvarar för det närmare innehållet i 

ungdomstjänsten och ansvarar för verkställigheten. Socialnämnden bestämmer det närmare 

innehållet i ungdomstjänsten i en arbetsplan och utser en handledare för den unga 

lagöverträdaren.
105

  

 

Enligt 5 kap. 1 b § SoL är ungdomstjänst en obligatorisk uppgift för kommunerna och 

kommunerna har således ansvaret för att en ungdomstjänstplats ordnas för den unga 

lagöverträdaren och ska sörja för att påföljden ska verkställas så snart det kan ske. Det anses 

viktigt att påföljden verkställs så snart det är möjligt eftersom det för den unga 

lagöverträdaren därigenom tydliggörs att ungdomstjänsten är en reaktion på det brott den 

unga lagöverträdaren begått. En snabb verkställighet har således en pedagogisk funktion.
106

 

 

                                                 
102

 Prop. 2014/15:25, s. 21-22. 
103

 A.a., s. 22. 
104

 Thunved m.fl. (2010), s. 184. 
105

 Prop. 2014/15:25, s. 22. 
106

 Thunved m.fl. (2010), s. 186. 



  32 

Eftersom ungdomstjänst inte förutsätter ett vårdbehov hos den unga lagöverträdaren kan 

påföljden ersätta andra påföljder som heller inte grundas på ett behov av vård eller andra 

insatser, främst böter och i viss mån även kortare frihetsberövanden.
107

 

 

År 2013 utgjorde ungdomstjänst huvudpåföljd i 1492 domslut rörande unga lagöverträdare, 

varav 1322 röde unga lagöverträdare i åldern 15-17 år.
108

 

 

 

3.4.2.1 Ungdomstjänstens innehåll  

 

Med ungdomstjänst avses en skyldighet för den unga lagöverträdaren att under en viss 

angiven tid utföra ett oavlönat arbete eller delta i annan särskilt anordnad verksamhet. Det 

anses viktigt att socialnämnden finner meningsfulla arbetsuppgifter för den unga 

lagöverträdaren. Det anses även viktigt att arbetet inte av den unga lagöverträdaren enbart 

uppfattas som en bestraffning.
109

 Ungdomstjänst får utöver arbete även bestå i att den unga 

lagöverträdaren deltar i olika former av program eller utbildning i vissa frågor. Vidare får 

ungdomstjänst innehålla moment som ger den unga lagöverträdaren möjlighet att reflektera 

över sin livssituation samt diskutera den unga lagöverträdarens brottslighet. Detta med hänsyn 

till att den unge kan antas ha ett särskilt behov av fostran och vägledning, dock inte ett 

vårdbehov. Ungdomstjänst ska ha en gränssättande funktion men bör även kunna fylla en 

vägledande roll för den unga lagöverträdaren.
110

 

 

Ungdomstjänst som påföljd ska vara strukturerad och anpassad till den unga lagöverträdarens 

individuella förhållanden. Därför ska socialnämnden enligt 5 kap. 1 b § SoL upprätta en 

arbetsplan för ungdomstjänstens utförande. I arbetsplanen ska anges vad ungdomstjänsten 

består av, när den ska utföras samt övriga villkor i enlighet med 5 kap. 1 d § 

socialtjänstförordningen (2001:937). Arbetsplanen utgör således ramen för ungdomstjänstens 

utformning för den unga lagöverträdaren. Det åligger även socialnämnden enligt 5 kap. 1 b § 

SoL att kontrollera att arbetsplanen följs samt att den unga lagöverträdaren sköter 

ungdomstjänsten. 
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Eftersom den unga lagöverträdaren ofta saknar eller har en liten erfarenhet av arbetslivet ska 

socialnämnden på arbetsplatsen utse en handledare för den unga lagöverträdaren. Handledaren 

ska ge den unga lagöverträdaren det stöd som krävs. På detta sätt förstärks ungdomstjänstens 

vägledande funktion och roll.
111

 

 

Innan påföljden avslutas bör ungdomstjänsten innehålla ett avslutande samtal mellan den unga 

lagöverträdaren och socialnämndens representant. Om det är möjligt bör även den unga 

lagöverträdarens vårdnadshavare och någon från arbetsplatsen närvara.
112

 

 

När ungdomstjänstplats ordnas för den unga lagöverträdaren bör brottslighetens art beaktas. 

Restriktivitet bör iakttas när det gäller placering av unga lagöverträdare som dömts till 

ungdomstjänst inom verksamheter som avser vård eller omsorg, särskilt av barn och äldre.
113

 

Det krävs inte att domstolen vid sitt avgörande har kännedom om vad ungdomstjänsten rent 

faktiskt kommer att innebära för att kunna döma den unga lagöverträdaren till 

ungdomstjänst.
114

 

 

 

3.4.2.2 Kravet på samtycke tas bort från och med 2015-07-01 

 

Samtyckeskravet har funnits sedan ungdomstjänst infördes i påföljdssystemet för unga 

lagöverträdare. Kravet på samtycke från den unga lagöverträdaren vid ungdomstjänst kommer 

nu att tas bort genom lagändring som träder i kraft 2015-07-01. 

 

Ungdomstjänst är en straffrättslig reaktion som följer av brott begångna av en ung 

lagöverträdare. Det anses inte längre rimligt att den unga lagöverträdaren genom 

samtyckeskravet får ett formellt inflytande och därmed kan förfoga över påföljdsvalet. 

Samtyckeskravet kan liknas vid en slags vetorätt i förhållande till påföljden. Vidare riskerar 

även samtyckeskravet att intresset av enhetlighet och likabehandling sätts åt sidan.
115
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I förarbetena till lagändringen (prop. 2014/15:25) anges att det är viktigt för den unga 

lagöverträdaren såväl som för påföljdens trovärdighet att de unga lagöverträdare som döms 

till ungdomstjänst i så stor utsträckning som möjligt också fullföljer påföljden. Det har 

tidigare ansetts att ett samtyckeskrav från den unga lagöverträdaren också innebär att han eller 

hon är beredd att fullfölja påföljden. Det anses angeläget att så långt som möjligt undvika 

misslyckanden när det gäller fullföljandet av ungdomstjänst. Eftersom ungdomstjänst inte kan 

verkställas tvångsvis är det viktigt att den unga lagöverträdaren är motiverad att fullfölja 

påföljden för att den ska vara effektiv. Även om ett samtycke från den unga lagöverträdaren 

föreligger innebär det inte att den unga lagöverträdaren kommer att eller är lämplig att 

fullfölja påföljden. Ett samtycke från den unga lagöverträdaren innebär således inte att 

påföljden är ändamålsenlig, utan snarare är det socialnämndens lämplighetsbedömning som 

kan avgöra om påföljden är ändamålsenlig eller inte.
116

 Socialnämnden är idag inte skyldig 

enligt 11 § LUL att redovisa en bedömning av den unga lagöverträdarens lämplighet för 

ungdomstjänst i sitt yttrande. I socialnämndens allmänna råd om handläggning av ärenden 

som gäller unga lagöverträdare anges det dock att yttrandet bör innehålla uppgifter om 

huruvida den unge kan anses vara lämplig för ungdomstjänst.
117

 Socialnämnden lämnar i 

mycket stor utsträckning lämplighetsbedömningar och domstolarna följder i stor utsträckning 

socialnämndens bedömning.
118

 En stor andel av de unga lagöverträdarna som döms till 

ungdomstjänst fullföljer också påföljden vilket talar för att socialnämndens bedömning i 

allmänhet är väl underbyggd. Detta talar även för att en väl genomförd lämplighetsbedömning 

av socialnämnden ger domstolen en god ledning huruvida ungdomstjänst bör väljas som 

påföljd eller inte. Någon risk för att socialnämndens bedömning gällande den unga 

lagöverträdarens lämplighet och motivation för ungdomstjänst som påföljd kommer att 

påverkas av att samtyckeskravet tas bort synes sammantaget vara liten. I 

lämplighetsbedömningen som socialnämnden gör vägs den unga lagöverträdarens motivation 

att fullfölja påföljden in. Om den unga lagöverträdaren aktivt motsätter sig fullföljandet av 

påföljden är detta något som kan tala mot att påföljden är lämplig, vilket socialnämnden då 

redovisar i sitt yttrande. Således anses det inte längre nödvändigt med ett samtyckeskrav från 

den unga lagöverträdarens sida.
119
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Enligt de lagändringar som träder i kraft 2015-07-01 kommer även socialnämnden enligt 11 § 

LUL att vara skyldig att redovisa om ungdomstjänst är en lämplig påföljd för den unga 

lagöverträdaren med hänsyn till dennes person och övriga omständigheter när ett yttrande 

begärts.
120

 Se mer om lagändringen under kapitel 3.7.2 

 

 

3.4.2.3 Ungdomstjänst ska verkställas inom två månader från och med 2015-07-01 

 

Genom de lagändringar som träder i kraft 2015-07-01 ska verkställigheten av påföljden 

ungdomstjänst påbörjas senast två månader efter det att domen vunnit laga kraft, om inte 

särskilda skäl talar mot det. En ny mening läggs till i första stycket 5 kap. 1 b § SoL.
121

 

 

I förarbetena till lagändringen (prop. 2014/15:25) anges att desto kortare tid som går mellan 

det begångna brottet och verkställigheten av påföljden, desto tydligare blir samhällets reaktion 

mot den unga lagöverträdarens brottslighet. Att verkställigheten av ungdomstjänst inleds så 

snart som möjligt i anslutning till domen är således viktigt. Det är av särskild betydelse att 

reaktionerna mot brott är snabba och tydliga när det gäller unga lagöverträdare.
122

 

 

I många fall påbörjas verkställigheten av ungdomstjänst snart efter domen vunnit laga kraft. I 

en studie av ungdomar som dömts till ungdomstjänst år 2008 som ingick i BRÅ:s utvärdering 

av 2007 års reform, framgick att ungefär hälften av de unga lagöverträdarna hade påbörjat 

verkställigheten av ungdomstjänst inom åtta veckor efter det att domen vunnit laga kraft och 

tre fjärdedelar av de unga lagöverträdarna hade påbörjat verkställigheten inom fyra månader. 

Över tolv procent av de unga lagöverträdarna hade dock inte påbörjat verkställigheten efter 

sex månader efter det att domen vunnit laga kraft.
123

 Vissa svårigheter finns i att hitta 

ungdomstjänstplatser för de unga lagöverträdarna vilket kan förklara varför tiden för 

verkställigheten av påföljden varierar. Ytterligare en förklaring kan vara att kommunerna har 

skilda uppfattningar gällande vad som är en rimlig väntetid.
124
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För att tydliggöra samhällets reaktion på den unga lagöverträdarens brottslighet finns därför 

ett behov av en reglering i lag som innebär att påföljden bör börja verkställas inom en viss tid. 

Men hänsyn till att ungefär hälften av de unga lagöverträdarna hade påbörjat verkställigheten 

inom åtta veckor efter det att domen vunnit laga kraft anses två månader vara en väl avvägd 

frist för att påföljden i normalfallet ska börja verkställas.
125

 På grund av att det kan finnas 

svårigheter att påbörja verkställigheten till exempel på grund av brist på ungdomstjänstplatser 

i kommunen eller andra omständigheter som är kopplade till den unga lagöverträdarens 

personlighet är regeln inte ovillkorlig. Om det finns särskilda skäl från tidsfristen överskridas. 

Liksom hittills ska gälla att ungdomstjänst ska börja verkställas så snart det kan ske. 

Lagändringen hindrar således inte att påföljden börjar verkställas snabbare.
126

 

 

 

3.4.3 Sluten ungdomsvård 

 

I 32 kap. 5 § BrB finns bestämmelsen om sluten ungdomsvård. När den som begått ett brott 

innan 18 års ålder och domstolen vid påföljdsbestämningen finner att påföljden bör 

bestämmas till fängelse, ska den unga lagöverträdaren i första hand dömas till sluten 

ungdomsvård under viss tid. Sluten ungdomsvård får bestämmas till lägst 14 dagar och högst 

fyra år, 32 kap. 5 § 2 st. BrB. För de allra yngsta unga lagöverträdarna ersätter sluten 

ungdomsvård i stort sett fängelse som påföljd.
127

 Om det med hänsyn till den unga 

lagöverträdarens ålder vid lagföringen eller annan omständighet finns särskilda skäl som talar 

mot sluten ungdomsvård ska dock fängelse utdömas som påföljd. 

 

Frihetsberövande påföljder bör så långt som möjligt undvikas för unga lagöverträdare. 

Domstolen bör i första hand överväga om det är en tillräckligt ingripande åtgärd att den unga 

lagöverträdaren överlämnas till en påföljd som kan verkställas inom socialtjänsten eller om 

påföljden kan bestämmas till böter. I andra hand bör domstolen överväga om annan icke 

frihetsberövande åtgärd kan aktualiseras för den unga lagöverträdaren så som villkorlig dom 

eller skyddstillsyn. I allra sista hand bör domstolen överväga om den unga lagöverträdaren 
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kan ådömas en frihetsberövande påföljd. Det är således endast i sällsynta undantagsfall som 

unga lagöverträdare ska kunna dömas till sluten ungdomsvård.
128

 

 

Det vanligaste skälet till att unga lagöverträdare döms till sluten ungdomsvård är de fall där 

socialtjänsten föreslagit öppenvård inom socialtjänsten eller vård på institution, men 

domstolen inte anser att socialtjänstens planerade insatser är tillräckligt ingripande eller inte 

utgör en tillräckligt tydlig reaktion på den unga lagöverträdarens brottslighet. Sluten 

ungdomsvård har även ådömts unga lagöverträdare som begått nya brott trots att de varit 

föremål för vård inom socialtjänsten eller stod under skyddstillsyn. Om domstolen anser att 

socialtjänstens resurser är uttömda eller om den unga lagöverträdaren har en överslätande 

attityd gällande brott och brottslighet finns även skäl som talar för sluten ungdomsvård.
129

 

Sluten ungdomsvård har även använts som påföljd vid artbrottslighet.
130

 Artbrott är sådana 

brott där det främst av allmänpreventiva skäl är lämpligt ådöma den tilltalade en sträng 

påföljd även om brottets straffvärde i sig inte är påtagligt högt. Syftet är således att påföljden 

förväntas bidra till att på en generell nivå uppnå moralbildande eller moralförstärkande 

effekter samt en avskräckande effekt som motverkar den aktuella brottstypen.
131

 

 

År 2013 utgjorde sluten ungdomsvård huvudpåföljd i 42 domslut rörande unga 

lagöverträdare, varav 30 domslut rörde unga lagöverträdare i åldern 15-17 år.
132

 I genomsnitt 

dömdes unga lagöverträdare till sluten ungdomsvård i åtta månader.
133

 

 

 

3.4.3.1 Verkställighet av och vårdinnehållet i sluten ungdomsvård 

 

Bestämmelserna om verkställighet av sluten ungdomsvård återfinns i LSU. Enligt 2 § LSU är 

målsättningen med verkställigheten av vården att den ska främja den unga lagöverträdarens 

anpassning i samhället och att de skadliga följderna av ett frihetsberövande ska motverkas. 

Statens institutionsstyrelse (SiS) ansvarar för verkställigheten och sker vid särskilda 

ungdomshem. I Sverige finns det finns sju särskilda ungdomshem med sammanlagt 56 
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fastställda platser för unga lagöverträdare.
134

 När en dom om sluten ungdomsvård får 

verkställas ska den unga lagöverträdaren så snart det är möjligt tas in på ett särskilt 

ungdomshem. SiS ska se till att intagning sker så snart som möjligt. Enligt 3 § LSU ska 

verkställigheten planläggas och genomföras efter samråd med socialnämnden i den unga 

lagöverträdarens hemort och en individuellt utformad verkställighetsplan ska upprättas.  

 

Ett viktigt skäl vid införandet av påföljden sluten ungdomsvård var att den skulle fungera som 

ett alternativ till fängelse där verkställigheten kunde inriktas på en individuell anpassad vård 

och behandling för att så effektivt som möjligt kunna angripa orsakerna till den unga 

lagöverträdarens kriminalitet.
135

 Enligt 12 § LSU ska den unga lagöverträdaren beredas 

nödvändig vård och behandling samt ges tillfälle till utbildning, fysisk träning och andra 

aktiviteter. 

 

Inledningsvis sker vården i mindre och personaltäta enheter. Förutsatt att den unga 

lagöverträdaren sköter sig kommer öppenheten inom vården att bli större allt eftersom. 

Vården bygger på att de unga lagöverträdarna har tät kontakt med personalen, vidare används 

pedagogiska och kognitiva program för att bearbeta ett kriminellt beteende. De unga 

lagöverträdarna ges även möjlighet till samtal med psykolog eller psykiatriker. De unga 

lagöverträdarna får också delta i skolundervisning, arbetsträning och andra 

fritidssysselsättningar.
136

  

 

 

3.5 Särskilt om fängelse för unga lagöverträdare 

 

En grundläggande princip är att unga lagöverträdare så långt det är möjligt ska hållas utanför 

Kriminalvården i allmänhet och fängelsestraff i synnerhet.
137

 Fängelsestraff anses motverka 

ungas möjligheter till att föra ett laglydigt liv och utgör en olämplig miljö för barn och 

ungdomar.
138

 Vidare anses det inte rimligt att straffa unga lagöverträdare lika hårt som vuxna 

som begår brott samt att fängelsestraff innebär särskilda risker för unga människor.
139

 I 30 
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kap. 5 § BrB anges att den som begått en brottslig handling innan hon fyllt 18 år får föranleda 

ett fängelsestraff endast om det finns synnerliga skäl. Enligt 32 kap. 5 § BrB ska rätten i första 

hand bestämma påföljden till sluten ungdomsvård istället för fängelse. För unga 

lagöverträdare i åldern 18-21 år får rätten bestämma påföljden till fängelse endast om det med 

hänsyn till gärningens straffvärde eller annars finns särskilda skäl för det. Unga lagöverträdare 

får således dömas till fängelse endast i sällsynta undantagsfall.
140

 

 

Om den unga lagöverträdaren har begått en omfattande och allvarlig brottslighet som begått 

såväl före som efter 18 års ålder och huvuddelen av brotten begåtts efter att den unga 

lagöverträdaren fyllt 18 år, bör sluten ungdomsvård inte väljas som påföljd utan istället 

bestämmas till fängelse.
141

 Om den unga lagöverträdaren vid lagföringen är äldre än 18 år och 

åldersmässigt inte längre passar in vid ett ungdomshem kan detta utgöra särskilda skäl som 

talar emot att påföljden bestäms till sluten ungdomsvård. Om rätten finner att straffvärdet för 

den brottsliga handlingen är så pass högt att tiden för ett frihetsberövande inte kan bestämmas 

till lägre än fyra år kan detta också utgöra särskilda skäl att istället välja fängelse som 

påföljd.
142

 Unga lagöverträdare särbehandlas även vid straffmätningen och en så kallad 

ungdomsrabatt har införts i 29 kap. 7 § BrB, se mer om ungdomsrabatten under kapitel 3.2.2. 

I de fall då unga lagöverträdare döms till fängelse ska fängelsevistelsen således göras 

kortvarig. 

 

År 2013 utgjorde fängelse huvudpåföljd i 517 domslut rörande unga lagöverträdare, varav 

fyra domslut rörde unga lagöverträdare i åldern 15-17 år.
143

 

 

 

3.6 Kort om medling för unga lagöverträdare 

 

Enligt SoL 5 kap. 1 c § är varje kommun skyldig att sörja för att medling enligt medlingslagen 

kan erbjudas när ett brott begåtts av någon under 21 år. Medling kan ske såväl innan, under 

eller tiden efter en rättegång. Det anses dock viktigt att samhällets reaktioner, särskilt mot 

unga lagöverträdare, bör komma så snart som möjligt efter den brottsliga gärningen. Således 
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bör medling ske i direkt anslutning till brottet.
144

 Medling är ingen påföljd men kan ändå 

beaktas inom påföljdssystemet.
145

 Medling är endast ämnad till att vara ett komplement till 

det befintliga rättssystemet och ersätter således inte en rättegång.
146

 Sammanfattningsvis kan 

syftet med medling anges som att minska negativa konsekvenser av brottet, ge upprättelse till 

brottsoffret genom exempelvis en ursäkt eller svar på frågor, en återintegrering av 

lagöverträdaren i samhället och ha ett brottsförebyggande syfte.
147

 

 

Medling vid brott bygger på idén om den reparativa rättvisan. Den reparativa rättvisan avser 

bland annat de åtgärder som syftar till återupprätta den skada brottsoffret lidit genom en 

dialog mellan gärningsmannen och brottsoffret. Den reparativa rättvisan har mycket gamla 

anor och bygger på principen om att försöka reparera den skada brottsoffret lidit samt 

återintegrera gärningsmannen till samhället. Att återintegrera gärningsmannen till samhället 

och göra honom eller henne till en bättre, mer laglydig samhällsmedborgare förväntas även ha 

en brottspreventiv effekt.
148

 

 

Medling har bedrivits i Sverige sedan slutet av 1980-talet även om verksamheten då var 

mycket begränsad skala. År 1998 fick ett trettiotal projekt runt om i Sverige ekonomisk stöd 

för att starta medlingsverksamhet. Dessa projekt mynnade slutligen ut i medlingslagen som 

togs i kraft år 2002.
149

 Den 1 januari 2008 blev det obligatoriskt för alla kommuner att erbjuda 

medling när gärningspersonen är under 21 år.
150

 

 

Medling innebär att gärningsmannen och brottsoffret möts under ledning av en opartisk 

medlare för att diskutera det aktuella brottet. Förutsättningarna för att medling ska kunna ske 

regleras i 5 § medlingslagen och är att både gärningsmannen och brottsoffret frivilligt vill 

delta, att det aktuella brottet är polisanmält, att gärningsmannen erkänt gärningen eller sin 

delaktighet i gärningen samt att medling framstår som lämpligt mot bakgrund av samtliga 

omständigheter. Vidare anges i 9 § medlingslagen huvudinriktningen för medlingsmötet. Vid 

medlingsmötet ska brottsoffret ges möjlighet att berätta om sin upplevelse av brottet och 
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brottets följder. Gärningsmannen ska få möjlighet att berätta varför han eller hon begick den 

brottsliga handlingen. 

 

Medling syftar till att minska de negativa följderna av brottet, 3 § medlingslagen. Detta 

genom att medlingen ska leda till en ökad insikt hos den unga lagöverträdaren gällande 

brottets konsekvenser men även ge brottsoffret tillfälle att bearbeta sina upplevelser. Vidare är 

syftet med medling även att det ska verka brottsförebyggande och minska risken för återfall i 

brott.
151

  

 

Medling kan ske vid alla typer av brott, men vissa brottstyper är mindre lämpade att medla i 

som till exempelvis sexualbrott.
152

 Medling tycks ha en viss brottsförebyggande effekt vid 

vissa typer av brott, på vissa gärningsmän och under vissa omständigheter. Forskningsresultat 

visar även på att medling tycks ha en viss effekt på återfall i brott.
153

 Med hänsyn till att 

medling ändock är ett relativt nytt fenomen i Sverige, behövs mer kunskap om när medling 

har en god effekt för att kunna använda medling när den gör bäst nytta.
154

 Medling anses dock 

vara en bra åtgärd att lösa problem relaterade till mindre grov brottslighet för unga 

lagöverträdare.
155

 

 

 

3.7 Socialnämnden och socialtjänstens roll 

 

Samhället har ett särskilt ansvar för att barn och ungdomar växer upp under goda 

levnadsförhållanden och får det stöd de behöver från samhället sida. Enligt 5 kap. 1 § SoL ska 

socialnämnden bland annat sörja för en gynnsam utveckling hos barn och ungdomar, bedriva 

förebyggande arbete för att förhindra att barn och ungdomar far illa samt sörja för att barn och 

ungdomar får det skydd och stöd de behöver och om det behövs vård och fostran utanför det 

egna hemmet. 

 

En grundläggande tanke i det svenska påföljdssystemet har länge varit att socialtjänsten i 

första hand ska ansvara för samhällets åtgärder mot unga lagöverträdare utifrån dennes 
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behov.
156

 Socialtjänsten har en lång erfarenhet och en hög kompetens i frågor som rör arbete 

med barn och unga. Barn och ungdomar som begår brottsliga handlingar är ofta socialt utsatta 

och har därmed ett särskilt behov av stöd och hjälp. De befinner sig även i en mognadsprocess 

och utveckling. Väl anpassade stöd- och hjälpinsatser från socialtjänsten är vanligtvis mer 

ägnade åt att bryta en ogynnsam utveckling än andra insatser från samhällets sida så som 

fängelse. De unga lagöverträdarna ska således i första hand ges de behövliga insatserna inom 

ramen för socialtjänsten.
157

 Till fängelse får någon som har begått brott innan han eller hon 

fyllt 18 år endast dömas om det finns synnerliga skäl till detta, 30 kap. 5 § 1 st. BrB. Vidare 

får någon som begått ett brott efter det att han eller hon fyllt 18 år men innan han eller hon 

fyllt 21 år, endast dömas till fängelse om det med hänsyn till gärningens straffvärde eller 

annars finns särskilda skäl för detta, 30 kap. 5 § 2 st. BrB. Regelsystemet utgår således från att 

det i första hand är socialtjänsten som ska ansvara för de unga lagöverträdarna.
158

 

 

 

3.7.1 Yttrande från socialnämnden 

 

I LUL finns flera bestämmelser som reglerar förutsättningarna för att döma ut ungdomsvård 

och ungdomstjänst. För att påföljden ungdomstjänst ska kunna aktualiseras krävs att den är 

lämplig för den unga lagöverträdaren. När den som misstänkts för den brottsliga handlingen 

var under 18 år vid brottstillfället ska åklagaren enligt 11 § LUL inhämta ett yttrande från 

socialnämnden i den kommun som har ansvaret för den unge. Socialnämnden är inte skyldig 

enligt 11 § LUL att redovisa en bedömning av den unga lagöverträdarens lämplighet för 

ungdomstjänst i yttrandet. I socialtjänstens allmänna råd SOSFS 2008:30 anges det dock att 

yttrandet bör innehålla uppgifter om huruvida den unge kan anses vara lämplig för 

ungdomstjänst.
159

 Enligt 28 § LUL får rätten endast döma den unga lagöverträdaren till 

ungdomsvård om det finns ett yttrande från socialnämnden. 

 

Enligt 11 § LUL ska åklagaren i vissa fall inhämta ett yttrande från socialnämnden innan 

beslut i åtalsfrågan fattas. Detta gäller om den som misstänks för att ha begått ett brott innan 

han eller hon fyllt 18 år. Yttrandet från socialnämnden ska inhämtas av åklagaren om den 
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unga lagöverträdaren erkänt brottet eller om det annars finns en skälig misstanke om att han 

eller hon begått brottet. Enligt 11 § 1 st. sista meningen LUL behöver dock inte ett yttrande 

inhämtas om brottet är ringa, det är uppenbart att det finns förutsättningar för åtalsunderlåtelse 

eller det annars anses obehövligt. Om det till exempel är uppenbart att påföljden vid en 

lagföring skulle komma att stanna vid böter behövs inte ett yttrande inhämtas.
160

 Yttrandet 

från socialnämnden ska innehålla en redogörelse för de eventuella åtgärder som 

socialnämnden tidigare vidtagit för den unga lagöverträdaren. Vidare ska socialnämnden göra 

en bedömning om den unga lagöverträdaren har ett särskilt behov av åtgärder enligt SoL eller 

LVU. Socialnämnden ska även redovisa de åtgärder och insatser som nämnden avser att vidta 

för den unga lagöverträdaren och hur dessa åtgärder och insatser kan antas verka för en 

gynnsam utveckling hos den unga lagöverträdaren i enlighet med 11 § 3 st. LUL.
161

 Om 

socialnämnden finner det lämpligt eller om åklagaren begär det, ska yttrandet även innehålla 

en redogörelse för den unga lagöverträdarens personliga utveckling och 

levnadsomständigheter i övrigt, LUL 11 § 3 st. 

 

I Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2008:30 anförs vad ett yttrande från socialnämnden 

bör innehålla utöver vad som stadgas i 11 § 3 st. LUL: 

 

 vilka brottsmisstankar som ligger till grund för yttrandet, 

 på vilket sätt den föreslagna vården eller de föreslagna åtgärderna syftar till att 

motverka att den unge utvecklas ogynnsamt, 

 den unges inställning till ungdomstjänst, 

 huruvida den unge kan anses vara lämplig för ungdomstjänst, och 

 den unges inställning till medling.
162

 

 

Om yttrandet från socialnämnden även ska innehålla en redogörelse för den unga 

lagöverträdarens personliga utveckling och övriga levnadsomständigheter, har Socialstyrelsen 

även anfört vad yttrandet därtill bör innehålla om den unga lagöverträdarens 

 

 familj och sociala relationer, 
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 medborgarskap om den unge inte är svensk medborgare, 

 hemspråk, 

 skola och fritid, 

 fysiska och psykiska hälsa, 

 känslo- och beteendemässiga utveckling, 

 bruk av alkohol eller andra droger, och 

 tidigare kriminalitet.
163

 

 

Om åtgärder vidtas mot den unga lagöverträdaren med stöd av SoL ska nämnden upprätta ett 

ungdomskontrakt. Ungdomskontraktet ska innehålla en redogörelse för den vård eller de 

åtgärder som nämnden planerar att vidta som den unga lagöverträdaren också förklarat sig 

villig att genomföra. Vidare ska arten, omfattningen och varaktigheten framgå av 

ungdomskontraktet. Vid rättegången bör domstolen gå igenom ungdomskontraktet med den 

unga lagöverträdaren och försäkra sig om att han eller hon alltjämt samtycker till påföljden 

och ungdomskontraktet. Innehållet i ungdomskontraktet ska framgå av domen mot den unga 

lagöverträdaren. Domstolen ska i domen meddela föreskrift om att den unga lagöverträdaren 

ska följa ungdomskontraktet.
164

  

 

Om åtgärder vidtas mot den unga lagöverträdaren med stöd av LVU ska åtgärderna redovisas 

i en vårdplan. Vårdplanen ska innehålla en redogörelse för de åtgärder som planeras för den 

unga lagöverträdaren. Vidare ska arten, omfattningen samt varaktigheten av vården framgå av 

vårdplanen.
165

  

 

 

3.7.2 Krav på lämplighetsbedömning från och med 2015-07-01 

 

Genom lagändringar som träder i kraft 2015-07-01 ska socialnämnden, när ett yttrande begärs 

om den unga lagöverträdaren, redovisa om ungdomstjänst är en lämplig påföljd för den unga 

lagöverträdaren med hänsyn till dennes person och övriga omständigheter.
166
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Andra lagändringar som träder i kraft 2015-07-01 är att kravet på samtycke från den unga 

lagöverträdaren tas bort vid ungdomstjänst, se mer om avskaffandet av samtyckeskravet under 

kapitel 3.4.2.2. För att trovärdigheten i påföljden samt för den unga lagöverträdarens skull är 

det viktigt att de som döms till påföljden också fullföljer den. Det är således viktigt att den 

unga lagöverträdaren är motiverad och lämplig för påföljden för att den ska vara effektiv. Är 

den unga lagöverträdaren inte motiverad att fullfölja påföljden eller om den unga 

lagöverträdaren aktivt motsätter sig påföljden kan det tala för att påföljden inte är lämplig. En 

noggrann bedömning huruvida den unga lagöverträdaren kan anses vara lämplig för påföljden 

blir således särskilt viktigt då samtyckeskravet tas bort. Även om en lämplighetsbedömning 

regelmässigt görs av socialnämnden anses det viktigt att det regleras i lag. Således införs i 11 

§ 3 st. LUL att ett yttrande från socialnämnden ska innehålla en redovisning huruvida 

ungdomstjänst kan anses vara en lämplig påföljd för den unga lagöverträdaren eller inte med 

hänsyn till den unga lagöverträdarens person och övriga omständigheter.
167

 

 

 

3.7.3 Socialnämndens rapporteringsskyldighet 

 

Socialnämnden har enligt 12 kap. 8 § SoL en underrättelseskyldighet. Om den unga 

lagöverträdaren missköter sin ungdomstjänst eller ungdomsvård ska socialnämnden underrätta 

åklagarmyndigheten. Om socialnämnden antar att det finns anledning till att besluta om 

varning med stöd av 30 b § LUL ska socialnämnden även underrätta åklagarmyndigheten om 

detta. Finner socialnämnden att det finns hinder för verkställighet av utdömd påföljd, oavsett 

om det hänför sig till den unga lagöverträdarens misskötsamhet eller inte, ska socialnämnden 

även underrätta åklagarmyndigheten om detta.
168

 

 

I Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2008: anförs exempel på fall då socialnämnden ska 

underrätta åklagarmyndigheten: 

 

 den unge vid upprepade tillfällen uteblir från arbetspass utan godtagbara skäl, 

 den unge begår brott på arbetsplatsen, 

 den unge utan godtagbara skäl vägrar att medverka i någon av de beslutade insatserna, 
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 den unge på grund av skada helt eller delvis inte inom rimlig tid kan genomföra de 

planerade vårdinsatserna eller en utdömd ungdomstjänst, eller 

 de beslutade insatserna inte längre står till buds eller kan genomföras först efter lång 

tid.
169

 

 

Vidare bör underrättelsen till åklagarmyndigheten innehålla de uppgifter som är nödvändiga 

för att åklagaren ska kunna ta ställning till vilka åtgärder som kan vidtas mot den unga 

lagöverträdaren i enlighet med 12 kap. 8 § SoL.
170

 

 

 

3.8 Brist i verkställighet 

 

I de fall där påföljderna ungdomsvård och ungdomstjänst inte blir verkställda kan domstolen 

undanröja den utdömda påföljden och bestämma en ny påföljd för brottet i enlighet med 32 

kap. 4 § 1 st. BrB. Om den unga lagöverträdaren i väsentlig grad bryter mot en föreskrift i 

ungdomskontraktet, den enligt vårdplanen planerade vården inte kommer till stånd eller om 

det på andra sätt brister i förutsättningarna att genomföra påföljderna aktualiseras denna 

möjlighet. Rätten kan dock meddela den unga lagöverträdaren en varning istället för att 

undanröja påföljden om det kan anses vara en tillräckligt ingripande åtgärd, BrB 32 kap. 4 § 1 

st. sista meningen.
171

 

 

När den unga lagöverträdaren av inte alltför allvarlig art missköter vad som åligger honom 

eller henne kan den unga lagöverträdaren tilldelas en varning istället för att den utdömda 

påföljden undanröjs, 30 b § LUL. Varning får endast meddelas den unga lagöverträdaren om 

det bedöms vara en tillräckligt ingripande åtgärd. Således meddelas en varning när den unga 

lagöverträdaren fortsättningsvis kan förväntas följa vad som åligger honom eller henne enligt 

domen.
172
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Sluten ungdomsvård är en frihetsberövande påföljd som kan genomdrivas tvångsvis. Således 

finns inget regelverk för misskötsamhet eller annars bristande verkställighet.
173
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4. Ordningen i Norge 

 

 

4.1 Ny strafflag 

 

I Norge har det under flertalet år arbetats med att ta fram en ny strafflag. I maj 2005 antogs 

grundstommen till den nya strafflagen, straffeloven. Den nya straffeloven kommer att träda i 

kraft 1 oktober 2015.
174

 

 

Följande redogörelse för norsk rätt kommer huvudsakligen att utgå från den nya straffeloven. 

 

 

4.2 Allmänna straffrättsliga utgångspunkter 

 

I Norge finns en lång tradition där straffmätning och val av påföljd i stor utsträckning styrs av 

domstolarna. Straffeloven reglerar inte påföljdsval och fängelsestraffens längd särskilt 

utförligt, utan snarare är det Høyesteretts (Högsta Domstolen i Norge) vägledande avgöranden 

som styr valet av påföljd och fängelsestraffens längd. Preventionstankarna är inom norsk rätt 

starka. En utgångspunkt inom norsk straffrätt är att val av påföljd som regel ska grunda sig på 

allmänpreventiva överväganden.
175

 

 

I förarbetena till den nya straffeloven anförs att strafflagstiftningens syfte är att motverka 

kriminaliserade handlingar genom allmänpreventiva och individualpreventiva effekter samt 

att upprätthålla den sociala ron. Genom att döma ut straff visar samhället för brottsoffret att 

samhället reagerar, och reagerar med en tillräcklig styrka, mot lagöverträdaren och på så sätt 

upprätthålla den sociala ron. Straffet anses även medföra att befolkningen kan känna sig trygg 

och skyddad mot det brottsliga beteende som straffas. Vidare framhålls det i förarbetena till 

den nya straffeloven att en offentlig reglering innebär en begränsning i individers livsföring 

och att belöningen för att individerna accepterar dessa begränsningar är att den individ som 

bryter mot begränsningarna tillförs ett avsiktligt ont, ett straff.
176
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I den nya straffeloven återfinns påföljderna fängelse, betinget fengsel, forvaring, 

samfunnsstraff, böter och rettighetstap. Därutöver finns vissa andra straffrättsliga reaktioner. 

Betinget fengsel innebär att rätten bestämmer att verkställigheten av fängelsestraffet helt eller 

delvis skjuts upp under en prövotid. Forvaring innebär att lagöverträdaren är intagen i anstalt 

på obestämd tid. Rätten fastställer en tidsram för lagöverträdarens straff som inte bör 

överstiga 15 år och aldrig får överstiga 21 år. Om lagöverträdaren var under 18 år vid 

tidpunkten för brottet bör tidsramen inte överstiga tio år och får aldrig överstiga 15 år.
177

 

Samfunnsstraff motsvarar i grunden den svenska påföljden samhällstjänst. Rettighetstap kan 

innebära att lagöverträdaren förlorar en offentlig ställning eller rätten att utöva viss 

verksamhet eller aktivitet. Rettighetstap kan även innebära att lagöverträdaren fråntas rätten 

att i framtiden inneha en viss ställning eller utöva viss verksamhet eller aktivitet. Det kan 

också föreskrivas att utövandet av verksamhet eller aktivitet endast får ske under bestämda 

villkor. Ytterligare en form av rettighetstap är kontaktförbud. I den nya straffeloven återfinns 

även två särskilda ungdomspåföljder; ungdomsstraff och ungdomsoppfølging.
178

 

 

 

4.3 Påföljdssystemet för unga lagöverträdare 

 

Straffansvarsåldern är i Norge 15 år. Lagöverträdare under 18 år särbehandlas i mildrande 

riktning. Unga lagöverträdare kan dömas till samma påföljder som vuxna lagöverträdare. 

Dock har ännu ingen underårig dömts till forvaring.
179

 Den 1 juli 2014 trädde särskilda 

påföljder för unga lagöverträdare i kraft: ungdomsstraff och ungdomsoppfølging 

 

Bakgrunden till den positiva särbehandlingen av unga lagöverträdare har in grund i att 

ungdomar i mindre utsträckning än vuxna kan överväga konsekvenser av sitt handlande. 

Ungdomar anses också ha en större sanktionskänslighet än vuxna, särskilt vad gäller 

fängelsestraff.
180

 Erfarenheter visar att unga lagöverträdare kan komma ur den kriminella 

livsstilen om de tvingas ta ansvar för sina handlingar och om de förhåller sig till en plan med 

krav och förpliktelser. Vidare erfarenheter visar att fängelse inte är en lämplig påföljd för 

lagöverträdare under 18 år, 60-70% av de unga lagöverträdarna som släpptes ur fängelse 
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begick nya brottsliga handlingar inom ett år efter frisläppandet.
181

 Unga lagöverträdare anses 

ha en stor potential att förändra sitt leverne och komma ur ett kriminellt beteende.
182

 Det finns 

ingen särskild regel som begränsar användningen av påföljden fängelse för unga 

lagöverträdare. Dock ska fängelsestraff enligt etablerad praxis undvikas i största möjliga mån 

för lagöverträdare under 18 år. Enligt den nya straffeloven är en förutsättning för att döma 

unga lagöverträdare till fängelse att det ”krävs av särskilda skäl”. Maximistraffet i fängelse 

för unga lagöverträdare är enligt den nya straffeloven 15 år. Vidare möjliggör den nya 

straffeloven för domstolen att gå under straffminima för lagöverträdare under 18 år. Detta 

innebär att domstolen kan döma den unga lagöverträdaren till ett lägre straff eller välja en 

mildare påföljd än vad som följer av lagregleringen.
183

 

 

Vid övervägande om det finns skäl för åtalsunderlåtelse kan den unga lagöverträdarens ålder 

beaktas särskilt. Åtalsunderlåtelse används i stor utsträckning för unga lagöverträdare. Detta 

för att undvika den belastning som en rättsprocess innebär för den unga lagöverträdaren, men 

även för att markera samhällets reaktion på det begångna brottet.
184

 Det är vanligt att 

åtalsunderlåtelsen för lagöverträdare under 18 år villkoras. Åtalsunderlåtelsen kan förenas 

med ett generellt villkor om att den unga lagöverträdaren inte får begå brott under en tvåårig 

prövotid. Vidare kan åtalsunderlåtelsen förenas med individuellt anpassade villkor, i vissa fall 

i samarbete med den unga lagöverträdarens stödsystem och nätverk.
185

 

 

Åklagarmyndigheten får besluta om att personer som är misstänka för brott ska överföras till 

ett särskilt medlingsinstitut, Konfliktrådet, om de anser det lämpligt. Ett överförande till 

Konfliktrådet är lämpligt när det ur individualpreventiv hänsyn finns skäl som talar för ett 

överförande och det inte ur allmänpreventiv hänsyn finns starka skäl som talar däremot. Detta 

kan ofta vara fallet för unga lagöverträdare. Överföring till Konfliktrådet kan även utgöra ett 

villkor vid betinget fengsel.
186
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Norge var det första landet i världen som år 1991 lagstiftade om medling i en separat lag.
187

 

Lagen baserades på pilotprojekt som startade redan år 1981. Pilotprojekten startades då Norge 

ville finna alternativ till fängelsestraff för unga lagöverträdare, förebygga brott samt hitta en 

snabb och effektiv reaktion för förstagångsbrottslingar.
188

 Medling i Norge bygger på 

principerna om frivillighet, obundenhet och likvärdig behandling. Avsikten med medling vid 

mindre allvarliga brott är att den ska vara ett alternativ till den traditionella rättsprocessen 

men även fungera som ett komplement.
189

 Medling genomförs genom konfliktråd när det 

gäller unga lagöverträdare. Huvudsyftet med att använda sig av medling genom konfliktrådet 

är att förebygga återfall i brott. Därtill ska även medling stärka det lokala samhällets förmåga 

att hantera lindrigare brott, vara ett alternativ till de lindrigare straffrättsliga sanktionerna, 

effektivt kontrollera unga lagöverträdares brottslighet genom en snabb och mindre 

komplicerad process, möjliggöra att resultatet av processen blir mer förståeligt och accepterat 

av den unga lagöverträdaren samt få både den unga lagöverträdaren och brottsoffret att 

medverka aktivt.
190

 

 

 

4.4 Särskilda ungdomspåföljder 

 

Tidigare fanns ingen särskild påföljdsform för unga lagöverträdare. Först den 1 juli 2014 

trädde särskilda påföljder för unga lagöverträdare i kraft: ungdomsstraff och 

ungdomsoppfølging. Dessa särskilda ungdomspåföljder syftar till att vara ett alternativ till 

fängelse för ungdomar mellan 15-18 år som har begått upprepad eller allvarlig brottslighet. 

Genomförandetiden är för de särskilda ungdomspåföljderna sex månader till två år. Dock kan 

genomförandetiden bestämmas till tre år om den unga lagöverträdaren hade dömts till 

fängelse i minst tio år om fängelse hade valts som påföljd.
191

 Konfliktråden i Norge har tillsatt 

29 stycken ungdomskoordinatorer som ska ansvara för genomförandet av de nya 

ungdomspåföljderna.
192
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Motiven till de nya ungdomspåföljderna är baserat på idén om den reparativa rättvisan.
193

 Den 

reparativa rättvisan avser bland annat de åtgärder som syftar till återupprätta den skada 

brottsoffret lidit genom en dialog mellan gärningsmannen och brottsoffret. Vanligen sker 

dessa åtgärder utanför det ordinarie rättssystemet. Den reparativa rättvisan har mycket gamla 

anor och bygger på principen om att försöka reparera den skada brottsoffret lidit samt 

återintegrera gärningsmannen till samhället. Att återintegrera gärningsmannen till samhället 

och göra honom eller henne till en bättre, mer laglydig samhällsmedborgare förväntas även ha 

en brottspreventiv effekt.
194

 Exempel på reparativ rätt är medling. 

 

De nya ungdomspåföljderna bygger således på att de unga lagöverträdarna ska möta 

brottsoffret och lyssna på de konsekvenser som brottsoffret lidit på grund av brottsligheten 

och förutsätter den unga lagöverträdarens samtycke. Tanken är att den unga lagöverträdarens 

brottslighet ska mötas av en åtgärd som bidrar till att den unga lagöverträdaren och 

brottsoffret om möjligt försonas.
195

 För brottsoffret anses detta vara viktigt ur såväl ett 

pedagogisk som psykologiskt perspektiv. Under mötet mellan lagöverträdare och brottsoffer 

är det möjligt att återställa de skador som uppstått. Den unga lagöverträdaren har ofta även 

trasiga relationer till familj och samhälle vilka också kan återställas genom den reparativa 

rättvisan.
196

. 

 

 

4.4.1 Ungdomsstraff 

 

Påföljden ungdomsstraff är tredelat; först ett ungdomsstormøte, sedan ett upprättande av en 

ungdomsplan och till sist genomförandet av ungdomsplanen. Ungdomsstraff kan endast 

åläggas den unga lagöverträdaren genom domslut och rätten bestämmer genomförandetiden 

och uppföljningstiden. Ungdomsstraff syftar till att ersätta fängelse för unga lagöverträdare 

men kan också kombineras med samfunnsstraff. För att kunna påföljden ska aktualiseras 

krävs att den unga lagöverträdaren har begått upprepad eller begått allvarlig brottslighet.
197

 En 

förutsättning för att den unga lagöverträdaren ska dömas till ungdomsstraff är att han eller hon 

samtycker till påföljden. Ytterligare en förutsättning för att kunna döma en ung lagöverträdare 

                                                 
193

 Holmboe (2014), s. 399. 
194

 Sarnecki (2009), s. 455-457. 
195

 Holmboe (2014), s. 399. 
196

 www.konfliktraadet.no. 
197

 Holmboe (2014), s. 407. 

http://www.konfliktraadet.no/


  53 

till ungdomsstraff är att han var under 18 år när brottet begicks. Påföljden kan dock börja 

verkställas när den unga lagöverträdaren är äldre än 18 år.
198

  

 

När den unga lagöverträdaren har meddelats ett domslut om ungdomsstraff arrangerar 

ungdomskoordinatorerna på Konfliktrådet ett ungdomsstormøte mellan den unga 

lagöverträdaren och brottsoffret samt andra personer som påverkats av brottet. 

Ungdomsstormøtet kan genomföras även om brottsoffret inte önskar delta.
199

 

Ungdomsstormøtet inleds med att den unga lagöverträdaren får samtala med brottsoffret och 

andra personer som påverkats av brottet. Därefter samarbetar den unga lagöverträdaren 

tillsammans med yrkesverksamma personer från olika myndigheter, ungdomskoordinatorerna 

och andra stödpersoner för att formulera en ungdomsplan.
200

 

 

Ungdomsstormøtet mynnar således ut i en ungdomsplan. Ungdomsplanen är en plan med 

plikter, krav och åtgärder som den unga lagöverträdaren ska förhålla sig till under en viss 

bestämd tid. Ungdomsplanen kan därutöver innefatta bland annat kompensation till 

brottsoffret, olika brottsförebyggande åtgärder eller åtgärder av bestraffande natur. 

Ungdomsplanen ska även innehålla åtgärder som innebär en betydande kontroll och 

restriktioner för den unga lagöverträdaren.
201

 Ungdomsplanen är individuellt anpassad efter 

den unga lagöverträdarens behov. Ungdomskoordinatorer från Konfliktrådet följer 

regelbundet upp hur det går för den unga lagöverträdaren med ungdomsplanen. Följs inte 

ungdomsplanen kan planen komma att skärpas. Begår den unga lagöverträdaren därefter fler 

brottsliga handlingar eller på annat sätt missköter sig tilldelas den unga lagöverträdaren en ny 

påföljd.
202

  

 

 

4.4.2 Ungdomsoppfølging 

 

Ungdomsoppfølging är en straffrättslig påföljd som kan åläggas den unga lagöverträdaren av 

åklagaren och således inte genom domslut. Genomförandetiden är maximalt ett år och 
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bestäms av åklagaren.
203

 Ungdomsoppfølging har samma uppbyggnad som ungdomsstraff 

med ett ungdomsstormøte och ungdomsplan. För att den unga lagöverträdaren ska kunna 

dömas till ungdomsoppfølging krävs att han eller hon samtycker till påföljden.
204

. 

 

Påföljden ungdomsoppfølging aktualiseras när den unga lagöverträdaren har behov av 

uppföljning av Konfliktrådet, men det inte finns skäl att döma den unga lagöverträdaren till 

ungdomsstraff eller fängelse. Den unga lagöverträdaren döms till ungdomsoppfølging när det 

finns anledning att anta att den unga lagöverträdaren kommer att sluta begå kriminella 

handlingar när han eller hon får följas upp av Konfliktrådet. Påföljden ska präglas av ett 

pedagogiskt innehåll. Den unga lagöverträdaren ska lära sig att handlingar får konsekvenser 

och ges tillfälle att reflektera över sina valda handlingar
 205
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5. En diskussion och analys rörande de intressen och dilemman som 

påföljdssystemet för unga lagöverträdare aktualiserar 

 

 

5.1 Inledning 

 

Denna uppsats har främst behandlat påföljdssystemet för unga lagöverträdare i svensk rätt. 

Uppsatsen har även berört påföljdssystemet för unga lagöverträdare i norsk rätt. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att den reglering som finns gällande unga lagöverträdare 

i svensk rätt är mycket omfattande. Regleringen bygger till stora delar på principen att unga 

lagöverträdare i första hand ska bli föremål för åtgärder inom de sociala myndigheterna och så 

långt som möjligt hållas utanför Kriminalvården. Dessa tankar genomsyrar hela lagstiftningen 

beträffande unga lagöverträdare och spänner över flera rättsområden, bland annat straffrätt, 

processrätt, förvaltningsprocessrätt och socialrätt. Denna uppsats har i första hand tagit sikte 

på den straffrättsliga regleringen gällande unga lagöverträdare, även om andra områden har 

berörts i större eller mindre utsträckning. 

 

När ungdomar begår brottsliga handlingar ställs samhället inför dilemmat att balansera 

straffrättsliga reaktioner mot brott och de socialrättsliga ambitionerna om att barnet inte ska ta 

skada av samhällets ingripanden. En central frågeställning är hur samhället ska hantera 

ungdomars brottslighet. Vilka påföljder som är lämpligast för unga lagöverträdare är en 

ständigt återkommande fråga. Det är viktigt att samhället stödjer och hjälper ungdomar som 

begår brottsliga handlingar men måste samtidigt reagera på och motverka brott. Denna 

dualistiska konflikt och samverkan mellan sociala myndigheter och rättsväsendet kan ge 

upphov till svårbemästrade intressekonflikter. Det är mycket viktigt att samarbetet mellan de 

berörda aktörerna fungerar väl för att de unga lagöverträdarna ska kunna återföras till ett 

socialt fungerande liv. Valet av påföljd för unga lagöverträdare kan komma att påverka resten 

av den unga lagöverträdarens liv. Dagens barn och ungdom är framtiden, vilket gör det ytterst 

viktigt att påföljdssystemet beträffande unga lagöverträdare utformas så att påföljderna är 

ändamålsenliga och effektiva. 
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5.2 Förhållandet till vissa allmänna rättsprinciper och principen om barnets bästa 

 

De allmänna rättsprinciperna om legalitet, objektivitet, proportionalitet och förutsebarhet ska 

alltid upprätthållas och tillgodoses. Ambitionen är således även att de särskilda 

ungdomspåföljderna ska beakta dessa principer.
206

 I enlighet med legalitetsprincipen måste 

alla åtgärder ha ett uttryckligt stöd i lag, 1 kap. 1 § RF. För att utröna vilken åtgärd som bäst 

motverkar en fortsatt kriminalitet hos den unga lagöverträdaren behövs en utredning av den 

unges vårdbehov göras. Vid utredningen måste kravet på objektivitet iakttas. I 

överensstämmelse med proportionalitetsprincipen får inte heller mer ingripande åtgärder än 

vad omständigheterna kräver vidtas. Socialtjänstens har det övergripande ansvaret för 

åtgärderna mot unga lagöverträdare och det är ett uttalat syfte att i största möjliga mån 

undanhålla unga lagöverträdare från Kriminalvården och i synnerhet fängelsestraff.
207

 

Socialtjänsten gör en individuell bedömning vilken bland annat behandlar den unga 

lagöverträdarens personliga och sociala förhållanden samt behov av vård. Socialtjänsten har 

en lång erfarenhet och en hög kompetens i frågor som rör arbete med barn och ungdomar och 

således kan man förvänta sig att de besitter den kompetens som behövs för att i enskilda fall 

avgöra vilka åtgärder som den unga lagöverträdaren behöver utifrån dennes behov och 

personliga förhållanden.
208

 Rätten kan inte förväntas besitta den kompetens för att i samtliga 

fall avgöra vilka åtgärder som den unga lagöverträdaren behöver utifrån dennes behov och 

personliga förhållanden. Således förlitar sig rätten i stor utsträckning på socialtjänstens 

kompetens och domstolarna även följer i stor utsträckning socialtjänstens bedömning.
209

 

Bedömningen om de av socialtjänsten föreslagna åtgärderna i det enskilda fallet är tillräckligt 

ingripande i förhållande till brottets straffvärde görs av rätten. Det är viktigt att socialtjänstens 

bedömningar är korrekta, enhetliga och därmed förutsebara för den unga lagöverträdaren. 

 

Principen om förutsebarhet ska iakttas vid handläggningen av socialrättsliga mål och ärenden. 

Kravet på förutsebarhet innebär att rättssystemet bör vara sådan att enskilda med rimlig 

säkerhet kan förutse konsekvenserna av sitt handlande, vilket är extra viktigt inom straffrätten 

där konsekvenserna kan vara mycket ingripande. Det får anses problematiskt att säkerställa att 

socialtjänsten och rätten föreslår samma åtgärd eller påföljd i liknande fall. Socialtjänstens 
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bedömning om det exempelvis föreligger ett vårdbehov hos den unga lagöverträdaren görs på 

lokal nivå och en naturlig följd av detta blir en viss diskrepans i bedömningarna. Av en 

utvärdering BRÅ genomfört av 2007 års reform framgår att det finns stora skillnader mellan 

olika kommuner och i vilken utsträckning påföljden ungdomsvård döms ut. Enligt BRÅ:s 

bedömning är dessa skillnader så pass stora att det framstår som orimligt att det skulle bero på 

skillnader i vårdbehov hos ungdomar i olika kommuner. BRÅ:s slutsats var således att den 

stora variationen i tillämpningen av påföljden ungdomsvård är att socialtjänsten har olika syn 

vad som är att anse som ett särskilt vårdbehov.
210

 Att unga lagöverträdares vårdbehov bedöms 

olika utifrån var de bor och således behandlas olika får anses vara ett stort problem och sätter 

en rättssäkerheten på spel. Eftersom socialtjänstens åtgärder och insatser ska avgöras utifrån 

den unges behov och personliga förhållanden leder således även det till ett visst avkall på 

likabehandlingsprincipen. Det får även anses vara svårt att säkerställa att rättens val av påföljd 

eller åtgärd är tillräckligt ingripande och proportionerliga till brottets straffvärde. Detta med 

hänsyn till att påföljden ska markera samhällets avståndstagande gentemot brottsligheten och 

samtidigt främja en gynnsam utveckling hos den unga lagöverträdaren. När individuella 

bedömningar tillåts inverka på valet av påföljd riskerar detta medföra att lika fall inte alltid 

behandlas lika – och därmed en osäker rättstillämpning. 

 

De socialrättsliga åtgärderna syftar till att tillgodose vårdbehovet hos den unga 

lagöverträdaren medan åtgärder inom Kriminalvården utgör sanktioner för kriminella 

handlingar. Denna dualism mellan sociala myndigheter och rättsväsendet kan ge upphov till 

svårbemästrade intressekonflikter, men medför även en stor variation av åtgärder som för den 

unga lagöverträdaren kan vara svår att överblicka och förutse. Även det faktum att 

beslutsfattandet beträffande en åtgärd för en ung lagöverträdare med ett vårdbehov är utspritt 

på flera myndigheter och domstolar medför att påföljdssystemet för unga lagöverträdare blir 

oförutsebar. Det har framförts vara av största vikt att påföljdssystemet är klart, enkelt och 

överskådligt för att den unga lagöverträdaren ska förstå sambandet mellan brott och påföljd.
211

 

Den dualistiska konflikten mellan sociala myndigheter och rättsväsenden åskådliggörs särskilt 

vid påföljden ungdomsvård för unga lagöverträdare. Socialnämnden kan oavsett domslut från 

allmän domstol gällande den unga lagöverträdaren vidta eller ansöka om socialrättsliga 

åtgärder vid allmän förvaltningsdomstol. Detta är motiverat ur ett individuellt 
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hänsynstagande, men medför även svårigheter att förutse vad som kan komma att ske med 

den unga lagöverträdaren.
212

  

 

Socialtjänstens åtgärder för unga lagöverträdare och rättsväsendets åtgärder gentemot 

brottslighet har olika syften. Socialtjänstens åtgärder utgår från den unga lagöverträdarens 

behov av vård och stöd. Rättsväsendets åtgärder utgör istället reaktioner mot den unga 

lagöverträdarens brottslighet i syfte att markera det allmännas avståndstagande gentemot 

denna samt upprätthålla straffvärdeprincipen. Den dualistiska konflikten beträffande unga 

lagöverträdare hänför sig till stora delar om det är behandlingstanken eller 

straffvärdeprincipen som ska ligga till grund för påföljdsbestämningen då ungdomar begår 

brott. Både behandlingstanken och straffvärdeprincipen har dock som syfte och mål att 

motverka en fortsatt kriminalitet hos de unga lagöverträdarna. Egentligen borde det inte finnas 

några hinder mot att förena behandlingstanken och samtidigt tydligt markera det allmännas 

avståndstagande gentemot kriminalitet. Det får anses vara av största vikt att förena dessa två 

tankar i praktiken för att på bästa sätt motverka en fortsatt kriminalitet hos de unga 

lagöverträdarna. Dock är det samtidigt minst lika viktigt att de allmänna rättsprinciperna om 

legalitet, objektivitet, proportionalitet och förutsebarhet upprätthålls. 

 

Ur den unga lagöverträdarens perspektiv kan kraven legalitet, objektivitet, proportionalitet 

och förutsebarhet inte till fullo anses uppfyllda. Således kan inte heller kravet på rättssäkerhet 

beträffande påföljdssystemet för unga lagöverträdare på ett tillfredsställande sätt anses 

tillgodosett. Principen om barnets bästa innebär att Sverige har en skyldighet att se till att 

barnets bästa kommer i första rummet vid alla åtgärder som rör barn. Eftersom kravet på 

rättssäkerhet inte på ett tillfredsställande sätt kan anses tillgodosett, innebär även det att 

Sverige inte kan anses ha uppfyllt sina åtaganden enligt barnkonventionen. 

 

Ett påföljdssystem för unga lagöverträdare där avkall görs på de allmänna rättsprinciperna 

torde inte vara förenligt med lagstiftarens ambitioner. Att till fullo tillgodose de straffrättsliga 

principerna samtidigt som individuella bedömningar ska ske i det enskilda fallet torde dock 

vara problematiskt. Det är ändock viktigt att på ett bättre sätt se till att de allmänna 

rättsprinciperna i framtiden upprätthålls och tillgodoses i större utsträckning. 
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5.3 Angående de lagändringar som träder i kraft 2015-07-01 

 

Sedan påföljden ungdomstjänst infördes har det funnits ett krav på samtycke från den unga 

lagöverträdaren för att det ska vara möjligt för rätten att döma ut påföljden. Genom de 

lagändringar som träder i kraft 2015-07-01 kommer kravet på samtycke vid ungdomstjänst nu 

att tas bort. Tidigare har ett samtycke från den unga lagöverträdaren ansetts innebära att den 

unga lagöverträdaren är motiverad till och villig att fullfölja ungdomstjänsten. Vidare har det 

även ansetts att det är viktigt att ungdomstjänsten fullföljs eftersom påföljden inte kan 

verkställas tvångsvis. Ett samtycke är dock inte att likställa med att den unga lagöverträdaren 

faktiskt kommer att fullfölja påföljden, eller ens att påföljden är att anse som ändamålsenlig 

för den unga lagöverträdaren. En konsekvens av samtyckeskravet var att den unga 

lagöverträdaren fick ett formellt inflytande och kunde förfoga över påföljdsvalet. Genom att 

inte samtycka till ungdomstjänst som påföljd kunde den unga lagöverträdaren i stort se till att 

rätten valde en annan påföljd, så som böter eller skyddstillsyn. Ett krav på samtycke riskerar 

även att likabehandlingsprincipen och intresset av en enhetlig rättstillämpning sätts åt sidan. 

 

Enligt de lagändringar som träder i kraft 2015-07-01 kommer även socialnämnden vara 

skyldig att redovisa om ungdomstjänst är en lämplig påföljd för den unga lagöverträdaren 

med hänsyn till dennes person och övriga omständigheter när ett yttrande begärts.  Tidigare 

var socialnämnden inte skyldig enligt lag att redovisa en bedömning av den unga 

lagöverträdarens lämplighet för ungdomstjänst i yttrandet. Även om lämplighetsbedömningar 

regelmässigt görs av socialnämnden får det anses viktigt att lämplighetsbedömningen regleras 

i lag, speciellt eftersom domstolarna i stor utsträckning följer socialnämndens bedömning.
213

 

En stor andel av unga lagöverträdarna som i dag döms till ungdomstjänst fullföljer påföljden 

vilket talar för att socialnämndens bedömning i allmänhet är väl underbyggd. Detta talar även 

för att en väl genomförd lämplighetsbedömning av socialnämnden ger domstolen en god 

ledning huruvida ungdomstjänst bör väljas som påföljd eller inte. Avsaknad av samtycke från 

den unga lagöverträdaren torde tala för att påföljden inte är att anse som lämplig. I 

lämplighetsbedömningen vägs den unga lagöverträdarens motivation att fullfölja påföljden in. 

Denna nya lagreglering torde inte föra med sig några större svårigheter, utan enbart 

säkerställa att den bäst lämpade åtgärden väljs i varje enskilt fall. 
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Genom de lagändringar som träder i kraft 2015-07-01 ska verkställigheten av påföljden 

ungdomstjänst påbörjas senast två månader efter det att domen vunnit laga kraft, om inte 

särskilda skäl talar mot det. Det är av särskild betydelse att reaktionerna mot brott är snabba 

och tydliga när det gäller unga lagöverträdare. Desto kortare tid som går mellan det begångna 

brottet och verkställigheten påföljden desto tydligare blir samhällets reaktion mot den unga 

lagöverträdarens brottslighet. Att verkställigheten av ungdomstjänst inleds så snart som 

möjligt i anslutning till domen är således viktigt. För att tydliggöra samhällets reaktion på den 

unga lagöverträdarens brottslighet regleras därmed i lag att ungdomstjänst bör börja 

verkställas inom en viss tid. Det kan finnas vissa svårigheter i att hitta ungdomstjänstplatser 

för unga lagöverträdarna vilket kan försvåra att påföljden börjar verkställas senast två 

månader efter domen vunnit laga kraft. Vidare kan andra omständigheter som är kopplade till 

den unga lagöverträdaren försvåra verkställigheten och därför är inte regeln ovillkorlig. 

Denna nya reglering kommer möjligtvis i längden att ställa större krav på kommunerna, både i 

form av personalstyrka och ekonomiska resurser. Det får dock anses vara viktigt att 

reaktionerna mot brott är snabba och tydliga när det gäller unga lagöverträdare vilket 

motiverar en lagstadgad tidsfrist om två månader. 

 

 

5.4 Fängelsepåföljdens ställning i påföljdssystemet för unga lagöverträdare 

 

En grundtanke i det svenska påföljdssystemet är att unga lagöverträdare så långt som möjligt 

ska hållas utanför Kriminalvården och i synnerhet fängelserna.
214

 Fängelsestraff anses utgöra 

en olämplig miljö och motverka unga lagöverträdares möjligheter till att föra ett laglydigt 

liv.
215

 Om ett fängelsestraff inte kan undvikas ska fängelsevistelsen göras kortvarig, varvid en 

så kallad ungdomsrabatt vid straffmätningen har införts i 29 kap. 7 § BrB. Därvid är 

ytterligare en grundtanke i påföljdssystemet att socialtjänsten ska ansvara för samhällets 

åtgärder mot de unga lagöverträdarna utifrån dennes behov.
216

 För de allra yngsta unga 

lagöverträdarna ersätter sluten ungdomsvård i stort sett fängelse som påföljd. För att döma en 

person under 18 år till fängelse krävs att synnerliga skäl föreligger. År 2013 utgjorde fängelse 
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huvudpåföljd i fyra domslut rörande unga lagöverträdare i åldern 15-17 år.
217

 Det är således 

endast ett mycket litet antal unga lagöverträdare som döms till påföljden fängelse.  

 

Den kriminologiska teorin stämplingsteorin förklarar brottslighet som något som uppstår 

genom omgivningens reaktioner på ett brottsligt beteende. Individen tar till sig de negativa 

reaktionerna från samhället och anammar sin nya identitet som brottsling och börjar agera 

utifrån denna identitet. Det är således samhällets stämplande reaktion på individen och dess 

beteende som är orsaken till brottsligheten.
218

 Unga lagöverträdare anses ha en större 

sanktionskänslighet än vuxna lagöverträdare, där alltför repressiva påföljder riskerar att skada 

och hämma den unges utvecklingsprocess.
219

 Att döma unga lagöverträdare till fängelsestraff 

innebär därmed en ökad risk för att den unge uppfattar sig själv som en brottsling och därmed 

fortsätter att begå brott. Fängelsestraff kan således argumenteras vara ett straffrättsligt 

ingripande som riskerar att bidra till en ogynnsam utveckling och öka risken för utvecklingen 

av ett destruktivt beteende hos den unga lagöverträdaren. Genom att socialtjänsten istället 

ansvarar för det allmännas reaktioner mot de unga lagöverträdarnas brottslighet med stöd och 

vård som devis anses denna stämplig kunna undvikas. 

 

Det är viktigt att de straffrättsliga ingripandena tydligt markerar samhällets avståndstagande 

från den unga lagöverträdarens brottsliga handlingar, men detta får inte göras på bekostad av 

den unga lagöverträdarens framtida liv och hälsa. Det kan även ifrågasättas om ett 

fängelsestraff är i förenlighet med principen om barnets bästa. Med hänsyn till att påföljden 

sluten ungdomsvård finns att tillgå och att det är ett ytterst litet antal unga lagöverträdare som 

varje år döms till fängelse bör fängelse som påföljd för unga lagöverträdare, särskilt i åldern 

15-17 år, starkt ifrågasättas. 

 

 

5.5 Skillnader mellan det svenska och norska påföljdssystemet för unga lagöverträdare 

 

Det finns skillnader mellan det svenska och norska påföljdssystemet för unga lagöverträdare, 

särskilt i förhållande till de särskilda ungdomspåföljderna. Med hänsyn till att Norge såväl 

geografiskt som kulturellt ligger nära Sverige är det intressant att länderna skiljer sig åt i 
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påföljdssystemet gällande unga lagöverträdare. Båda systemen syftar dock givetvis till att 

unga lagöverträdare ska utvecklas gynnsamt och därmed avledas från en fortsatt kriminell 

livsstil. Hur och vilka åtgärder som anses bäst lämpliga för ändamålet skiljer sig dock åt 

mellan de båda länderna. 

 

Sverige har en lång tradition av en positiv särbehandling av unga lagöverträdare som sträcker 

sig tillbaka till 1800-talet. Det svenska påföljdssystemet bygger på idén om en retributiv 

rättvisa. Från tanken om straff som enda påföljd har utvecklingen rört sig mot ett mer 

behandlingsinriktat påföljdssystem. I samband med behandlingstanken växte en social-

politisk tanke fram om att sociala åtgärder skulle förebygga, motverka samt användas som 

påföljder för brott. Tanken om att barn och ungdomar ska särbehandlas i påföljdssystemet 

hänför sig till att de är just barn, med avseende på den unges brist på mognad, begränsad 

erfarenhet och andra särskilda förhållanden.
220

 Den positiva särbehandlingen syftar till att de 

unga lagöverträdarna ska utvecklas gynnsamt och inte ta skada av och utveckla ett destruktivt 

beteende till följd av de straffrättsliga ingripandena. Således följer att påföljdssystemet för 

unga lagöverträdare till stora delar bygger på tanken om att unga lagöverträdare i första hand 

ska bli föremål för åtgärder inom de sociala myndigheterna och så långt som möjligt hållas 

utanför Kriminalvården och fängelse. Därmed blir som oftast samhällets reaktion på den unga 

lagöverträdarens brottslighet att den unge blir föremål för behandling inom annat organ än 

Kriminalvården, antingen enligt SoL eller LVU. Sverige har tre särskilda ungdomspåföljder; 

ungdomstjänst, ungdomsvård och sluten ungdomsvård. 

 

Norge har inte samma långa tradition av särbehandling av unga lagöverträdare som finns i 

Sverige. Unga lagöverträdare har inom norsk rätt tidigare särbehandlats i mildrande riktning, 

men det var först under 2014 som en särskild påföljdsform för unga lagöverträdare trädde i 

kraft. Den nya påföljdsformen innebar att två särskilda ungdomspåföljder trädde i kraft; 

ungdomsstraff och ungdomsoppfølging. De två särskilda ungdomspåföljderna syftar till att 

vara ett alternativ till fängelse för ungdomar mellan 15-18 år som har begått upprepad eller 

allvarlig brottslighet. De nya ungdomspåföljderna bygger på att de unga lagöverträdarna ska 

möta brottsoffret och lyssna på de konsekvenser som brottsoffret lidit på grund av 

brottsligheten. Således bygger de norska ungdomspåföljderna på idén om en reparativ rättvisa, 
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där åtgärderna syftar till återupprätta den skada brottsoffret lidit genom en dialog mellan 

gärningsmannen och brottsoffret.  

 

De nya norska särskilda ungdomspåföljderna bygger i mycket stor utsträckning på samtal 

mellan den unga lagöverträdare och brottsoffret. De särskilda norska ungdomspåföljderna är 

en typ av medling, som utöver en dialog mellan gärningsman och brottsoffer även innefattar 

en ungdomsplan med plikter, krav och åtgärder. Ungdomsplanen skulle kunna jämföras med 

den svenska påföljden ungdomstjänst som innebär en skyldighet för unga lagöverträdare att 

utföra ett oavlönat arbete eller delta i annan särskilt anordnad verksamhet. Den svenska 

påföljden ungdomstjänst kan även bestå i moment där den unga lagöverträdaren får möjlighet 

att diskutera sin brottslighet, denna diskussion och dialog sker dock inte med brottsoffret. 

Medling är i Sverige inte en straffrättslig påföljd utan används endast som ett komplement till 

rättssystemet i vissa fall. Medling för unga lagöverträdare har en starkare ställning i den 

norska rätten. Innan de nya påföljderna infördes i norsk rätt fanns inga särskilda 

ungdomspåföljder, utan ungdomar dömdes då till samma påföljder som vuxna lagöverträdare. 

Sedan de nya ungdomspåföljderna infördes i Norge återspeglas behandlingstanken och idén 

om den reparativa rättvisan tydligare gällande unga lagöverträdare. Den retributiva rättvisan 

och straffvärdeprincipen tillmäts sedan införandet av de nya särskilda ungdomspåföljderna 

litet inflytande vad gäller unga lagöverträdare. 

 

Det får anses att klart att påföljder utformas med stöd av kunskap och erfarenheter som tyder 

på att syftet eller avsikten med påföljden kan uppnås. De särskilda norska 

ungdomspåföljderna bygger på kunskap om att den reparativa rättvisan och medling lämpar 

sig som påföljder för att få unga lagöverträdare att utvecklas gynnsamt och avledas från en 

kriminell livsstil.
221

 Än finns det dock ingen statistik som tillförlitligt kan visa på hur 

effektiva de nya norska ungdomspåföljderna är. Likaledes baseras utformningen av de 

svenska särskilda ungdomspåföljderna på erfarenheter och kunskap om att de är effektiva för 

att få unga lagöverträdare att utvecklas gynnsamt och motverka återfall i brott.
222

 Med hänsyn 

till att Sverige har en lång tradition av positiv särbehandling av unga lagöverträdare i 

påföljdssystemet är det intressant att medling har en relativt svag ställning i det svenska 

påföljdssystemet. En fundering som uppkommer är således varför det förhåller sig så. Är 
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medling en mer effektiv åtgärd i Norge? Svarar norska unga lagöverträdare bättre på medling 

än svenska unga lagöverträdare? Med hänsyn till att Sverige och Norge ligger såväl 

geografiskt som kulturellt nära varandra torde så inte vara fallet. Snarare ligger svaret till 

varför medling har en stark ställning i Norge i att den rättsfilosofiska tanken om reparativ 

rättvisa är dominerande vad gäller unga lagöverträdare och har varit rådande länge, om än att 

de särskilda ungdomspåföljderna nyligen infördes i lag. Även om de svenska särskilda 

ungdomspåföljderna har vårdande inslag får idén om den retributiva rättvisan fortfarande 

anses vara allmänt rådande i det svenska påföljdssystemet. Dock är behandlingstanken väl 

utbredd och i starkt intågande beträffande påföljdssystemet för unga lagöverträdare. Det anses 

viktigt att de särskilda ungdomspåföljderna bidrar till en gynnsam utveckling hos de unga 

lagöverträdare och minskar risken för återfall i brott. Samtidigt anses det viktigt att ungdomar 

får ta ansvar för sina brottsliga handlingar och att samhället tydligt markerar sitt 

avståndstagande mot den unga lagöverträdarens brottslighet.
223

 

 

Ytterligare en skillnad mellan de båda länderna är barnkonventionens ställning. 

Barnkonventionen inkorporerades i norsk rätt och gjordes till norsk lag år 2003. 

Barnkonventionen har enligt norsk lag företräde vid konflikt med andra lagar. Sverige har inte 

inkorporerats i svensk rätt men den ratificerades år 1990 och Sverige är således skyldig att 

följa konventionen. En särbehandling av barn och ungdomar inom påföljdssystemet ses som 

ett led i främjandet av barnets bästa.
224

 Sverige har fått kritik från barnrättskommittén bland 

annat gällande att konventionens andemening inte är tillräckligt känd inom rättsväsendet.
225

 

Med hänsyn till att de allmänna rättsprinciperna inte till fullo kan anses upprätthållas på 

området för påföljdssystemet för unga lagöverträdare innebär att Sverige inte kan anses ha 

uppfyllt sina åtaganden enligt barnkonventionen till fullo. En inkorporering av 

barnkonventionen i svensk rätt torde leda till att de bestämmelser som tar sikte på barn rätt tas 

på större allvar och därmed också leda till att de allmänna rättsprinciperna upprätthålls på ett 

bättre sätt. Påföljdssystemet för unga lagöverträdare ska enligt barnkonventionen vara inriktat 

på rehabilitering av den unga lagöverträdaren med anpassning till samhället som slutligt 

mål.
226

 Likt Norge torde en inkorporering av barnkonventionen i svensk rätt i förlängningen 
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leda till att behandlingstanken blir allmänt rådande beträffande påföljdssystemet för unga 

lagöverträdare. 
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6. Slutsats 

 

 

Påföljdssystemet för unga lagöverträdare har under de senaste 25 åren genomgått betydande 

reformer. Med hänsyn till områdets komplexitet anser jag att det är viktigt att 

påföljdssystemet står under ständig tillsyn i takt med att samhället förändras. 

 

Med områdets komplexitet följer också oklarheter i lagstiftningen. Dessa oklarheter riskerar 

att leda till en osäker rättstillämpning. För att de allmänna rättsprinciperna och kraven på 

legalitet, objektivitet, proportionalitet och förutsebarhet ska anses fullt ut tillämpliga i 

förhållande till påföljdssystemet för unga lagöverträdare bör en förenkling och ett 

förtydligande ske av lagen, särskilt gällande den dualistiska konflikten mellan sociala 

myndigheter och rättsväsendet. Detta måste dock givetvis göras utan eftergifter beträffande 

kravet på en individuell prövning i varje enskilt fall. 

 

För att på ett mer tillfredställande sätt tillgodose rättssäkerheten kommer vissa lagändringar 

träda i kraft 2015-07-01. Dessa lagändringar tar bort det samtyckeskrav från den unga 

lagöverträdaren som tidigare fanns för att rätten skulle kunna döma ut påföljden 

ungdomstjänst. Vidare innebär lagändringarna att ungdomstjänst börja verkställas senast inom 

två månader efter att domen vunnit laga kraft. Lagändringarna innebär även att socialnämnden 

är skyldig att redovisa om ungdomstjänst är en lämplig påföljd för den unga lagöverträdaren 

med hänsyn till dennes person och övriga omständigheter när ett yttrande begärs. 

 

Den tidigare ordningen med ett samtyckeskrav från den unga lagöverträdaren för att 

ungdomstjänst skulle kunna utdömas innebar i praktiken att den unga lagöverträdaren kunde 

”välja” en annan påföljd så som böter, villkorlig dom eller skyddstillsyn. Visserligen kan ett 

samtycke påvisa om den unga lagöverträdaren är motiverad till att fullfölja påföljden eller 

inte, men min åsikt är ändå att samtyckeskravet var en direkt olämplig ordning. Huruvida den 

unga lagöverträdaren har motivationen eller inte att genomföra ungdomstjänsten borde kunna 

utredas i socialnämndens yttrande. Att socialnämnden nu på grund av lagändringarna blir 

skyldig i sitt yttrande att redovisa huruvida ungdomstjänst är en lämplig påföljd för den unga 

lagöverträdaren är mycket bra. En noggrann bedömning huruvida den unga lagöverträdaren 

kan anses vara lämplig för påföljden blir således särskilt viktigt eftersom samtyckeskravet tas 
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bort. Visserligen görs en lämplighetsbedömning regelmässigt av socialnämnden, men det får 

ändå anses vara viktigt att det regleras i lag. För att barn och ungdomar tydligt ska se 

relationen mellan brott och straff är det viktigt att straffet följer så snart som möjligt på 

brottet. En lagreglering på att ungdomstjänst ska verkställas inom två månader efter 

lagakraftvunnen dom är ett steg i rätt riktning, att tydliggöra samhällets reaktion på den unga 

lagöverträdarens brottslighet. Denna nya reglering kommer troligtvis att ställa större krav på 

kommunerna, såväl i form av resurser som ekonomiska medel. Dessa större krav får dock 

anses vara av sekundär karaktär. Viktigare är att samhällets reaktion mot de unga 

lagöverträdarnas brottslighet kommer så snart som möjligt. Nu när de nya lagändringarna 

träder i kraft, i synnerhet avskaffandet av samtyckeskravet vid ungdomstjänst, torde de 

allmänna rättsprinciperna om förutsebarhet, likabehandling och enhetlighet i större 

utsträckning kunna tillgodoses på området. Vad de nya lagändringarna kommer att innebära i 

praktiken återstår dock att se. 

 

Fängelse som påföljd för unga lagöverträdare borde enligt min mening ytterligare begränsas 

eller helt utgå ur påföljdssystemet för unga lagöverträdare, särskilt vad gäller lagöverträdare 

under 18 år. Fängelse som påföljd för unga lagöverträdare utdöms i ytterst liten utsträckning. 

När ett fängelsestraff inte kan undvikas ska fängelsevistelsen göras kortvarig med hänsyn till 

att det inte är gynnsamt för unga lagöverträdare vistas i fängelsemiljöer. Av den orsaken har 

en ungdomsrabatt redan införts vid straffmätningen. Detta ger uttryck för principen att unga 

lagöverträdare så långt som möjligt ska hållas utanför Kriminalvården och i synnerhet 

fängelsestraff. Att ta bort fängelse som påföljd för unga lagöverträdare, särskilt i åldern 15-17 

år, får anses vara i linje med de tidigare reformer som gjorts. Det skulle även ge ytterligare 

uttryck för den grundläggande tanken och kriminalpolitiska inställningen om att unga 

lagöverträdare så långt som möjligt bör tas hand om av socialtjänsten utifrån dennes behov 

och inte läggas i Kriminalvårdens händer. Behandlingstanken skulle få en starkare ställning 

om fängelsestraffet utgick ur påföljdssystemet för unga lagöverträdare. Sverige borde blicka 

mot Norges påföljdssystem för unga lagöverträdare och inspireras av utformningen av de 

särskilda ungdomspåföljderna. Beträffande unga lagöverträdare är behandlingstanken och den 

reparativa rättvisan allmänt rådande i Norge. Min personliga uppfattning är att det bästa sättet 

att komma tillrätta med ungdomsbrottsligheten är att se till att barn och ungdomar får det stöd 

och vård de behöver snarare än att utdela straff. Självklart är det dock viktigt att det allmänna 

tydligt markerar sitt avståndstagande gentemot brottslighet, att de unga lagöverträdarna förstår 

relationen mellan brott och straff och att de allmänna rättsprinciperna upprätthålls. Denna 
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dualistiska syn på unga lagöverträdare ger upphov till intressekonflikter och är svår att 

komma tillrätta med. 

 

Medling är en åtgärd som jag anser borde utvecklas och användningsområdet breddas. 

Medling gynnar både brottsoffer och den unga lagöverträdaren då åtgärden riktar sig till de 

inblandade parterna med fokus på behandling och inte straff. Offret får ett avslut och den 

unga lagöverträdaren får en ökad insikt över brottets konsekvenser. Jag är nyfiken på vad 

medling som påföljd för unga lagöverträdare skulle innebära i praktiken.  

 

Jag anser att det framöver måste arbetas vidare med påföljdssystemet för unga lagöverträdare.   

Påföljdssystemet bör genomgå förändringar så att det på ett bättre sätt upprätthåller de 

allmänna rättsprinciperna och tillförsäkrar en säker rättstillämpning. Det är enligt min mening 

värt att påpeka vikten av att lagstiftaren strävar efter tydliga, enkla och klara regler. Inte minst 

för att barn och ungdomar tydligt ska förstå relationen mellan brott och straff och uppfatta det 

allmännas avståndstagande gentemot brottslighet. Det är även viktigt att säkerställa att 

påföljderna bidrar till en gynnsam utveckling hos de unga lagöverträdarna och minskar risken 

för återfall i brott. Det är viktigt att vi värnar om ungdomarna – de är ju trots allt Sveriges 

framtid. 
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