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1. Inledning  
 

1.1 Bakgrund 
 

I dagens svenska rättssystem är en individ straffbar från och med det att han eller 

hon fyller femton år (BrB 1:6). Innan dess får ingen påföljd utdömas för ett be-

gånget brott. Till skillnad från i många andra länder anses dock även barn, enligt 

svensk rätt, kunna begå brott. Det finns inget krav på tillräknelighet, eller an-

svarsförmåga, vilket leder till att ett brott kan begås både av barn och psykiskt 

sjuka, trots att de kan sakna förmåga att inse innebörden av sina handlingar. Be-

går någon som inte fyllt 15 år en handling som skulle ha lett till lagföring, om 

personen varit 15 år fyllda, kan det leda till vård enligt SoL eller LVU. 

 

I svensk rätt skiljer man mellan unga lagöverträdare och vuxna lagöverträdare. 

För lagöverträdare i åldern 15–17 år får fängelse endast utdömas om det förelig-

ger synnerliga skäl. För de individer som befinner sig i åldersspannet 18–20 år, är 

kraven lägre. Då krävs endast särskilda skäl för att döma till fängelse. Föreligger 

inte dessa särskilda eller synnerliga skäl för att utdöma ett fängelsestraff, finns 

det specifika ungdomspåföljder för unga lagöverträdare. Dessa utgörs av ung-

domsvård, ungdomstjänst samt sluten ungdomsvård. Påföljderna är att betrakta 

som överlämnandepåföljder, vilket innebär att domstolen låter något annat sam-

hällsorgan än Kriminalvården ansvara för verkställigheten. 

 

Straffsystemets övergripande syfte är att motverka brottslighet. I och med Brotts-

balkens införande 1965 medföljde en påföljdsreglering, som i huvudsak grun-

dade sig i allmän- och individualprevention. 1900-talets straffrättssystem hade 

tidigare präglats mest av inidvidualpreventiva riktningar.1 Med allmänprevention 

åsyftas tanken på hur bestraffning kan inverka på allmänhetens benägenhet att 

                                                 
1 Borgeke s. 28. 
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begå brott.2 Med individualprevention åsyftas tanken att påföljden genom be-

handling, avskräckning eller oskadliggörande, ska motverka återfall i brott på 

individnivå.3 Behandlingstanken, som var den särskilt framträdande idén, kom att 

kritiseras på grund av att den ledde till olikheter inför lagen samt att det utgjorde 

en svårighet att i enskilda fall göra säkra prognoser för återanpassning. Reform-

arbete inom påföljdssystemet har sedan dess därför kontinuerligt skett på upp-

drag av lagstiftaren, i syfte att betona principerna om proportionalitet mellan 

brott och straff, likabehandling, konsekvens och förutsebarhet. Dagens påföljds-

system vilar i huvudsak på dessa principer.4  
 

Den 25 juni 2009 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med upp-

drag att återigen göra en översyn av påföljdssystemet för vuxna och unga lagö-

verträdare. Nästan tre år senare var arbetet klart. Slutresultatet består av flera tu-

sen sidor, och innehåller en mängd olika förslag på betydande förändringar av det 

svenska påföljdssystemet. Utredningens uppdrag var minst sagt väldigt brett, syf-

tet var att göra en översyn av hela påföljdssystemet. Inom ramen för denna över-

syn har utredarna bland annat 

 

• tagit ställning till om lagöverträdare som fyllt 18 år men inte 21 år ska be-

handlas som vuxna lagöverträdare vid straffmätning och påföljdsval, eller 

något av dessa avseenden, samt analyserat hur ungdom bör beaktas vid 

straffmätningen i de fall då straffnedsättning ska ske, 

• utvärderat om syftet med 2007 års reform av påföljderna ungdomsvård 

och ungdomstjänst har uppnåtts, med inriktning på domstolarnas påföljds-

val och innehållet i påföljderna, 

• sett över var och en av påföljderna sluten ungdomsvård, ungdomsvård och 

ungdomstjänst såvitt avser påföljdens ställning, huvudmannaskapet för på-

följden, valet av påföljden, dess innehåll och utformning i övrigt samt 

uppföljning och reaktion vid återfall i brott eller annan misskötsamhet, 
                                                 
2 Jareborg & Zila s. 74. 
3 Jareborg & Zila s. 83. 
4 Dir 2009:60 s. 2. 
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• utrett om det bör utvecklas nya inslag som kan vara särskilt lämpliga för 

unga lagöverträdare, samt 

• lämnat förslag till en slopad eller mer begränsad användning av böter för 

lagöverträdare som begått brottet före 18 års ålder.5     

 

Denna uppsats kommer att behandla och analysera påföljdsutredningens förslag 

gällande unga lagöverträdare. För att på ett utförligt sätt kunna utvärdera dessa 

förslag, kan även en del förslag som faller utanför ramen för uppsatsen komma 

att beröras.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att utvärdera de förslag som utredningen har lämnat 

gällande unga lagöverträdare. Uppsatsen kommer i huvudsak att fokusera på 

vilka behov av förändringar som anses föreligga beträffande påföljdssystemet för 

unga lagöverträdare samt på vilket sätt dessa behov föreslås bemötas. Uppsatsen 

syftar även att utreda huruvida det finns andra tillvägagångssätt för att uppnå 

önskat resultat. Utöver detta kommer jag även att utreda om förslagen är fören-

liga med för straffrätten vissa gällande principer och ideologier. Undersökningen 

behandlar i första hand följande frågeställningar: 

 

1. Vad föreslår utredningen gällande påföljdssystemet för unga lagöverträdare?  

2. Finns det behov av de förändringar som utredningen föreslår för att åstad-

komma ett heltäckande påföljdssystem för unga lagöverträdare?   

3. Fyller utredningens förslag de behov som anses existera? 

4. Är förslagen förenliga med proportionalitets- och humanitetsprinciperna samt 

den för unga lagöverträdare gällande behandlingsideologin? 

5.  Finns det alternativ till de föreslagna förändringarna? 

 
                                                 
5 SOU 2012:34 s. 457. 
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1.3 Metod 
 

I denna uppsats har jag valt att använda mig av den rättsdogmatiska metoden, 

som innebär att lagstiftning, offentligt tryck och doktrin har använts för att analy-

sera gällande rätt. Utgångspunkten för uppsatsen har av naturliga skäl varit SOU 

2012:34 - Nya påföljder. Jag har noga granskat utredningen för att skapa mig en 

bild av de förslag som utredarna föreslår. För att kunna avgöra huruvida det före-

ligger ett behov av dessa föreslagna förändringar, har gällande rätt analyserats 

utefter ett behovsperspektiv. För av att fastställa hur gällande rätt faktiskt ser ut 

har lagtext och doktrin, men framför allt förarbeten undersökts. De propositioner 

och offentliga utredningar som tidigare har behandlat påföljdssystemet för unga 

lagöverträdare, har noga studerats för att undersöka hur tidigare argumentation 

förts. Argumentationen för de föreslagna förändringarna har sedan analyserats 

mot bakgrund av förarbetena för gällande rätt, för att söka utreda huruvida de 

föreslagna förändringarna behövs för att förbättra påföljdssystemet för unga la-

göverträdare. Jag har även sökt ledning i de remissvar som lämnats, för att finna 

eventuellt stöd för min argumentation.   

 
 

1.4 Avgränsning och disposition 
 

I svensk rätt särbehandlas unga lagöverträdare i åldern 15–20 år. När en individ 

fyller 21 år räknas han eller hon som vuxen inom straffrätten. Termen ”unga la-

göverträdare” syftar således på unga i åldern 15–20 år. Denna uppsats behandlar 

dock endast de omyndiga lagöverträdarna, vilket innebär att när inte annat fram-

går, åsyftas ungdomar i åldern 15–17 år, när unga lagöverträdare diskuteras. De 

nya ungdomspåföljderna som föreslås är dessutom endast avsedda för ungdomar 

mellan 15 och 17 år.6 Utredningen har även diskuterat och presenterat förslag 

gällande unga lagöverträdare i åldern 18–20 år, jag har dock valt att utelämna 

dessa inom ramen för denna uppsats, på grund av platsbrist.  

                                                 
6 SOU 2012:34 s. 592. 
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I kapitel två görs en presentation av de principer och ideologier som är av vikt för 

uppsatsen. I kapitel tre presenteras de två senaste stora reformerna inom påföljds-

systemet. Kapitel fyra består av en beskrivning av gällande rätt beträffande unga 

lagöverträdare. Kapitlet avslutas med en probleminventering som syftar till att 

beskriva vilka eventuella problem, påföljdssystemet för unga lagöverträdare, kan 

vara behäftade med. I det femte kapitlet presenteras utredningens förslag och i 

det sjätte kapitlet presenteras en analys av nämnda förslag. Uppsatsen avslutas 

med en sammanfattning som syftar till att kort återge vad som behandlats i fram-

ställningen. 
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2. Principer och ideologier 
 

2.1 Historisk återblick av ungdomsbrottsligheten och teori 
 

För att på bästa sätt kunna förstå bakgrunden till gällande rätt beträffande unga 

lagöverträdare, kan det vara på sin plats att inleda med en kort beskrivning av hur 

ungdomsbrottsligheten har sett ut historiskt, och vilka teorier som tillämpas som 

möjliga förklaringar till ungdomsbrottslighet. Enligt mig är uppfattningen hos 

gemene man i Sverige ofta att ungdomsbrottsligheten dels ökar, dels kryper 

längre ner i åldrarna och dels är av allt grövre karaktär. Massmedia bidrar till 

denna uppfattning, då stort medialt fokus läggs på brott begångna av unga perso-

ner. Detta leder vanligtvis till att stor del av allmänheten efterfrågar hårdare och 

längre straff, gentemot unga lagöverträdare. För att söka klargöra de faktiska för-

hållandena kan det därför gynna denna uppsats att göra en liten historisk åter-

blick över hur ungdomsbrottsligheten har sett ut under de senaste hundra åren.  

 

En analys av kriminalstatistik, sjukvårdsstatistik, självdeklarations- undersök-

ningar och offerundersökningar, visar att det inte finns belägg för att ungdoms-

brottsligheten, varken till antalet ungdomsbrottslingar eller till antalet ungdoms-

brott, har ökat med oförminskad hastighet under hela de senaste ett hundra åren. 

Dessvärre tillåter inte statistiken någon exakt beskrivning av ungdomsbrottslig-

hetens faktiska utveckling. I sämsta fall tyder indikationerna på att brottsligheten 

varit mer eller mindre konstant. I bästa fall har antalet ungdomsbrottslingar 

minskat sedan mitten av 1970-talet.7 När det gäller ungdomsvåldet, är det svårt 

att komma fram till en entydig slutsats. Kriminalstatistiken påverkas i hög grad 

av anmälningsbenägenheten, vilket gör den opålitlig i fråga om huruvida ung-

domsvåldet faktiskt har ökat.8 Därför är det en god idé att konsultera andra käl-

lor, såsom frågeundersökningar och sjukvårdsstatistik. Enligt dessa alternativa 

indikationer har varken någon kraftig eller kontinuerlig ökning av ungdomsvåld 
                                                 
7 Estrada & Flyghed s. 51 f. 
8 Estrada & Flyghed s. 52. 
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skett. Ett mönster som återfinns gällande äldre ungdomar är en svagt u-formad 

utveckling där 1990-talets nivåer motsvaras av de nivåer som rådde under andra 

halvan av 1970-talet.9 Sammanfattningsvis kan sägas att vi i Sverige inte har nå-

gon ökning av vare sig ungdomsbrott eller ungdomsvåld under de senaste 100 

åren. Den ökning som finns gällande ungdomar registrerade för misshandel, för-

klaras mest troligt med en ökad benägenhet att anmäla brott. 

 

Varför människor begår brott, är också en relevant frågeställning för denna upp-

sats. Vet man varför brott begås, ökar chanserna att vidta adekvata åtgärder för 

att minska brottsligheten. Sådana åtgärder kan vidtas exempelvis inom skolvärl-

den och det sociala, men även inom straffrätten vid påföljds- bestämningen. En 

passande påföljd kan minska risken för återfall i brott. Svaret på en sådan fråga är 

givetvis högst individuellt. Dock finns det ett antal kriminologiska teorier som 

syftar till att förklara varför en person begår ett brott.  

 

Det finns en mängd olika kriminologiska teorier som tar sikte på det biologiska 

och det psykologiska/psykiatriska. Sådana teorier förklarar brottslighet som nå-

got biologiskt eller medfött. Man har kunnat fastställa att det finns vissa gene-

tiska element bakom risker för vissa typer av brottslighet, framför allt benägenhet 

till aggression och våld. Även ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) 

och DAMP (deficits in attention, motor control and perception) anses utgöra en 

ökad risk för framtida asocialitet och kriminalitet hos individen.10 De sociala teo-

rierna tar sikte på individens levnadsmiljö och anknytning till samhället. Ju 

sämre levnadsmiljö, och anknytning till samhället, exempelvis via arbete eller 

skola, en individ har, desto större är risken för att individen begår brott. Robert 

Mertons strainteori är en väletablerad kriminologisk teori. Strainteorin bygger på 

att det istället för den sociala desorganisationen, är själva samhällsstrukturen som 

är roten till uppkomsten av avvikande beteende i samhället. Det är fokuseringen 

på vissa etablerade livsmål som är orsaken till kriminalitet. Dessa livsmål bygger 

                                                 
9 Estrada & Flyghed s. 52. 
10 Sarnecki s. 165. 
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nämligen på medelklassvärderingar, som individer från lägre samhällsklasser, 

inte har samma förutsättningar att uppnå. Detta kan i slutänden leda till att vissa 

individer väljer att använda sig av olagliga tillvägagångssätt för att uppnå livsmå-

len.11  

 

Stämplingsteorin, liksom strainteorin, söker orsaken till brottsligheten hos det 

etablerade samhället och dess krav på individen. Skillnaden är att strainte-

oretikerna anser att brottsligheten är orsakad av sociala förhållanden medan 

stämplingsteoretikerna anser att brottsligheten är definierad av sociala förhållan-

den. Stämplingsteoretikerna menar att det är omgivningens reaktion på ett avvi-

kande beteende, genom exempelvis straff och behandling, som förändrar indivi-

dens självbild, vilket leder till att han eller hon börjar uppfatta sig själv som en 

kriminell individ och börjar bete sig därefter. Många gånger utgör en individs 

första brott en naturlig del av ungdomen, medan de straffande eller behandlande 

reaktionerna däremot kan leda till att individen fortsätter med sitt brottsliga bete-

ende.12  

 

Sociala bandteorin särskiljer fyra element hos de sociala banden, som avhåller en 

individ från att begå brott. Dessa band är anknytning till bland annat föräldrar 

och skola, åtaganden till den konforma samhällsordningen, utbildning, arbete et 

cetera, delaktighet i konventionella aktiviteter såsom föreningsliv med mera samt 

övertygelse om samhällsordningens legitimitet, positiva attityder gentemot lag-

stiftning och myndigheter. Frihet från dessa band ger individen möjlighet att 

begå handlingar som ligger i hans eller hennes intresse, men som strider mot de 

etablerade samhällsnormerna, till exempel brott.13      

 

 

2.2 Särbehandling av unga lagöverträdare 
 

                                                 
11 Sarnecki s. 179 f. 
12 Sarnecki s. 210. 
13 Sarnecki s. 242 f. 



 14 

Det är av större vikt för unga lagöverträdare, än för vuxna lagöverträdare att 

tyngdpunkten i påföljdssystemet ligger på påföljder som kan antas verka brotts-

avhållande i det enskilda fallet. Detta gäller i allra högsta grad för de omyndiga 

lagöverträdarna, det vill säga de i åldersspannet 15-17 år. Ett barnperspektiv – 

med utgångspunkt i vad som föreskrivs i FN: s barnkonvention – innebär att den 

samhälleliga reaktionen på brott som begås av barn måste vara inriktad på reha-

bilitering och åtgärder mot de riskfaktorer som bidragit till brottsligheten och 

som kan orsaka återfall i brott. Anledningen till detta är att barn som begår brott 

ofta är socialt utsatta och i behov av stöd och hjälp.14 Ungdomsbrottslighet är ett 

vida utbrett problem. Nästan alla ungdomar begår någon gång under uppväxten 

en brottslig handling, utan att detta är ett tecken på sociala problem. För en 

mindre grupp ungdomar utgör däremot brottslighet under ungdomsåren inled-

ningen till en allt mer intensiv och allvarlig brottslighet. Eftersom att en stor del 

ungdomar gör sig skyldiga till något eller några brott, medan en liten grupp gör 

sig skyldiga till ett stort antal brott, är det viktigt att samhällets resurser fördelas 

på ett lämpligt sätt. Det framstår som tämligen rimligt att de största resurserna 

används till att bryta begynnande brottskarriärer, bestående av allvarlig och upp-

repad brottslighet, istället för att öka ingripandegraden för den mest lindriga, en-

staka brottsligheten. Att straffrättsligt överreagera på lindrig brottslighet är inte 

bara onödigt, utan kan även verka kontraproduktivt, då det snarast kan bekräfta 

eller försträcka en kriminell identitet.15   

 

Socialnämnden har enligt SoL 5:1 ett övergripande ansvar för barn och unga. I de 

fall det finns behov av särskilda insatser mot sociala och personliga orsaker till 

ungas brottslighet, sammanfaller de till stor del med insatser socialtjänsten ändå 

är skyldig att vidta på grund av den unges livssituation, oavsett föregående dom-

stolsbeslut. Socialtjänsten har sedan en lång tid haft huvudansvaret för verkstäl-

ligheten av påföljder för unga lagöverträdare. Enligt påföljds- utredningen16 är 

det i allra högsta grad önskvärt, att denna ordning upprätthålls. Att hålla unga 

                                                 
14 SOU 2012:34 s. 360. 
15 SOU 2012:34 s. 360 f. 
16 SOU 2012:34. 
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lagöverträdare borta från Kriminalvården, och att ombesörja tillräckliga påföljd-

salternativ, främst inom socialtjänsten, har därför ett stort egenvärde.17  

 

Påföljdssystemet måste utformas på sådant vis att det utgör en avvägning mellan 

olika, ibland motstående, intressen och utgångspunkter. När det gäller påföljds-

regleringen för ungdomar i åldern 15-17 år, blir denna avvägning något av en 

balansgång. Barnperspektivet och intresset av att försöka motverka den sociala 

och personliga problematik hos den unge som bidragit till brottsligheten, måste 

vägas mot behovet av tydliga och tillräckligt ingripande straffrättsliga sanktioner. 

Att det sedan är socialtjänsten som ansvarar för nämnda sanktioner tydliggör ba-

lansgången ytterligare. Socialtjänstens verksamhet bygger på frivillighet och ut-

går från den enskildes behov. Straffsystemet har i sin tur alltmer frångått indivi-

dualprevention, och bygger istället på förutsebarhet, proportionalitet och ekviva-

lens. Denna ekvation kan te sig tämligen svårlöst. Svaret blir en kompromiss. 

Frånsteg från de inom straffrätten i övrigt rådande principer måste till viss del 

tillåtas ske, till förmån för fungerande ungdomspåföljder.18  

 

 

2.3 Proportionalitet och humanitet 
 

Straffrätten präglas av en rad olika principer som tillmäts stor vikt; de kan nästan 

sägas utgöra grundbultar för vårt svenska straffrättssystem. Två av dessa viktiga 

principer, som är av betydelse för denna uppsats, är proportionalitetsprincipen 

och humanitetsprincipen.  

 

Proportionalitetsprincipen innebär i korthet att den straffrättsliga reaktionen på en 

straffbelagd gärning ska vara rättvis. Härmed menas både att den ska överens-

stämma med den norm som lagstiftaren har givit (domstolsnivån) men också att 

                                                 
17 SOU 2012:34 s. 361 f. 
18 SOU 2012:34 s. 362. 
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denna norm kan motiveras på ett rationellt sätt (lagstiftningsnivån).19 Proportion-

alitetsprincipen bygger på två sorters proportionalitet, den absoluta och den rela-

tiva. Med absolut proportionalitet menas att man till ett visst brott kan knyta ett 

visst straff, det vill säga en viss straffskala. Med relativ proportionalitet menas att 

man kan säga att ett visst brott förtjänar ett strängare, eller ett lindrigare straff än 

ett annat brott.20 Den relativa proportionaliteten kan sägas rangordna olika straff-

belagda gärningar i förhållande till varandra. Utöver proportionalitet eftersträvas 

även ekvivalens mellan gärningstypernas straffsatser, så att gärningstyper med 

ungefär samma straffvärde tilldelas samma straffskalor.21   

 

Humanitetsprincipen kan sägas innebära att det finns ett generellt krav på rimlig-

het och måttlighet vid bestraffning. Enligt principen bör man vid bestraffning 

visa tolerans för det mänskliga i att begå misstag, ha förståelse för att ett straff 

innebär lidande och respekt för människors förmåga att ta till sig klander. Detta 

mynnar ut i att man i det längsta bör undvika de strängaste påföljderna, det vill 

säga fängelse och beträffande de unga lagöverträdarna sluten ungdomsvård. I det 

fall detta inte är möjligt, så ska frihetsberövandet vara så kort som möjligt.22 Att 

det svenska påföljdssystemet bygger på en humanitetsprincip tar sig i första hand 

uttryck i det faktum att domstolen har rika möjligheter att undvika frihetsberö-

vande påföljder. Detta manifesteras bland annat genom BrB 30:4 där det stadgas 

att fängelse (och sluten ungdomsvård) ska väljas i sista hand, samt att rätten ska 

beakta eventuella förmildrande omständigheter vid påföljdsvalet.23 Även de sär-

skilda ungdomspåföljderna grundar sig till viss del på humanitetsprincipen. Att 

hota med straff och att verkställa straff är moraliskt förkastligt om samma mål 

kan uppnås med svagare medel. Ett straffhot är också moraliskt förkastligt om 

det inte kan visas vara påtagligt nyttigare än ett svagare hot. Med tanke på att 

man bland annat finner omfattande brottslighet även i länder med mycket hårda 

straff, att upptäcktsrisken är en väsentlig faktor vid beräknande av risk för att 

                                                 
19 Borgeke s. 32. 
20 Jareborg & Zila s. 68. 
21 Asp m.fl. s. 69. 
22 Borgeke s. 33. 
23 Borgeke s. 34. 
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drabbas av straff och att man egentligen inte vet något om hur hotets styrka på-

verkar brottslighetens omfattning, bör man från moralisk synpunkt åtminstone 

börja med att generellt använda svaga straffhot.24  

 

Vid alla förändringar inom straffrätten och framförallt inom påföljdssystemet 

måste dessa två principer, bland flera, beaktas. Det är viktigt att nyinförda påfölj-

der är proportionerliga till redan befintliga påföljder, samt att de kopplas till 

lämplig straffskala. Nya påföljder bör även granskas grundligt ur ett humant per-

spektiv för att undvika alltför hårda straff. 

 

 

2.4 Behandlingsideologin 
 

Även om proportionalitetsprincipen har betydelse inom hela det svenska på-

följdssystemet, samt att vi i svensk rätt mer och mer har gjort avsteg från indivi-

dualprevention, till förmån för allmänprevention, det vill säga att proportional-

itetsprincipen har kommit att bli av mer betydelse medan behandlingsideologin 

har fått stå tillbaka, särbehandlas ändå unga lagöverträdare. Grunden för denna 

särbehandling kan sägas vara främst följande. För det första har unga människor 

en outvecklad ansvarsförmåga i jämförelse med vuxna. Nervsystemet är fullt ut-

vecklat först vid 18 års ålder, vilket innebär att unga människor normalt inte har 

hunnit utveckla en förmåga att leva sig in i andras lindande. Detsamma gäller 

förmågan till självkontroll.25 För det andra är unga människor normalt psykolo-

giskt mer känsliga för bestraffning, delvis för att deras tidsuppfattning är präglad 

av ungdomens otålighet. Bestraffning kan även drabba unga människor hårdare, 

eftersom den stör den nyss nämnda utvecklings- och inlärningsprocessen.26 Be-

straffningen kan således skada den unge i större utsträckning än en vuxen. För 

det tredje finns det anledning att se på ungdomars brottslighet med större tole-

rans. Unga människors mognadsprocess innefattar bland annat frigörelse från 
                                                 
24 Asp m.fl. s. 67. 
25 Jareborg & Zila s. 150. 
26 Jareborg & Zila s. 150. 
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föräldrar, försök att ta ansvar för sitt eget liv, experimenterande i olika hänseen-

den och testande av gränser. Detta leder ofta till att många hittar på dumheter.27 

Som redan nämnts begår många ungdomar några sådana handlingar, utan att för 

den delen leva en kriminell livsstil som vuxen. Skulle man däremot bemöta ung-

domars tidiga brottslighet med samma styrka som vuxnas brottslighet, kan det 

leda till att de fortsätter sin kriminella bana.  

 

Utöver de faktorer som ovan nämnts anses unga personer vara mer påverkbara än 

vuxna. Rättssystemet har större chans att påverka den fortsatta utvecklingen hos 

ungdomar, genom påföljden. Desto viktigare är det därför att proportionalitets-

principen till viss del får stå tillbaka, till förmån för en individuellt anpassad på-

följd. Att individualprevention ges större utrymme bland unga lagöverträdare än 

bland vuxna illustreras tydligt genom påföljden ungdomsvård i BrB 32:1. Även 

om påföljden inte ska dömas ut om den inte kan anses tillräckligt ingripande, så 

är själva grundtanken att påföljden ska vårda individen till att avbryta sin krimi-

nalitet. Viljan att vårda ungdomar är hos lagstiftaren tämligen stor, vilket illustre-

ras genom att ungdomsvården är den påföljden som ges företräde före i princip 

alla andra, så länge som någon form av vårdbehov föreligger.28   

 

Det som utmärker de särskilda ungdomspåföljderna är att de i stor utsträckning 

föregås av en behovsbedömning. Ungdomsvård döms ut i de fall behov bedöms 

föreligga, och ungdomstjänst döms endast ut i de fall samtycke har givits. Målet 

med påföljdsvalet är, i större utsträckning än för vuxna, att individen i fråga ska 

avhållas från fortsatt brottslighet. För att motverka återfall i brott anses det inte 

vara tillräckligt att fokusera på de brottsliga gärningarna som sådana, utan hela 

gärningsmannens situation måste beaktas. När det gäller unga lagöverträdare bör 

samma grepp vara särskilt framträdande. En utgångspunkt är att rätt vård och 

behandling är bättre ägnade att motverka att den unge fortsätter att begå brott, än 

samhällsreaktioner som har straffvärdet som enda grund.29 Det görs avkall på de 

                                                 
27 Jareborg & Zila s. 150 f. 
28 Jareborg & Zila s. 156 ff. och Jareborg s. 59 f. 
29 Prop. 2005/06:165 s. 43. 
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repressiva inslagen, till förmån för behandling av individen. Det är endast för de 

allra allvarligaste brotten som sluten ungdomsvård döms ut, och då endast base-

rat på straffvärdet. Som tidigare nämnts får proportionalitetsprincipen stå till-

baka, till förmån för att lämpligast möjliga påföljd ska kunna dömas ut.   
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3. Tidigare reformarbeten 
 

3.1 Inledning 
 

Som tidigare nämndes har påföljdssystemet varit föremål för en hel del reformar-

bete sedan Brottsbalkens införande. De viktigaste reformerna på området genom-

fördes 1999 och 2007. Nedan följer en beskrivning av vad dessa reformer har 

inneburit för påföljdssystemet. 

 

 

3.2 1999 års reform 
 

1999 års reform syftade till mångt och mycket att åstadkomma ett sammanhållet 

straffsystem, som tillgodosåg de krav som måste ställas på proportionalitet, rätt-

visa, klarhet, förutsebarhet och humanitet. Just gällande ungdomar föreslog Ung-

domsbrottskommittén i sitt betänkande Reaktion mot ungdomsbrott att påföljden 

överlämnande till vård inom socialtjänsten skulle utmönstras ur påföljdssyste-

met.30 Anledningen till detta var att påföljden överlämnande till vård inom soci-

altjänsten inte ansågs vara förenlig med de principer som bör utmärka påföljdssy-

stemet.31 Enligt utredningen skulle istället andra straffrättsliga reaktioner använ-

das mot unga lagöverträdare, och myndigheterna inom rättsväsendet borde be-

stämma påföljdernas innehåll och omfattning.32  

 

Regeringen, och tillika en stor del av remissinstanserna, ställde sig kritiska till 

kommitténs förslag. Detta motiverades bland annat med att principen om att unga 

lagöverträdare ska särbehandlas har en lång tradition och en bred förankring i 

Sverige. Denna princip gäller särskilt unga i åldern 15–17 år. Tanken bygger på 

erfarenheten att straffrättsliga ingripanden mot unga människor måste anpassas 

                                                 
30 SOU 1993:35 s. 279 ff. 
31 Prop. 1997/98:96 s. 139 f. 
32 Prop. 1997/98:96 s. 139. 
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till den unges brist på mognad, begränsade erfarenhet och särskilda förhållanden. 

Ytterst är begränsningen i BrB 1:6, gällande straffbarhet, ett resultat av ett sådant 

synsätt.33 En av socialtjänstens uppgifter är att främja gynnsam utveckling hos de 

unga och inom socialtjänsten finns lång erfarenhet och hög kompetens i frågor 

som rör arbetet kring unga och deras problem. Socialtjänsten anses således ut-

göra en viktig resurs för att motverka ungdomars kriminella utveckling, och 

måste därför ha större möjligheter än Kriminalvården att åstadkomma positiva 

förändringar. Att placera en ung lagöverträdare i Kriminalvårdens regi, innebär 

även en ökad risk för att den unge uppfattar denna placering som en bekräftelse 

av sig själv som kriminell. Slutsatsen av detta är att unga lagöverträdare så långt 

som möjligt ska hållas utanför Kriminalvården. Principen anses därför även i 

fortsättningen vara att barn och ungdomar som begår brott i första hand ska vara 

föremål för åtgärder inom socialtjänsten.34   

 

Genom 1999 års reform infördes en ny påföljd för unga lagöverträdare, nämligen 

sluten ungdomsvård. Motiveringen till detta var att det, även om restriktivitet är 

påkallat vid utdömande av fängelsestraff för ungdomar, på grund av att det dels 

inte är rimligt att straffa unga som begår brott lika hårt som vuxna, och dels vet-

skapen om att ett fängelsestraff innebär särskilt stora risker för unga, emellertid 

förekommer att ungdomar begår så allvarliga brott att samhället måste reagera 

kraftfullt genom ett frihetsberövande.35 Före reformen var den enda möjliga fri-

hetsberövande påföljden för ungdomar ett fängelsestraff på en kriminalvårdsan-

stalt, vilket regeringen uppfattade som en högst olämplig miljö för unga. Ut-

gångspunkterna vid utformningen av den nya frihetsberövande påföljden för de 

yngsta lagöverträdarna var dels att verkställigheten skulle kunna ske under såd-

ana former att risken för skadeverkningar minimerades, dels att verkställigheten 

skulle kunna utformas så att orsakerna till den unges kriminalitet kunde angripas 

så effektivt som möjligt.36 Utöver den slutna ungdomsvården, infördes även ung-

                                                 
33 Prop. 1997/98:96 s. 139. 
34 Prop. 1997/87:96 s. 140. 
35 Prop. 1997/98:96 s. 152 f. 
36 Prop. 1997/98:96 s. 153. 
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domstjänst som tilläggspåföljd till påföljden överlämnande till vård av unga inom 

socialtjänsten genom 1999 års reform. Uppgiften att administrera ungdomstjäns-

ten ålades kommunerna, dock saknades formell skyldighet att tillhandahålla möj-

lighet för ungdomstjänsten att kunna verkställas. Proportionaliteten i påföljdssy-

stemet för unga lagöverträdare betonades också i 1999 års reform, då den dåva-

rande överlämnandepåföljden ansågs svår att förena med principen om proport-

ionalitet. Regeringen ville förstärka domstolens prövning av huruvida social-

nämndens planerade insatser var tillräckligt ingripande med hänsyn till bland 

annat brottets straffvärde. Därför infördes ett särskilt stadgande i dåvarande BrB 

31:1, vilket innebar att ett överlämnande endast fick ske om socialtjänstens pla-

nerade åtgärder var tillräckligt ingripande med hänsyn till brottets straffvärde och 

art sam den unges tidigare brottslighet.37   

 

 

3.3 2007 års reform   
 

År 2007 skedde den senaste större reformen på området. Reformen kan sägas 

utgöra ett led i det arbete som inleddes redan 1999, vilket syftade till att vidare-

utveckla och förbättra påföljdssystemet för ungdomar i åldrarna 15–20 år. För-

slagen syftade till att förbättra möjligheten att i tidigt skede, och på ett adekvat 

sätt, ha möjlighet att ingripa mot unga lagöverträdare, och förhindra fortsatt 

brottslighet.38  

 

Ambitionen vid 2007 års reform var att de grundläggande principerna som styrde 

1999 års reform, även skulle vara vägledande denna gång. Uppdraget var att med 

upprätthållande av de ovan nämnda principerna, gå vidare i arbetet med att ut-

veckla ett påföljdssystem för unga, som har ett pedagogiskt och tydligt innehåll, 

samt att utifrån den unges behov skapa bättre förutsättningar för ett återinförande 

                                                 
37 Prop. 1997/98:96 s. 143 f.  
38 Prop. 2005/06:165 s. 1. 
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till ett socialt välfungerande liv, och på så sätt åstadkomma positiv förändring.39 

Två betydande förändringar som genomfördes, var att ungdomsvård avgränsades 

som möjlig påföljd endast till dem som ansågs ha behov av vård.40 Genom re-

formen infördes även de så kallade ungdomskontrakten, för de fall åtgärderna 

inom ungdomsvården vidtogs med stöd av SoL. Syftet var att tydliggöra att ung-

domsvården baseras på åtgärder enligt SoL och inte enligt LVU.41  

 

Dessutom infördes påföljden ungdomstjänst som självständig påföljd, vilken 

skulle bestå av oavlönat arbete, genom socialtjänstens försorg. Enligt en utvärde-

ring av 1999 års reform, utförd av Brottsförebyggande rådet, hade endast hälften 

av kommunerna möjlighet att verkställa en utdömd ungdomstjänst.42 Inför 2007 

års reform diskuterades utökad användning av ungdomstjänst. För att minska 

bötesstraff och användningen av kortare frihetsberövanden diskuterades det i be-

tänkandet huruvida ungdomstjänst som självständig påföljd kunde utgöra en möj-

lighet. Enligt utredningen anses ungdomstjänst vara en tydlig och konsekvent 

påföljd för de ungdomar som saknar vårdbehov. Utredningen menar att det är 

tydligt för den unge att oavlönat arbete är en reaktion på felaktigt handlande, i 

dessa fall brott. Vidare anses det finnas ett pedagogiskt värde i att få gottgöra 

brottet genom arbete. Arbetet torde även upplevas som meningsfullt samtidigt 

som den unge skaffar sig erfarenhet av arbete och socialiserar med andra indivi-

der än de som vanligtvis ingår i hans eller hennes umgängeskrets.43 Ungdoms-

tjänst får även anses vara förenligt med de straffrättsliga principerna om proport-

ionalitet, förutsebarhet och konsekvens.44 Genom 2007 års reform slogs det även 

fast att det skulle bli obligatoriskt för kommunerna att tillhandahålla möjlighet 

för unga att utföra den utdömda ungdomstjänsten.45 Detta är numera lagstadgat i 

SoL 5:1 b §. 

                                                 
39 SOU 2004:122 s. 31. 
40 Påföljden benämndes före reformen som överlämnande till vård inom socialtjänsten, med bytte genom 
reformen beteckning till ungdomsvård. 
41 Prop. 2005/06:165 s. 59. 
42 Brå:s rapport 2002:19 s. 20. 
43 Prop. 2005/06:165 s. 64. 
44 SOU 2004:122 s. 38. 
45 Prop. 2005/06:165 s. 64. 
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3.4 Sammanfattning av utvecklingen genom reformarbete 
 

Det övergripande syftet med reformerna på området under de senaste femton 

åren har varit att utveckla påföljdssystemet för unga lagöverträdare så att det tyd-

ligare inriktas på att motverka återfall i brottslighet. Påföljderna syftar till att 

upprätthålla principerna om förutsebarhet, proportionalitet och konsekvens, men 

också anpassas till den unges behov samt vara tydliga och pedagogiska. Det är 

viktigt att påföljdssystemet för unga lagöverträdare bygger på grundsatsen om att 

barn och ungdomar som begått brott i första hand blir föremål för insatser inom 

socialtjänsten. Ambitionen har varit att genom reformerna ge principerna om för-

utsebarhet och likabehandling större genomslag utan att åstadkomma någon 

straffskärpning.46 Införandet av påföljden ungdomstjänst syftade till att tillhan-

dahålla en tydlig och konsekvent påföljd för de ungdomar som saknar vårdbehov. 

Införandet av påföljden sluten ungdomsvård syftade till att undvika en placering 

av ungdomar i Kriminalvårdens regi, men ändå möjliggöra ett frihetsberövande 

av de ungdomar som begår riktigt grova brott.  

                                                 
46 Prop. 2005/06:165 s. 42. 
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4. Gällande rätt 
 

 4.1 Unga lagöverträdare 
 

I det svenska påföljdssystemet finns idag tre specifika påföljder för unga lagöver-

trädare, ungdomsvård, ungdomstjänst samt sluten ungdomsvård. Utöver dessa 

kan ungdomar även dömas till böter, villkorlig dom, skyddstillsyn, rättspsykia-

trisk vård och fängelse. Ungdomar med sociala problem eller missbruksproblem, 

kan även omhändertas enligt LVU eller LVM, utan att de har begått något brott.  

 

Enligt BrB 32:1 kan den som är under 21 år dömas till ungdomsvård om han eller 

hon har särskilt behov av vård eller andra åtgärder. Vård får dock endast utdömas 

om socialtjänstens planerade åtgärder, i förekommande fall i förening med ung-

domstjänst eller böter, kan anses tillräckligt ingripande med hänsyn till brottslig-

hetens straffvärde och art, samt den unges tidigare brottslighet (BrB 32:1 st 2). 

Den vård som ska beredas den unge kan antigen ske frivilligt eller genom tvång. 

Frivillig vård sker i enlighet med SoL, och innebär att rätten meddelar en särskild 

föreskrift om att den dömde ska följa ett så kallat ungdomskontrakt, som upprät-

tats av socialnämnden. ”Tvångsvård” sker med stöd av LVU, och innebär att so-

cialnämnden ska upprätta en vårdplan som ska bifogas till domen, vilket framgår 

av BrB 32:1 st 3 och st 4. Rätten kan även föreskriva att den unge, om skada på 

egendom har uppkommit genom brottet, ska biträda den skadelidande med visst 

arbete, som syftar till att avhjälpa eller begränsa skadan, eller som annars i belys-

ning av brottets och skadans art framstår som lämpligt. Detta gäller endast om 

den skadelidande har lämnat samtycke samt att det har bedömts vara främjande 

för den unges anpassning till samhället (BrB 32:1 st 5).  

 

Enligt BrB 32:2 kan den som är under 21 år dömas till ungdomstjänst om han 

eller hon samtycker till det, och påföljden är lämplig med hänsyn till hans eller 

hennes person och andra omständigheter. Dock krävs det enligt BrB 32:2 st 2, 
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särskilda skäl för att döma den som är över 18 år till ungdomstjänst. Särskilda 

skäl kan utgöras av att den unge har begått brottet före 18 års ålder och det blir 

aktuellt att bestämma påföljden kort efter att personen fyllt 18 år.47 I valet mellan 

ungdomsvård och ungdomstjänst har ungdomsvård företräde. Detta framgår av 

BrB 32:2, där det anges att rätten får döma till ungdomstjänst där skäl saknas för 

att döma till ungdomsvård. Avsikten är dock att det ska tillåtas utrymme för viss 

flexibilitet i tillämpningen som möjliggör avsteg från huvudregeln.48 Om rätten 

anser att det är nödvändigt, med hänsyn till brottslighetens straffvärde, art, 

och/eller den dömdes tidigare brottslighet, får ungdomsvård kombineras med 

antingen ungdomstjänst eller dagsböter (BrB 32:3). Enligt samma paragraf, andra 

stycket, ska i valet mellan ungdomstjänst och böter, ungdomstjänst väljas i första 

hand om inte påföljden är att anse som alltför ingripande.   

 

Underlåter den unge i väsentlig grad att göra det som åligger honom eller henne 

enligt kontrakt om ungdomsvård eller dom om ungdomstjänst, får rätten på talan 

av åklagare undanröja den tidigare påföljden samt bestämma ny påföljd för brot-

tet, enligt BrB 32:4 st 1. Detta gäller även om den planerade vården, eller ut-

dömda ungdomstjänsten inte fullföljs av annan anledning (BrB 32:4 st 2). Enligt 

LuL 30 b § kan åklagaren även välja att besluta om en varning istället för att 

väcka talan om ett undanröjande. Varningen ska ske så snabbt som möjligt ge-

nom ett personligt sammanträffande mellan den unge, åklagaren och en vård-

nadshavare eller jämställbar person. Även företrädare för socialtjänsten bör ges 

möjlighet att närvara. Vid sammanträffandet ska åklagaren på tydligt sätt förklara 

innebörden av beslutet och klargöra vad följderna kan bli vid fortsatt missköt-

samhet (LuL 30 b §).  

 

Finner rätten med tillämpning av BrB kap. 30 att någon under 18 år ska dömas 

till fängelse, ska påföljden enligt BrB 32:5 istället bestämmas till sluten ung-

domsvård. Rätten får bestämma tiden för den slutna ungdomsvården till lägst 14 

                                                 
47 Prop. 2005/06:165 s. 132. 
48 Prop. 2005/06:165 s. 132. 
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dagar och högst fyra år. Detta gäller dock inte om det med hänsyn till den tillta-

lades ålder vid lagföringen eller annan omständighet finns särskilda skäl däre-

mot; då utdöms istället ett fängelsestraff. Det kan exempelvis handla om fall där 

den tilltalade vid lagföringen har passerat 18 år och inte längre passar in på ett 

ungdomshem eller att straffvärdet är så högt att det så att säga inte räcker med 

fyra års sluten ungdomsvård.49 Det finns således en möjlighet att utdöma frihets-

berövande straff för ungdomar under 18 år. Enligt BrB 30:5 ges rätten den möj-

ligheten om synnerliga skäl föreligger.  

 

Synnerliga skäl tar framför allt sikte på brottets straffvärde. Huvudregeln är att 

frihetsberövanden av unga lagöverträdare bör undvikas i största möjliga utsträck-

ning. Samma restriktivitet gäller oavsett om den frihetsberövande påföljden ut-

görs av fängelse eller sluten ungdomsvård. Det kan därför sägas råda en presumt-

ion mot att döma ungdomar till fängelse, precis som det enligt BrB 30:4 råder en 

presumtion mot att döma vuxna lagöverträdare till fängelse. För att bryta denna 

presumtion krävs som sagt, synnerliga skäl. Uttalanden om vad som kan utgöra 

sådana synnerliga skäl gjordes i propositionen 1987/88:120 och dessa riktlinjer 

gäller alltjämt.50  Vad gäller ungdomar under 18 år ska det endast vara gärning-

ens straffvärde som utgör synnerliga skäl för att utdöma ett frihetsberövande 

straff.51 Dock har det i praxis skett, att domstolar har beaktat återfall eller brotts-

lighetens så kallade artvärde som synnerliga skäl att döma till sluten ungdoms-

vård så till vida att det har handlat om en mycket graverande återfallssituation 

eller ett mycket högt artvärde.52 I NJA 1996 s. 757 och NJA 2001 s. 913 dömdes 

en sjuttonårig pojke respektive en sextonårig flicka till fängelse i vardera en må-

nad för mened. I NJA 1996 s. 757 menade HD att menedsbrottets art utgjorde 

synnerliga skäl att döma till fängelse, och att inga personliga skäl, som talade för 

att döma på något annat vis förelåg. I NJA 2001 s. 913 tog HD ledning från fallet 

från 1996, men även från NJA 1999 s. 561, där domstolen slagit fast att presumt-

                                                 
49 SOU 2012:34 s. 313. 
50 Prop. 1997/98:96 s. 160. 
51 Prop. 1987/88:120 s. 103. 
52 Borgeke s. 291 ff. 
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ionen för fängelse vid menedsbrott kan frångås efter en individualiserad bedöm-

ning av förhållandena i det enskilda fallet. HD ansåg dock i det aktuella fallet att 

även om det fanns omständigheter som talade till den tilltalades förmån, så var 

dessa inte tillräckligt starka för att frångå presumtionen för fängelse. Genom NJA 

2007 s. 624 kan detta dock anses överspelat. Fallet gällde två ungdomar i åldrar-

na 15 respektive 18 år som gjort sig skyldiga till mened.  

 

För denna uppsats är det främst HD:s utslag gällande 15 åringen som är intres-

sant. Vid tiden för domen hade ungdomstjänst införts som fristående påföljd. HD 

slog fast att ungdomstjänst endast är aktuellt för de fall påföljden kan anses vara 

tillräckligt ingripande med hänsyn till brottslighetens straffvärde eller den unges 

tidigare brottslighet. Enbart brottets art utgör inte ett hinder mot att döma till 

ungdomstjänst. För de fall där påföljden annars skulle bli ett kortare frihetsberö-

vande på grund av brottets art bör ungdomstjänst istället kunna komma ifråga. 

HD ansåg att ungdomstjänst var den lämpligaste påföljd för 15-åringen, och 

dömde 15-åringen till 50 timmars ungdomstjänst.   

 

Enligt BrB 30:5 st 2 krävs särskilda skäl för att döma till fängelsepåföljd för in-

divider som begått brott i åldern 18–20 år. Särskilda skäl tar också sikte på 

straffvärdet. Men för ungdomar i åldern 18–20 år kan även brottslighetens art och 

tidigare brottslighet utgöra sådana särskilda skäl att döma till fängelse. Dessutom 

försvagas skälen mot att döma till ett fängelsestraff, ju mer personen närmar sig 

21-års gränsen.53 Det rör sig således om en glidande skala, där skälen emot fäng-

else blir svagare i takt med tilltagande ålder. De särskilda skälen mot fängelse är 

alltså starkare om lagöverträdaren är 18 år än om han eller hon är 20 år.54 

4.2 Närmare om ungdomspåföljderna 
 

Ungdomsvård bygger i stor utsträckning på samma system som gäller för ingri-

pande mot och omhändertagande av ungdomar i allmänhet. Den som döms till 

                                                 
53 Prop. 1987/88:120 s. 103. 
54 Borgeke s. 291. 
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ungdomsvård blir föremål för precis samma åtgärder som den som, utan att ha 

begått något brott, bedömts ha behov av vården.55 Enligt SoL 5:1 ankommer det 

på kommunernas socialnämnder att verka för att barn och ungdomar växer upp 

under trygga och goda förhållanden. De ska med särskild uppmärksamhet följa 

utvecklingen hos de barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt. 

Om det med hänsyn till den unges bästa är motiverat med vård utanför hemmet, 

kan så beslutas om. Vid misstanke om behov av vård, ska socialnämnden företa 

en utredning som klarlägger den unges förhållanden, och resulterar i en bedöm-

ning av vilka åtgärder som är lämpliga. Insatserna varierar i allt från mindre in-

gripande åtgärder, som till exempel förordnande av en kontaktperson, till mycket 

ingripande åtgärder, såsom institutionsplacering.56  

 

Enligt SoL 3:6 kan en kontaktperson förordnas för att hjälpa en enskild person 

och dennes närmaste i personliga angelägenheter. Enligt samma paragraf, fjärde 

stycket, ska en särskilt kvalificerad kontaktperson kunna utses för unga som har 

behov av särskilt stöd och särskild vägledning för att motverka missbruk, brotts-

lig verksamhet eller något annat socialt nerbrytande beteende.57 En förutsättning 

enligt SoL är att den unge och hans vårdnadshavare samtycker. Dock kan en sär-

skilt kvalificerad kontaktperson förordnas även enligt LVU 22 §, och iså fall 

krävs inget samtycke. Denna typ av insats ska kunna ingå som en del i ett ung-

domskontrakt eller vara en del av vård som beslutats med stöd av LVU.58 Kon-

taktpersonen har ett särskilt ansvar för den unge, som innefattar att dels ge stöd 

och vägledning, och dels hjälpa den unge i frågor kring insatser och åtgärder som 

vidtas från samhällets sida. Det handlar kort och gott om att bedriva en avancerad 

form av kontaktmannaskap. Han eller hon ska fungera som ett personligt stöd 

och hjälp, vilket innebär att kontaktpersonen aktivt ska ingripa i olika svåra situ-

ationer som kan uppstå. Kontaktpersonen bör följa utvecklingen hos den unge, 

                                                 
55 Borgeke s. 420. 
56 Borgeke s. 420. 
57 Thunved m.fl. s. 24. 
58 Thunved m.fl. s. 26. 
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motivera denne till skolarbete, arbete och för den unge lämpliga fritidsaktivite-

ter.59  

 

Vården kan som redan nämnts ske på frivillig basis, genom samtycke från både 

den unge och dennes föräldrar, eller genom tvång. Vid frivillig vård upprättas ett 

så kallat ungdomskontrakt mellan socialnämnden och den unge, som även bifo-

gas domen. Ungdomskontraktet innehåller en redovisning av de åtgärder nämn-

den planerar att vidta. Kontraktet är huvudsakligen av pedagogisk natur. Det tyd-

liggörs att vården är frivillig, det vill säga baseras på SoL och inte på LVU. Vid 

tvångsvård, enligt LVU, redovisas de planerade åtgärderna istället genom en 

vårdplan som socialnämnden upprättar.60 

 

Ungdomstjänst består av oavlönat arbete eller annan särskilt anordnad verksam-

het, vilket betyder deltagande i olika typer av program eller utbildning. Arbetets 

omfattning bestäms av rätten inom ramen 20–150 timmar. Det närmare innehållet 

i arbetet bestäms av kommunerna. Enligt regeringen är det dock lämpligt att det i 

ungdomstjänsten ingår moment som innebär att socialtjänsten klargör villkoren 

för ungdomstjänsten för den unge samt ger honom eller henne möjlighet att re-

flektera över sin livssituation och diskutera de brott han eller hon har begått. Ut-

över detta kan ungdomstjänsten avslutas med ett samtal mellan en representant 

från socialtjänsten, den unge, dennes vårdnadshavare samt någon från arbetsplat-

sen. Detta syftar till att ge den unge en återkoppling avseende hur ungdomstjäns-

ten har genomförts. Arbetsuppgifterna den unge ska utföra ska vara meningsfulla 

och inte endast syfta till att uppfattas som en bestraffning. Typiskt sett kommer 

ideella föreningar, trossamfund och andra liknande verksamheter som inte har 

kommersiella syften i fråga som anordnare av ungdomstjänst. Men även företag 

och statlig och kommunal verksamhet kan vara aktuella som anordnare.  

 

                                                 
59 Thunved m.fl. s. 25. 
60 Borgeke s. 427. 
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Socialtjänsten upprättar i varje enskilt fall en strukturerad arbetsplan för ung-

domstjänsten, som är anpassad till den unges individuella förhållanden.61 I Soci-

altjänstförordningen återfinns närmare bestämmelser om arbetsplanen. I SoF 5:1 

d § föreskrivs att en arbetsplan för ungdomstjänst ska innehålla uppgifter om var 

arbetet ska utföras, vilka arbetstider som gäller, det lägsta och det högsta antalet 

timmar som den dömde har att fullgöra per vecka eller per månad samt de övriga 

villkor som är nödvändiga för verksamheten. Som tidigare nämnts kräver påfölj-

den ungdomstjänst samtycke från den unges sida.62 Detta kan möjligtvis framstå 

som lite underligt. Att en domstol utdömer en påföljd brukar vanligtvis inte inbe-

gripa någon valmöjlighet för den tilltalade.63 Ett krav på samtycke kan i viss mån 

framstå som otillfredsställande, och har även ifrågasatts. Dessutom kan den be-

straffande effekten till viss del avta då den tilltalade själv kan välja att acceptera 

en påföljd. Dock är påföljden ungdomstjänst förmodligen inte genomförbar utan 

ett samtycke. Därutöver är det viktigt att undvika misslyckanden för att kunna 

engagera arbetsgivare för ungdomstjänst såväl som att värna påföljdens trovär-

dighet.64  

 

Sluten ungdomsvård innebär, som namnet indikerar, ett reellt frihetsberövande av 

den unge. Föregångaren till sluten ungdomsvård kan sägas vara påföljden ung-

domsfängelse, som utmönstrades ur straffsystemet 1980. Ungdomsfängelse inne-

bar ett tidsobestämt frihetsberövande av främst ungdomar i åldern 18-20 år, men 

kunde även utdömas till dem som var yngre än 18 år. Eftersom frihetsberövandet 

var på obestämd tid, kom det att kritiseras i stor utsträckning, bland annat ef-

tersom proportionalitetsprincipen med tiden hade växt sig allt starkare. Även de 

faktum att de ungdomar som dömdes till ungdomsfängelse i viss utsträckning 

kom att avtjäna sina straff tillsammans med vuxna fängelsedömda, rönte viss kri-

tik. Resultatet av att ungdomsfängelse utmönstrats ur systemet, blev att ett antal 

ungdomar dömdes till fängelse varje år. Detta ansågs inte tillfredställande, vilket 

                                                 
61 Borgeke s. 432. 
62 Utredningen föreslår förvisso att samtycket ska slopas, men detta lämnas i stor del utanför uppsatsen på 
grund av att det inte omfattas av syftet. 
63 Krävs dock även vid samhällstjänst och kontraktsvård. 
64 Prop. 2005/06:165 s. 70. 
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ledde till att påföljden sluten ungdomsvård infördes 1999. Syftet var att möjlig-

göra ett frihetsberövande av de ungdomar som begår så allvarliga brott att sam-

hället måste reagera kraftfullt. Samtidigt ville man utforma en påföljd där de 

skadliga effekterna av ett frihetsberövande kunde minimeras.65  

 

Påföljden sluten ungdomsvård avtjänas på speciella avdelningar på Statens insti-

tutionsstyrelses särskilda ungdomshem. På hemmen får ungdomarna vård och 

behandling. Vid ankomst kartläggs behovet av vård och en individuell verkstäl-

lighetsplan utformas. Framsteg i behandling leder till placering i öppnare former. 

Målet med tiden på ett ungdomshem är att underlätta steget tillbaka ut i sam-

hället.66     

 

 

4.3 Tillämpningsområdet för respektive ungdomspåföljd 
 

4.3.1 Ungdomsvård 
 

För att kunna döma någon till ungdomsvård, måste påföljden kunna anses vara 

tillräckligt ingripande. För att domstolen ska kunna avgöra huruvida ungdoms-

vården är att anse som tillräckligt ingripande, måste den jämföra den vård som 

planeras för den unge med brottslighetens straffvärde, art och eventuell tidigare 

brottslighet. Ungdomsvård bör primärt inte utdömas för unga lagöverträdare vars 

behov av vård eller andra åtgärder är så begränsat att det kan tillgodoses inom 

ramen för exempelvis en ungdomstjänst. Är de planerade vårdinsatserna begrän-

sade bör ungdomsvård endast dömas ut vid lindrigare brottslighet. Är vårdinsat-

serna mer ingripande, exempelvis om den unge ska placeras i ett familjehem, kan 

påföljden bli aktuell även vid allvarligare och mer omfattande brottslighet.67 

Ungdomsvård kan bli aktuellt som påföljd för brottslighet som har så lågt straff-

mätningsvärde som 30–55 dagsböter. Med straffmätningsvärde avses var någon-
                                                 
65 Borgeke s. 451. 
66 www.stat-inst.se 2012-10-22.  
67 Prop. 2005/06:165 s. 58. 

http://www.stat-inst.se/
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stans på en skala som består av böter och fängelse som en straffmätning skulle 

hamna, efter att man beaktat billighetsskälen samt den tilltalades ungdom.68 Det 

är bara för de fall som har ett straffmätningsvärde motsvarande penningböter, 

som påföljden inte kan bestämmas till ungdomsvård. Den övre gränsen utgörs av 

straffmätningsvärde på fängelse i upp till ett år.69  

 

Det är således många olika fall som kan bemötas med påföljden ungdomsvård. 

Utrymmet för att döma unga lagöverträdare till ungdomsvård bör vara så stort 

som möjligt för att i största utsträckning kunna undvika frihetsberövande påfölj-

der.70 Ungdomsvården kan, som tidigare framgått, även kombineras med böter 

eller ungdomstjänst, i de fall brottsligheten är så pass allvarlig att endast ung-

domsvård inte kan anses vara en tillräckligt ingripande påföljd. Här kan det i 

vissa fall uppstå proportionalitetsproblem. Eftersom att det är den unges vårdbe-

hov som är avgörande för vilka åtgärder som vidtas, uppstår risken att grövre 

brottslighet, på grund av den unges behov, bemöts med mindre ingripande åtgär-

der än vad som uppfattas som lämpligt med hänsyn till straffmätningsvärdet. 

Dock är domstolen tvungen att beakta proportionalitetsprincipen, vilket kan in-

nebära att den känner sig förhindrad att döma till ungdomsvård, på grund av att 

det brister i proportionalitet.71  

 

 

 

4.3.2 Ungdomstjänst 
 

Tillämpningsområdet för ungdomstjänst är inte helt fastställt, men den nedre 

gränsen ligger enligt förarbetena omkring 60 dagsböter. Det anses inte lämpligt 

att istället för penningböter eller de lindrigaste dagsbotstraffen döma till ung-

domstjänst. Vad gäller den övre gränsen, har regeringen uttryckt att ungdoms-

                                                 
68 Borgeke s. 40 ff. 
69 Borgeke s. 418. 
70 Prop. 2005/06:165 s. 83. 
71 Prop. 2005/06:165 s. 83. 
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tjänst inte ska komma ifråga för brott med ett straffvärde på två år eller mer. 

Lämpligast är om ungdomstjänst vanligtvis inte kommer i fråga för brottslighet 

med ett straffvärde, efter beaktande av bland annat BrB 29:3 st. 1 p. 3, som över-

stiger fängelse i ett år. Efter beaktande av BrB 29:7 st. 1, det vill säga ungdoms-

reduktionen, så bör högsta antalet timmar ungdomstjänst dömas ut för brott med 

straffmätningsvärde på omkring sex månader.72 För allvarligare brottslighet torde 

det ofta finnas skäl att döma till ungdomsvård, eventuellt i förening med ung-

domstjänst.73  

 

HD har i rättsfallet NJA 2009 s 121 uttalat att utgångspunkten för ungdomstjänst 

som tilläggspåföljd inte kan anses vara motiverad om straffmätningsvärdet un-

derstiger sex månaders fängelse. Brottslighetens art kan dock innebära att till-

äggspåföljden är motiverad även vid lägre straffmätningsvärden. I de fall det 

saknas skäl att döma till ungdomsvård, och frihetsberövande påföljd inte är aktu-

ellt, återstår endast böter, villkorlig dom eller skyddstillsyn. 

 

 

4.3.3 Sluten ungdomsvård 
 

Sluten ungdomsvård får inte väljas på några andra grunder än brottslighetens 

straffvärde.74 Som redan nämnts har det dock skett i praxis att domstolar även 

beaktat artvärde och återfall som skäl att döma till sluten ungdomsvård. Precis 

som för vuxna, så talar brottslighetens straffvärde ensamt, för en dom om sluten 

ungdomsvård, då straffmätningsvärdet motsvarar fängelse i ett år eller däröver. 

Dock ska den unges ålder beaktas vid straffmätningen, enligt BrB 29:7. En 15-

åring döms till ca en femtedel av det straff en vuxen lagöverträdare hade ådömts, 

medan en 17-åring döms till cirka en tredjedel av vad en vuxen lagöverträdare 

skulle ha ådömts, för samma gärning.75 En 15-åring får således dömas till sluten 

                                                 
72 Prop. 2005/06:165 s. 75 f. 
73 Prop. 2005/06:165 s. 132. 
74 Borgeke s. 297. 
75 Borgeke s. 293. 
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ungdomsvård då straffvärdet, före ungdomsreduktionen, ligger runt fem år, me-

dan en 17-åring får dömas till sluten ungdomsvård då straffvärdet, före ungdoms-

reduktionen, ligger omkring tre år. Som tidigare nämnts kan tiden för sluten ung-

domsvård variera mellan fjorton dagar och fyra år. Eftersom att ingen villkorlig 

frigivning sker kan sluten ungdomsvård dömas ut i de fall ett fängelsestraff för 

samma gärning, efter ungdomsreduktionen, inte hade överstigit sex år. Fall där 

straffvärdet, även efter ungdomsreduktion, landar över sex år, är givetvis mycket 

ovanliga, men kan ändå förekomma. En person som närmar sig 18 år och gör sig 

skyldig till ett mord, som för en vuxen lagöverträdare hade gett livstids fängelse, 

kan landa på ett straffvärde på sju eller åtta år. I sådana fall blir fängelse en möj-

lig påföljd, trots att brottet begicks av en person som vid dådet var under 18 år.76  

    

 

4.4 Probleminventering 
 

De problem som dagens påföljdssystemsystem är behäftade med, som påföljdsut-

redningens förslag syftar till att åtgärda, är bland annat de fall då ungdomsvård 

inte är en aktuell påföljd på grund av bristande behov, samt att individen i fråga 

inte samtycker till ungdomstjänst, alternativt inte anses lämplig och sluten ung-

domsvård inte aktualiseras på grund av att brottet inte är tillräckligt grovt. Lämp-

lig påföljd saknas då för sådana fall. Böter har dessutom visat sig vara mindre 

lämpligt för unga, då betalningsmöjlighet ofta saknas, och betalningen fullgörs 

av någon annan, vanligtvis då den unges föräldrar. Bötesstraff saknar även reha-

biliterande inslag och motiverar sällan den unge att leva laglydigt. Fullgörs inte 

betalningen av den unges föräldrar, kan dessutom höga bötesstraff leda till skuld-

sättning, vilket försvårar den unges etablering i vuxenlivet.77 Detta leder till att 

många ungdomar istället döms till villkorlig dom eller skyddstillsyn. År 2008 

dömdes drygt 1600 ungdomar i åldern 15-20 år till villkorlig dom, varav nästan 

                                                 
76 Borgeke s. 453. 
77 Prop. 2005/06:165 s. 48. 
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700 förenats med samhällstjänst (alla dessa var över 18 år).78 Samma år dömdes 

nästan 1300 ungdomar till skyddstillsyn, drygt 80 i förening med fängelse, 75 i 

förening med kontraktsvård och nästan 350 i förening med samhällstjänst.79 

 

Utmaningen för lagstiftaren är att utforma ett påföljdssystem för samtliga dömda 

unga lagöverträdare som dels tar hänsyn till den behandlingsideologi som gäller 

beträffande ungdomar och dels tar rimlig hänsyn till proportionalitetsprincipen. 

Systemet bör inte innehålla några luckor, såsom det gör idag, utan lämplig på-

följd ska finnas för alla lagöverträdare och alla lagöverträdelser. Som konstate-

rats ovan döms ett inte helt obetydligt antal unga lagöverträdare till annat än 

ungdomspåföljd varje år, på grund av att de ungdomspåföljderna som finns i da-

gens system inte anses tillämpliga eller tillräckliga.80 Det saknas dessutom till-

räcklig möjlighet att trappa upp ingripandegraden vid återfall i brott genom till-

lämpning av ungdomspåföljderna. För det fall ungdomstjänst tidigare dömts ut, 

och vårdbehov saknas, finns vid återfallsbrottslighet ingen mer ingripande på-

följd att tillgripa. Rätten är då nödgad att antingen döma ut ungdomstjänst på 

nytt, eller en vuxenpåföljd.81 Det anses vidare vara väldigt stor skillnad i ingri-

pandegrad mellan å ena sidan påföljderna ungdomsvård och ungdomstjänst, och 

å andra sidan sluten ungdomsvård. Enligt utredningen bör domstolen även ha 

möjlighet att utdöma påföljd oberoende av den unges personliga förhållanden 

eller samtycke.82 Det finns således skäl för ytterligare några påföljdsalternativ för 

unga lagöverträdare. 
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5. Utredningens förslag 
 

5.1 Nya påföljder för unga lagöverträdare 
 

En del av utredningens uppdrag gick ut på att analysera 1999 och 2007 års re-

former. Enligt utredningen har reformerna inneburit en positiv utveckling av på-

följdssystemet för unga lagöverträdare. De ökade inslagen av proportionalitet, 

konsekvens och förutsebarhet har medfört att ungdomspåföljderna i huvudsak 

kan uppfattas som trovärdiga, tydliga och tillräckligt ingripande, i vart fall för 

merparten av de brott som begås av unga. För de flesta brott som begås av ung-

domar i åldern 15-17 år finns en lämplig påföljd, genom antingen ungdomsvård, 

ungdomstjänst eller sluten ungdomsvård.83 Påföljden ungdomstjänst som själv-

ständig påföljd har haft stor inverkan på domstolarnas påföljdsval. År 2008 döm-

des ungdomstjänst ut i 43 % av alla lagförda fall. Böter och ungdomsvård har 

minskat, liksom andelen som dömdes till villkorlig dom eller skyddstillsyn. Antal 

domar gällande sluten ungdomsvård har legat på en låg nivå ända sedan påfölj-

den infördes. Sedan år 2000 har andelen dömda legat mellan under 1 % till och 

med 2 %.84  

 

Som tidigare nämnts är systemet med ungdomspåföljder utformat så att det i 

vissa fall kan saknas lämplig påföljd. Valet av påföljd påverkas av flera omstän-

digheter utöver straffvärdet, såsom behov av vård eller samtycke till ungdoms-

tjänst. Som nämnts i inledningen av denna uppsats ämnade påföljdsutredningen 

utreda huruvida några nya ungdomspåföljder kunde införas i påföljdssystemet. 

Utredningen föreslår tre sådana, nämligen varningsstraff, kontaktskyldighet för 

unga och ungdomsövervakning.  

 

För att undvika att i onödan införa nya påföljder i systemet, och på det viset 

tynga ner och göra systemet svåröverblickbart diskuterade påföljdsutredningen 
                                                 
83 SOU 2012:34 s. 363. 
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först möjligheten att öka förutsättningarna för användning av mellantvångsregle-

ringen. I LVU 22 § finns en bestämmelse om så kallat mellantvång. Mellantvång 

är en förebyggande insats och innebär i korthet att socialtjänsten kan vidta åtgär-

der enligt SoL oberoende av den unges eller dennes föräldrars samtycke, även 

fast det inte föreligger behov av vård utanför hemmet.85 Åtgärderna kan utgöras 

av regelbunden kontakt med en särskilt kvalificerad kontaktperson eller behand-

ling inom öppna former inom socialtjänsten. Enligt utredningens mening är mel-

lantvångsregleringen väl förenlig med de ambitioner man bör ha med påföljdsre-

gleringen för unga lagöverträdare, möjligheten att ingripa tidigt och tydligt och 

därtill innan det påkallas en institutionsplacering. Ökade förutsättningar för mel-

lantvång skulle därmed kunna ha betydelse för möjligheterna att döma ut ung-

domsvård i fall där detta, trots den unges bristande samtycke, framstår som mest 

lämpligt.86 Dock anser utredningen att ökade förutsättningar för användning av 

mellantvångs- regleringen ändå inte är den ultimata lösningen. För att täcka upp 

de luckor som finns i systemet måste domstolen ha möjlighet att välja en lämplig 

påföljd oberoende av socialtjänstens bedömningar, vilket inte en tillämpning av 

mellantvånget ger utrymme för.87 Slutsatsen av det sagda är att det krävs helt nya 

ungdomspåföljder för att ge domstolarna möjlighet att alltid ha ett lämpligt på-

följdsalternativ till hands för unga lagöverträdare. Nedan kommer de tre försla-

gen till nya ungdomspåföljder presenteras närmare.  

 

 

5.2 Kontaktskyldighet för unga 
 

Som ovan anförts uppstår det ibland luckor i påföljdssystemet när förutsättningar 

för att döma ut ungdomsvård och ungdomstjänst saknas. För att täcka dessa luck-

or föreslår utredningen bland annat en ny påföljd som ska benämnas kontakt-

skyldighet för unga.88 Eftersom att påföljden är tänkt att fungera som alternativ 
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till ungdomsvård och ungdomstjänst är det rimligt att påföljden blir aktuell vid 

liknande straffmätningsvärden. Utredningen menar att påföljden bör vara till-

lämpbar vid samma straffmätningsvärden som ungdomstjänst, det vill säga om 

straffmätningsvärdet är som lägst 60 dagsböter, och som högst sex månaders 

fängelse.89  

 

Det finns som redan nämnts en möjlighet att besluta om en kontaktperson enligt 

SoL och LVU, som där benämns särskilt kvalificerad kontaktperson. Dennes 

uppgift är dels att stödja och hjälpa den unge, och dels utöva viss form av kon-

troll över den unges förehavanden. Den särskilt kvalificerade kontaktpersonen 

ska dock inte uppfattas som den unges övervakare.90 Eftersom att det redan finns 

ett väl fungerande institut gällande kontaktpersoner i svensk rätt menar utred-

ningen att det är rimligt att ledning tas därifrån i utformandet av den nya påfölj-

den. Detta styrks ytterligare av det faktum av det även är socialnämnden i den 

unges hemkommun som ska inneha huvudmannaskapet för påföljden.91 I SoL 3:6 

och LVU 22 § uppställs krav på vilka kvalifikationer en särskilt kvalificerad kon-

taktperson bör ha, samma krav ska även gälla för kontaktpersoner i den nya på-

följden. Förutom tjänstemän inom socialtjänsten bör rekrytering kunna ske inom 

exempelvis polisen, skolan, ideella organisationer, kyrkliga samfund och idrotts-

rörelsen.92 

 

För att möjliggöra tillämpning av kontaktskyldighet för unga bör påföljden inte 

föregås av någon lämplighets- eller behovsbedömning. Inte heller bör något krav 

på samtycke uppställas.93 För att påföljden ska utgöra ett rimligt alternativ till 

ungdomsvård och ungdomstjänst är det även viktigt att påföljden innehåller vissa 

obligatoriska inslag, som säkerställer likabehandlingen och ingripandegraden.94 

Utredningen menar att träffar med kontaktpersonen cirka två gånger i veckan är 
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skäligt. Under mötena ska framför allt den unge och kontaktpersonen samtala om 

ämnen som kan tänkas vara brottsavhållande. Samtalen kan handla om det speci-

fika brottet som den unge är dömd för, eller brottslighet i övrigt och alla de nega-

tiva effekter en kriminell livsstil medför. Om det är möjligt kan även tid och plats 

för mötena förläggas på ett sätt som kan tänkas verka brottsavhållande. Utöver 

samtal kan kontaktpersonen, i mån av behov även hjälpa den unge i kontakter 

med Barn- och ungdomspsykiatrin eller en beroendemottagning.95 Om den unge 

har behov av det kan verkställigheten utöver samtal även innehålla annan särskilt 

anordnad verksamhet.96 Eftersom att påföljden är tänkt som alternativ till relativt 

allvarlig brottslighet är det viktigt att innehållet är av motsvarande ingripande-

grad. Enligt utredningen ges påföljden skärpa genom den tidsåtgång och in-

skränkning i den unges möjlighet att disponera över sin egen fritid som påföljden 

innebär. De regelbundna kontakterna med kontaktpersonen ger även denne en 

insyn i och en kontroll över den unges förehavanden vilket ger påföljden 

skärpa.97 

 

Verkställigheten av kontaktskyldigheten bör utformas individuellt för att på bästa 

sätt kunna verka brottsavhållande. Vilka insatser som blir aktuella avgörs av den 

unges individuella behov och personliga egenskaper.98 En verkställighetsplan bör 

upprättas där det anges i detalj vad verkställigheten kommer att innebära.99 Verk-

ställighetsplanen ska dels tydliggöra för den unge vad som förväntas av denne, 

och dels se till att innehållet i alla utdömda påföljder är någorlunda lika i ingri-

pandegrad för att säkra proportionaliteten och likabehandlingen.100  

 

Påföljdens ingripandegrad ska inte avgöras av den unges personliga förhållanden 

utan av brottslighetens straffmätningsvärde. Påföljden ska kunna bestämmas till 

lägst två månader och högst sex månader, beroende på brottets allvar.101 Som 
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nämndes ovan ska kontaktskyldighetens innehåll alltid kunna svara mot de krav 

som uppställs på proportionalitet och likabehandling. Dock ska endast de inslag 

som kan uppfattas vara verkningsfulla väljas i det enskilda fallet.102 

 

Kontaktskyldighet för unga ska även kunna väljas som en förstärkningspåföljd 

till ungdomsvård under samma förutsättningar som ungdomstjänst.103 Detta bör 

dock endast komma i fråga när den unge inte bedöms vara lämplig för ungdoms-

tjänst. I sammanhanget kan nämnas att det även är viktigt att inte använda kon-

taktskyldigheten som förstärkningspåföljd i de fall där ungdomskontraktet eller 

vårdplanen redan omfattar insatsen särskild kvalificerad kontaktperson, eftersom 

att det riskerar att skapa oklarheter i hur de olika åtgärderna ska förhålla sig till 

varandra i verkställighetshänseende.104 Som tidigare nämnts ska kontaktskyldig-

het för unga tillämpas som alternativ när förutsättningar saknas för ungdomsvård 

och ungdomstjänst. I förhållande till böter ska dock kontaktskyldigheten ges fö-

reträde, så till vida att påföljden inte är att anse som alltför ingripande.105 

 

Vid misskötsamhet i väsentlig grad kan rätten på talan av åklagaren undanröja 

påföljden och bestämma ny påföljd för brottet. En varning kan även delas ut om 

det bedöms som en tillräcklig åtgärd. Det ska åligga socialnämnden att underrätta 

åklagarmyndigheten om det finns skäl för varning eller undanröjande.106  

 

 

 
 

5.3 Ungdomsövervakning 
 

I de fall ungdomsvård, ungdomstjänst eller kontaktskyldighet för unga inte anses 

tillräckligt ingripande, föreslås ännu en ny påföljd. Eftersom ungdomstjänst och 
                                                 
102 SOU 2012:34 s. 644. 
103 SOU 2012:34 s. 648. 
104 SOU 2012:34 s. 650. 
105 SOU 2012:34 s. 651. 
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kontaktskyldighet för unga är att anse som lika ingripande, kan det te sig något 

otillfredsställande att, vid återfall i brott, återigen utdöma ungdomstjänst eller 

kontaktskyldighet, om tidigare påföljd utgjordes av någon av dessa. Saknas det 

dessutom vårdbehov finns inget klart förstahandsalternativ. Idag utdöms antingen 

en skyddstillsyn eller en kortare tids sluten ungdomsvård. Påföljden ungdomsö-

vervakning är tänkt att utgöra ett alternativ i dessa situationer.  

 

Ungdomsövervakning utgör en mer tydlig upptrappning i ingripandegraden utan 

att utgöra ett reellt frihetsberövande. Påföljden ska bygga på kvalificerad över-

vakning av den unge, och benämnas ungdomsövervakning. Den ska tillämpas i 

de fall brottets allvar och den unges tidigare brottslighet påkallar en ingripande 

påföljd. Påföljden ska, precis som kontaktskyldighet för unga, inte föregås av 

någon behovs- eller lämplighetsbedömning. Inte heller ska samtycke från vare 

sig den unge eller dennes vårdnadshavare krävas. För att påföljden ska bli till-

räckligt ingripande ska den innefatta tydliga inskränkningar i den unges rörelse-

frihet, utan att det förutsätter institutionsvistelse eller något annat fullständigt 

frihetsberövande inslag. Innehållet i påföljden ska i största möjliga utsträckning 

ha ett behandlingsinriktat innehåll med intensiva påverkansåtgärder, som syftar 

till att bryta begynnande brottskarriärer och kriminella tankemönster.107  

 

Föreligger det då något behov av en påföljd som ungdomsövervakning? Utred-

ningens svar på frågan är ja. Det är inte ovanligt att situationer uppkommer där 

unga återfaller i grov brottslighet, som exempelvis rån. Vid förstagångsförbrytel-

sen kan ungdomstjänst anses vara en lämplig påföljd, så länge samtycke har gi-

vits. Vid den andra förbrytelsen däremot, kan utdömandet av ytterligare en dom 

om ungdomstjänst upplevas som något tandlöst. Kontaktskyldighet för unga är 

inte heller något alternativ, då påföljden ska tillämpas vid samma typ av fall där 

ungdomstjänst kan bli aktuellt. De två påföljderna ska, som nämnts innan, anses 

vara lika ingripande. Föreligger det inget vårdbehov, kan inte heller ungdoms-

vård aktualiseras. Det saknas således en påföljd, för personer som återfaller i 
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grov brottslighet, men saknar vårdbehov. Idag bestäms påföljden i sådana fall 

vanligtvis till skyddstillsyn eller en kortare tid av sluten ungdomsvård.108 

Skyddstillsyn är inte speciellt anpassad till ungdomar, och sluten ungdomsvård är 

en väldigt ingripande påföljd, tänkt att endast tillämpas i fall av riktigt grov 

brottslighet. Därför uppstår det här en lucka i påföljdssystemet för unga lagöver-

trädare. För att täcka upp denna lucka föreslås därför påföljden ungdomsöver-

vakning. Ungdomsövervakning bör som utgångspunkt väljas främst för de fall då 

straffmätningsvärdet överstiger sex månader men understiger ett år. Vid återfall i 

allvarlig brottslighet kan påföljden dock bli aktuell även för straffmätningsvärden 

strax under sex månader.109 För de grövsta brotten är sluten ungdomsvård av tro-

värdighetsskäl oundvikligt. Dock framgår det av en entydig forskning110 att det 

finns stora negativa effekter av frihetsberövande påföljder, framförallt för unga 

personer. Dels är det skadligt för den unge att under en tid lyftas ur sitt sociala 

sammanhang och försenas i sin utveckling och sin skolgång. Dels föreligger det 

betydande risker för negativ påverkan av att placera unga lagöverträdare med 

andra unga som är tungt brottsbelastade.111 Det är således önskvärt att i största 

möjliga utsträckning undvika frihetsberövande påföljder för unga lagöverträdare.  

 

Utmaningen består därför av att konstruera en påföljd som framstår som tillräck-

ligt tydlig och ingripande, utan att för den sakens skull utgöra ett frihetsberö-

vande. En sådan påföljd kan delvis uppnås genom att den innefattar en mer inten-

siv övervakning än vad som föreslås gällande kontaktskyldighet för unga, kom-

binerad med mer intensiva behandlingsåtgärder. För att påföljden verkligen ska 

uppfattas som mer ingripande är det centralt att reella inskränkningar i rörelsefri-

heten sker, utan de negativa effekterna som följder av ett direkt frihetsberövande. 

I möjligaste mån bör sådana inslag utformas på ett sätt som kan antas ha brotts-

avhållande verkan. Det bör kunna vara fråga om förbud att vistas på särskilda 

platser, exempelvis där brott ofta begås. Det bör också kunna innefatta en skyl-
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111 SOU 2012:34 s. 655. 



 44 

dighet att vara på en viss plats vid särskilda tider för att därigenom intensifiera 

övervakningen. Vidare bör det kunna avse särskilda restriktioner under kvällar 

och helger, exempelvis ett förbud att lämna bostaden under kvällar och helger. 

För att säkerställa de frihetsinskränkande inslagen bör den personliga övervak-

ningen och de mänskliga kontakterna även kunna kompletteras av elektronisk 

övervakning.112  

 

Huvudmannaskapet för påföljden ska innehas av Statens institutionsstyrelse. 

Kriminalvården och socialtjänsten övervägdes som möjliga huvudmän för på-

följden, men eftersom att ungdomsövervakningen innefattar sådana kraftiga fri-

hetsinskränkningar framstår inte socialtjänsten som lämplig huvudman. Den ty-

pen av övervakningsåtgärder som påföljden innefattar ligger alltför långt ifrån 

socialtjänstens huvuduppgifter. Att göra Kriminalvården till huvudman för på-

följden skulle förvisso fungera rent praktiskt, men eftersom att ambitionen är att 

hålla unga lagöverträdare borta från Kriminalvården, framstår en sådan ordning 

inte heller som lämplig. SiS ansvarar, som tidigare framgått, redan för påföljden 

sluten ungdomsvård. Det har nyligen trätt i kraft nya bestämmelser gällande ut-

slussningen från ungdomshem. Genom den nya ordningen för utslussningen kan 

det förväntas att SiS verksamhet utanför ungdomshemmen i form av behandling 

och kontroll av de ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård kommer att öka 

och utvecklas. Mot bakgrund av detta framstår det naturligt att lägga ansvaret för 

en påföljd med kvalificerad övervakning på SiS.113  

 

Tiden för ungdomsövervakningen ska vara lägst sex månader och högst tolv må-

nader. Straffmätningsvärdet ska vara avgörande för ungdomsövervakningens 

längd. Innehållet i ungdomsövervakningen ska bestämmas i en individuellt ut-

formad verkställighetsplan, vars innehåll bestäms av SiS. Dock måste vissa obli-

gatoriska krav på verkställighetsplanen uppställas i lag för att säkerställa att kra-

ven på rättssäkerhet, likabehandling och ingripandegrad uppfylls.114 Utöver för-
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bud att vistas på vissa platser och förbud att lämna hemmet under vissa tider, bör 

verkställighetsplanen även kunna innefatta krav på att träffa en viss person.115 

Innehållet i verkställighetsplanen ska syfta till att avhålla den unge från att begå 

brott och bör därför kunna reglera frågor gällande bland annat den unges boende, 

skolgång, fritid och eventuell missbruksbehandling.116 I de fall hemmet präglas 

av missförhållanden är det mindre lämpligt att belägga den unge med ett förbud 

att lämna hemmet. I sådana fall kan det bli aktuellt att placera den unge i ett an-

nat boende med stöd av SoL eller LVU.117 Syftet med frihetsinskränkningen är 

att ge stadga åt den unges liv, samtidigt som den ska verka brottsavhållande.118 

 

En särskild koordinator bör utses för att kontrollen och den tydliga strukturen i 

påföljden ska upprätthållas.119 Det bör uppställas krav på att den dömde samman-

träffar med koordinatorn minst två gånger i veckan om inte verkställighetsplanen 

har ett väldigt omfattande innehåll. I sådana fall kan en träff i veckan räcka.120 

 

De frihetsinskränkande inslagen i påföljden bör både kunna trappas upp och 

trappas ner beroende på hur väl den unge sköter verkställigheten. Nertrappning 

får dock endast ske i den mån ingripandegraden fortfarande är tillräcklig.121 Om 

den unge vägrar att delta i planeringen för verkställigheten till den grad att någon 

meningsfull verkställighetsplan inte kan utformas bör talan föras om undanrö-

jande av påföljden.122 Detsamma gäller om den unge i väsentlig grad underlåter 

att göra vad som åligger honom eller henne, enligt verkställighetsplanen.123        
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5.4 Varningsstraff 
 

En del av utredningens uppdrag var att se över användningen av bötesstraff 

gentemot unga lagöverträdare. Syftet var att lämna förslag till en slopad eller mer 

begränsad användning av böter för lagöverträdare som begått brott före 18 års 

ålder. Detta är viktigt då det varje år utdöms flertalet bötesstraff till ungdomar i 

åldern 15-17 år. Under 2010 utfärdades strafförelägganden på dagsböter under-

stigande 60 dagsböter i 2558 fall. Samma år dömdes även dagsböter understi-

gande 60 ut i domstol i 603 fall. Det har rört sig om olika typer av brott, såsom 

misshandel, skadegörelse och snatteri men även andra typer av brott. Det gemen-

samma är att det har varit brott av mindre allvarlig karaktär, eftersom att påfölj-

den har stannat på endast 60 dagsböter eller lägre.124 Det är just dessa typer av 

brott som enligt utredningen borde kunna bemötas med en annan påföljd, för att 

minska användningen av bötesstraff gentemot unga lagöverträdare. Det är dock 

viktigt att den nya påföljden något så när speglar ett bötesstraff i ingripandegrad. 

Att ersätta bötesstraffen med en mer ingripande påföljd skulle dels påverka den 

relativa proportionaliteten i påföljdssystemet, och dels riskera att signaler sänds 

ut till den dömde och dennes omgivning, att han eller hon är att anse som krimi-

nell, vilket kan leda till att den unge även börjar identifiera sig som kriminell.125 

Enligt stämplingsteorin är risken då stor att den unge då fortsätter sin kriminella 

livsstil, vilket givetvis inte är önskvärt. Mot detta kan sägas att kriminalisering-

ens normbildande funktion naturligtvis måste upprätthållas, även för de brott som 

relativt sett bedöms som minst allvarliga och som begås av de yngsta lagöverträ-

darna. Att helt avstå från att utdöma någon påföljd är således inte heller en lämp-

lig lösning. Enligt utredningen är det av vikt att det följer någon form av straff-

rättslig reaktion på brottet.126  

 

För att undvika att tynga ner systemet med ytterligare påföljder övervägde utred-

ningen inledningsvis att istället utöka tillämpningsområdet för ungdomstjänst, till 

                                                 
124 SOU 2012:34 s. 507. 
125 SOU 2012:34 s. 508. 
126 SOU 2012:34 s. 509. 
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att även omfatta de brott som föranleder 60 dagsböter eller lägre. Ungdomstjänst 

är i dagsläget en väl fungerande påföljd och uppfattas som en tydlig reaktion mot 

det begångna brottet, till skillnad mot böter som ofta inte uppfattas som någon 

tydlig reaktion eftersom att betalningen inte sällan fullbordas av någon annan, 

vanligtvis en förälder. Problemet med att utöka tillämpningsområdet för ung-

domstjänst blir beräkningen av antalet timmar som ska göras. Idag döms som 

lägst ut 20 timmars ungdomstjänst. För att inkludera även mindre allvarlig brotts-

lighet skulle antingen hela skalan behöva förskjutas, vilket skulle innebära en 

förändring av idag gällande praxis för hur många timmar ungdomstjänst som 

döms ut i förhållande till straffmätningsvärdet. Maxantalet timmar skulle även 

behöva ökas för att bevara proportionaliteten i systemet. Alternativt skulle färre 

än 20 timmars ungdomstjänst kunna dömas ut för mindre allvarlig brottslighet. 

Problemet med en sådan ordning är att själva syftet med ungdomstjänsten skulle 

urholkas. Ungdomstjänst innehåller, som tidigare nämnts, inte bara oavlönat ar-

bete, utan även samtal om brottsligheten och annan programverksamhet. Detta 

skulle bli svårt att hinna med, om ungdomstjänst á 10 eller 15 timmar dömdes 

ut.127 Att ersätta böter på låga nivåer med ungdomstjänst har även diskuterats 

förut, och då rönt viss kritik. Bland annat har det anförts att det är att ta det för 

långt att ersätta böter med ungdomstjänst, då det ansågs innebära en omotiverad 

skärpning av straffen. Det skulle även innebära en dramatisk ökning av ung-

domstjänst-domar, vilket skulle leda till en hög belastning av kommuner och 

rättsväsendet. Enligt utredningen har samma argument även bäring idag, och det 

är även utifrån principiella utgångspunkter tveksamt om oavlönat arbete är en 

adekvat och rimlig påföljd vid de allra minst allvarliga brotten.128 Idag har ung-

domstjänst mycket hög trovärdighet. Det beror enligt utredningens mening på 

dess kombination av gränssättning och vägledning. Alltför låga timantal skulle 

riskera att påföljden blir innehållslös och tappar i trovärdighet.129 

 

                                                 
127 SOU 2012:34 s. 510. 
128 SOU 2012:34 s. 511. 
129 SOU 2012:34 s. 512. 
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Vidare har det i utredningen undersökts om det istället kan införas någon annan 

påföljd med verkställighetsinnehåll för att ersätta de lägsta bötesstraffen. För att 

undvika att stöta på samma problem som diskuterats ovan bör det vara en påföljd 

som inte kräver inblandning från externa arbetsplatser, utan kan handläggas inom 

socialtjänstens egen verksamhet. Påföljden bör även kunna handläggas inom ra-

men för strafföreläggandeinstitutet, vilket förutsätter att ingen närmare bedöm-

ning av den unges lämplighet eller andra förutsättningar behöver företas. Ett 

strafföreläggande har samma verkan som en dom, och antecknas i belastningsre-

gistret. Dock väcker åklagaren inte åtal, vilket i sin tur innebär att det inte blir 

någon rättegång. Strafföreläggande är möjligt endast för de brott som bara kan 

föranleda böter och/eller villkorlig dom. Den misstänkte måste erkänna sitt brott 

och acceptera sitt straff omedelbart eller inom viss tid (RB 48:2). En sådan på-

följd skulle kunna utgöras av ett tvång för den unge att delta i någon form av an-

ordnad programverksamhet, med socialtjänsten som huvudman. Programverk-

samheten skulle kunna bestå av samtal om brottet och konsekvenserna av detta. 

På så sätt skulle man kunna undvika bötesstraff, samtidigt som den unge skulle få 

möjlighet att ingående reflektera över sina handlingar och konsekvenserna av 

dessa. Det kan dock uppställas flera invändningar mot en sådan lösning. Det bör 

för det första aldrig införas nya inslag i påföljdssystemet utan tungt vägande skäl 

för detta, då nya inslag gör systemet komplext och svåröverblickbart.130 Som ti-

digare diskuterats kan det även vara kontraproduktivt att ”överreagera” på brotts-

lighet av mindre allvarlig karaktär. Det är inte heller givet att en programverk-

samhet under några få timmar får någon signifikativ betydelse beträffande möj-

ligheten att påverka risken för återfall. Mot bakgrund av det anförda ansåg inte 

utredningen att någon påföljd med verkställighetsinnehåll kan ersätta bötesstraf-

fen om 60 dagsböter eller lägre.131  

 

 Utredningen föreslår att ett varningsstraff ska kunna utdömas till förstagångsför-

brytare, när brottet annars skulle leda till ett lägre bötesstraff än 60 dagsböter. 

                                                 
130 SOU 2012:34 s. 515. 
131 SOU 2012:34 s. 516. 
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Frågan om att införa varningsstraff som ersättning för böter har övervägts tidi-

gare av Ungdomsbrottsutredningen.132 Då var förslaget att ersätta begreppet 

åtalsunderlåtelse med ”straffvarning” i de fall beslutet avsåg en underårig lagö-

verträdare, för att öka användningen av åtalsunderlåtelse.133 Med åtalsunderlå-

telse menas att åklagaren kan underlåta att väcka åtal under förutsättning att inget 

väsentligt allmänt- eller enskilt intresse åsidosätts. Detta gäller endast när det kan 

antas att påföljden skulle bli böter, villkorlig dom (och det finns särskilda skäl för 

åtalsunderlåtelse), om den misstänkte begått annat brott och det utöver påföljden 

för detta brott inte krävs påföljd med anledning av det föreliggande brottet eller 

om psykiatrisk vård eller insatser enligt LSS kommer till stånd, enligt RB 20:7. 

Det finns även en bestämmelse om åtalsunderlåtelse, gällande unga lagöverträ-

dare, i LuL 16 §. Där stadgas det att åklagaren kan besluta att underlåta att väcka 

åtal om gärningsmannen är under 18 år. Enligt LuL 17 § får det beslutas om 

åtalsunderlåtelse, om den unge kommer bli föremål för vård enligt SoL, LVU 

eller liknande, eller om brottet har skett av okynne eller förhastande. Ungdoms-

brottsutredningens förslag mötte dock kritik. Flertalet remissinstanser ställde sig 

frågande till huruvida förslaget de facto skulle leda till fler åtalsunderlåtelser, och 

om så var fallet, om det överhuvudtaget var önskvärt. I dagsläget har förslaget 

inte lett till någon lagstiftning.134  

 

Antalet åtalsunderlåtelser har emellertid ökat på senare år. Av alla lagföringar av 

ungdomar i åldern 15–17 år utgjordes 36 % av åtalsunderlåtelser. Det finns såle-

des redan ett etablerat system i rättsordningen, där stor del av ungdomsbrottslig-

heten bemöts av något som kan beskrivas som en varning. Utredningen anser 

dock att det inte är lämpligt att endast öka andelen åtalsunderlåtelser för att 

minska bötesanvändningen. I vissa fall leder ett brott till åtal även om brottets 

karaktär och avsaknaden av tidigare lagföringar borde kunna föranleda en åtals-

underlåtelse. Det gäller sådana fall där den unge, eller någon medåtalad, nekar till 

gärningen, eller fall där det finns ett vidhängande yrkande på förverkande eller 

                                                 
132 I betänkandet Ingripanden mot unga lagöverträdare (SOU 2004:122). 
133 SOU 2012:34 s. 517. 
134 SOU 2012:34 s. 517. 
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ett skadeståndsanspråk. Detta leder i förlängningen till att det uppstår en bety-

dande skillnad i ingripandegrad i påföljden mellan brott som är liknande till ka-

raktär och straffvärde. För att undvika detta bör brott som skulle kunna leda till 

åtalsunderlåtelse istället bemötas med ett varningsstraff.135  

 

Varningsstraffet ska kunna utgå om det anses tillräckligt, med beaktande av brot-

tets straffmätningsvärde, oberoende om åklagaren väljer att inte väcka åtal eller 

om domstolen funnit den tilltalade skyldig till brottet. Det ska inte heller spela 

någon roll om den unge erkänner brottet eller ej. Det bör inte heller göras någon 

skillnad på brottstyp eller art. Det avgörande ska vara att brottet har ett så lågt 

straffmätningsvärde att ungdomstjänst, eller liknande, skulle vara en alltför ingri-

pande åtgärd. Att enkom utdela en varning som straffrättslig reaktion på ett brott, 

innebär visserligen en betydande privilegiering av lagöverträdare i åldern 15–17 

år. Men när det gäller förstagångsförbrytare i den åldern, som har begått ett brott 

av så ringa karaktär, anser utredningen att en varning måste kunna anses tillräck-

ligt ingripande.136 Lagöverträdare i åldern 15–20 år är dessutom redan i stor ut-

sträckning privilegierade i svensk rätt, i jämförelse med vuxna lagöverträdare. 

Principen om att unga lagöverträdare särbehandlas i Sverige, har som sagt, en 

lång tradition och en bred förankring i Sverige. Vad som med större kraft kan 

invändas om idén om varningsstraff, är att den normbildande verkan som krimi-

nalisering medför, riskerar att urholkas om det regelmässigt endast döms ut var-

ningsstraff. Det kan ge intrycket att det är okej att begå brott, och att man dessu-

tom undkommer repressalier. Dock talar den rådande ordningen med åtalsunder-

låtelser mot att det skulle föreligga några sådana betydande risker.137 För en ung 

förstagångsförbrytare torde själva processen med eventuellt domstolsförfarande, 

och kontakt med polis och åklagare vara en omskakande konsekvens av brot-

tet.138  

 

                                                 
135 SOU 2012:34 s. 519. 
136 SOU 2012:34 s. 521. 
137 SOU 2012:34 s. 522. 
138 SOU 2012:34 s. 521. 
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Ett varningsstraff ska således kunna utdömas av domstol, om någon begått brott 

innan 18 års ålder, och straffvärdet är så lågt att det inte är påkallat med en mer 

ingripande åtgärd än dagsböter. Vid bedömningen om ett varningsstraff är till-

räckligt ingripande ska den unges tidigare brottslighet beaktas. Om brottsligheten 

är sådan att det kan förväntas att den unge skulle ha dömts till ett varningsstraff 

om åtal väckts, får åklagaren meddela åtalsunderlåtelse. Åtalsunderlåtelse får 

dock inte meddelas om något allmänt eller enskilt intresse åsidosätts. Såsom idag 

kan den unges tidigare brottslighet utgöra ett sådant allmänt intresse. Eftersom att 

den som tilldelas ett varningsstraff inte får vara dömd sen tidigare, är varnings-

straff en påföljd som endast kan utdelas en gång till samma person. Dock torde 

det finnas ett visst utrymme för varningsstraff om den tilltalade tidigare tilldelats 

en ordningsbot.139 Domstolen ska inte ha möjlighet att utdöma varningsstraff på 

grund av att brottet har skett av okynne eller förhastande. Åklagaren däremot, ska 

ha möjlighet att meddela åtalsunderlåtelse på grund av att brottet har skett av 

okynne eller förhastande. Åtalsunderlåtelse på grund av att det pågår vård enligt 

SoL eller LVU ska inte utmönstras, utan möjligheten ska finnas kvar för de fall 

förutsättningar enligt den generella bestämmelsen som föreslås saknas. Om det 

finns förutsättningar för ungdomsvård ska den påföljden ges företräde.140 Detta 

leder i och för sig till vissa olikheter, beroende på om fallet går till domstol eller 

inte. För att uppnå så stor likabehandling som möjligt borde egentligen varnings-

straff ha företräde framför ungdomsvård. Dock anser utredningen att behovet av 

att döma ut den individuellt mest lämpliga och brottsförebyggande påföljden får 

anses väga tyngre än behovet av fullständig likformighet.141 Varningsstraffet bör 

inte vara förenat med någon prövotid, eller vid återfall i brott kunna omvandlas 

till ett bötesstraff. Det ska heller inte läggas till grund för en mer ingripande på-

följd vid ny brottslighet.142                  

                                                 
139 SOU 2012:34 s. 523 f. 
140 SOU 2012:34 s. 526. 
141 SOU 2012:34 s. 529. 
142 SOU 2012:34 s. 530. 
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6. Analys  
 

6.1 Inledning  
 

Efter utredningens färdigställande har den skickats på remiss till olika instanser 

runt om i Sverige. I det här fallet är det 97 instanser som har ombetts att ge sina 

synpunkter på betänkandet. I detta avsnitt har jag för avsikt att presentera en del 

kritiska, och en del positiva, synpunkter gällande utredningens förslag, med led-

ning av den kritik som remissinstanserna fört fram.  

 

 

6.2 Behov av ytterligare ungdomspåföljder 
 

Att det finns behov för ytterligare påföljder för unga lagöverträdare belyses på ett 

tydligt sätt genom utredningens arbete. Även om påföljdssystemet för unga lagö-

verträdare i det stora hela är väl genomarbetat, uppstår dock emellanåt luckor, där 

lämplig påföljd saknas. Vid varje förslag om införande av ny påföljd, måste be-

hovet av en sådan, ställas mot det faktum att införande av nya påföljder gör sy-

stemet mer svåröverblickbart och komplext. Jag är dock benägen att hålla med 

utredningen om, att det i detta fall är påkallat med ytterligare påföljder för unga 

lagöverträdare. Det är dock viktigt att ha i åtanke att ett enkelt system, i jämfö-

relse med ett komplicerat, tenderar att uppfattas som trovärdigt, rimligt och rätt-

vist. Ett alltför komplicerat system riskerar att bli så pass svåröverblickbart att 

det förlorar i trovärdighet. Därför är det viktigt att alla förslag till nya påföljder 

underbyggs med starka argument för att visa att det överhuvudtaget finns ett be-

hov för dem.143 Som visats i avsnitt 2.4 har lagstiftaren valt att satsa mer på be-

handling av gärningsmannen, när det gäller unga lagöverträdare. Alla de sär-

skilda ungdomspåföljder som redan finns, är starkt influerade av behandlings-

                                                 
143 Se Kriminologiska institutionens remissvar, vilken anser att systemet inte bör tyngas ner med fler 
påföljdsalternativ.  
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ideologin. Det kan därför upplevas som olyckligt, att många ungdomar idag inte 

döms till någon särskild ungdomspåföljd, utan istället blir föremål för en vuxen-

påföljd, såsom villkorlig dom eller skyddstillsyn.144 De luckor som existerar i 

systemet, kan följaktligen utgöra tillräckliga skäl för att införa fler särskilda ung-

domspåföljder. Göta hovrätt menar dock att ett system med sju möjliga ung-

domspåföljder riskerar att bli för invecklat. Hovrätten ställer sig också kritisk till 

det faktum att vissa påföljder ska vara individanpassade medan vissa påföljder 

inte ska föregås av någon behovsprövning, vilket medför en svårighet i att gra-

dera påföljderna inbördes. För många påföljdsalternativ påverkar även förutse-

barheten i systemet negativt.145 Enligt hovrätten föreligger det således inte ett 

tillräckligt stort behov av fler påföljder, så att det uppväger de nackdelar som 

medföljer ett införande av fler påföljder i systemet.   

 

 

6.3 Behandlingsideologin och humanitetsprincipen 
 

Eftersom att unga lagöverträdare särbehandlas i svensk rätt, genom att lagstifta-

ren anser att behandlingsideologin måste ges ett större utrymme än för vuxna, 

torde alla nya påföljder analyseras med nämnda ideologi i åtanke. Som tidigare 

nämnts särbehandlas unga lagöverträdare i svensk rätt, då lagstiftaren anser att 

ungdomar dels inte kan lastas för sina gärningar i samma utsträckning som 

vuxna, dels är mer känsliga för bestraffningar och dels är mer påverkbara än 

vuxna lagöverträdare. Det föreslagna varningsstraffet ligger väl i linje med hu-

manitetsprincipen, då det utgör en rejäl privilegiering för unga förstagångsförbry-

tare. Dock anser utredningen att denna privilegiering är motiverad, då påföljden 

bara är tillämplig för de allra minst allvarliga brotten, och endast kan dömas ut en 

gång per person. Det kan däremot ifrågasättas om påföljden innehåller några di-

rekt behandlande inslag. Ett möte med en åklagare eller en domstol kan förvisso 

ha viss ”skrämseleffekt” men torde sakna någon större behandlande verkan. Kon-

                                                 
144 Se avsnitt 4.4. 
145 Se Göta hovrätts remissvar s. 9. 
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taktskyldighet för unga och ungdomsövervakning syftar i stor utsträckning till, 

att genom påföljden kunna påverka den unga lagöverträdaren till en bättre livsstil 

utan kriminalitet. Med behandlingsideologin i åtanke framstår dessa förslag som 

förenliga med den rådande ordningen för unga lagöverträdare.  

 

Den kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet framför dock i sitt 

remissvar, att det inte finns någon forskning som tyder på att olika typer av på-

följder har någon som helst inverkan på ungdomsbrottslighetens volym. Institut-

ionen ställer sig dessutom kritisk till att överhuvudtaget tillämpa straffvärdes-

principen när det gäller unga lagöverträdare. Istället anser de att det endast är den 

unges individuella behov som ska tillmätas betydelse vid påföljdsvalet.146 Enligt 

den forskningen som kriminologiska institutionen baserar sitt remissvar på, 

skulle ett sådant bemötande av ungdomsbrottslingar vara det mest effektiva för 

att förhindra återfall i brott. Det skulle dock innebära att proportionaliteten i sy-

stemet helt skulle falla bort. Skulle ingen som helst hänsyn tas till gärningens 

förkastlighet, skulle det innebära att mord skulle kunna bemötas med ungdoms-

vård och snatteri med sluten ungdomsvård. Lagstiftaren har som ovan nämnts, 

arbetat för att öka proportionaliteten i påföljdssystemet även för unga. Att endast 

tillmäta den unges individuella behov vikt vid påföljdsvalet är förmodligen inte 

möjligt. Som systemet är uppbyggt idag sker istället en kompromiss mellan be-

handlingsideologin och proportionalitets- principen.  

 

Utöver behandlingsideologin bör man, vid förslag till nya påföljder, även ha hu-

manitetsprincipen i åtanke. När det gäller unga lagöverträdare är behandlings-

ideologin och humanitetsprincipen nära anknutna till varandra. Humanitetsprin-

cipen kräver att man vid bestraffning värnar om den enskildes värdighet och i 

största möjliga utsträckning undviker frihetsberövande straff, och istället väljer 

lindrigare straff.147 Att ungdomar ges lindrigare straff än vad straffvärdet påkal-

lar, kan också motiveras med hjälp av humanitetsprincipen. Alla de föreslagna 

                                                 
146 Se kriminologiska institutionens remissvar s. 6. 
147 Borgeke s. 33. 
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påföljderna innehåller inslag av humanitetsprincipen. Det illustreras genom att 

man konstruerat en påföljd som egentligen saknar straffande inslag (varnings-

straff), och stor vikt läggs på samtal och kontakter med trygga personer (kontakt-

skyldighet och ungdomsövervakning).     

 

 

6.4 Proportionalitet 
 

De senaste 15 åren har lagstiftaren sökt uppnå en större proportionalitet i på-

följdssystemet för unga lagöverträdare. Som tidigare nämndes har de senaste re-

formerna på området inneburit en positiv utveckling. Det är därför viktigt att alla 

nya förslag inte har en motverkande effekt på den utvecklingen. Utredningen har 

även noga diskuterat hur väl alla presenterade förslag överensstämmer med pro-

portionalitetsprincipen. Påföljden kontaktskyldighet för unga liknar till stor del 

den kontaktskyldighet som redan idag kan beslutas enligt SoL eller LVU. Det 

positiva med förslaget är att ingripandegraden ska kunna kopplas till gärningens 

allvarlighet. Detta ger proportionalitetsprincipen ett visst genomslag. Kontakt-

skyldigheten ska även innehålla vissa obligatoriska inslag, oberoende av den 

unges person och situation, vilket gör den mer proportionerlig i förhållande till 

gärningen. Det bidrar även till att olika personer som dömts till samma påföljd, 

innehållsmässigt får liknande straff. Beroende på brottets straffmätningsvärde 

kan påföljden bestämmas till en längd på mellan två och sex månader, vilket i sig 

stärker proportionaliteten i systemet. Eftersom påföljden ska fylla de luckor där 

ungdomsvård eller ungdomstjänst inte är lämpliga påföljdsval, bidrar kontakt-

skyldigheten även till att ungdomar utan vårdbehov, som dessutom inte är lämp-

liga för ungdomstjänst, inte döms till villkorlig dom eller skyddstillsyn. Även 

detta stärker proportionaliteten, då personer som idag begår relativt allvarlig 

brottslighet kan dömas till en villkorlig dom, därför att förutsättningar för ung-

domsvård eller ungdomstjänst saknas.  
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Ungdomsövervakning är tänkt att tillgripas för relativt allvarlig brottslighet. På-

följden måste därför innehålla vissa obligatoriska inslag för att säkerställa ingri-

pandegraden. Dessa inslag är tänkta att stärka proportionaliteten samt att upprätt-

hålla påföljdens trovärdighet. Eftersom att påföljden ska kunna användas för att 

undvika kortare tider av sluten ungdomsvård, är det i proportionalitets- hänse-

ende viktigt att ovan nämnda obligatoriska inslag är av hög ingripandegrad. 

Ungdomsövervakningen är tänkt att innehålla bland annat hemarrest under sär-

skilda tider, kontakt med en koordinator och krav på drogfrihet. Dessa kompo-

nenter i kombination utgör en rejäl inskränkning av rörelsefrihet och valfrihet för 

den unge, vilket kan sägas stå i proportion till de gärningar som ungdomsöver-

vakningen är tänkt att utgöra påföljd för.  

 

När det gäller varningsstraff kan ett visst avsteg sägas göras från proportional-

itetsprincipen. Eftersom att påföljden i princip saknar straffande inslag, kan den 

upplevas att inte stå i proportion till den gärning den tilltalade begått. Dock kan 

ett varningsstraff endast dömas ut för de allra lindrigaste brotten, och endast en 

gång per person. För en förstagångsförbrytare torde själva domstolsprocessen, 

och kontakt med polis och åklagare, kunna utgöra ett straff i sig. Eftersom att 

särbehandlingen av unga lagöverträdare utgör en balansgång mellan behandlings-

ideologin och proportionalitetsprincipen,148 får möjligtvis proportionalitetsprin-

cipen stå tillbaka lite till förmån för behandlingsideologin.149  Det är dessutom 

svårt att konstruera en påföljd som ska ersätta låga bötesstraff, som inte blir allt-

för ingripande. Som redan nämnts bör man undvika att införa nya påföljder i 

onödan då det riskerar att tynga ner systemet och göra det svårblickbart. Det kan 

ifrågasättas om det verkligen är motiverat att riskera detta för att införa en i det 

närmaste ”innehållslös” påföljd. Även om tanken med påföljden är god, menar 

jag att det inte är helt visat att det finns behov för en påföljd som varnings-

                                                 
148 Men även principer om förutsebarhet och konsekvens. 
149 Jämför Socialstyrelsens remissvar s. 3. 
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straff.150 Påföljden ligger dessutom inte i linje med den utveckling gällande pro-

portionalitet som skett på området de senaste 15 åren.  

 

 

6.5 Övriga överväganden 
 

Ur vissa hänseenden kan påföljden kontaktskyldighet för unga anses vara pro-

blematisk. Detta då påföljden ligger väldigt nära ungdomsvården till sitt innehåll, 

vilket kan leda till att ungdomsvården utkonkurreras på grund av att påföljden 

kontaktskyldighet för unga är enklare att tillämpa då ingen behovsanalys 

krävs.151 Tanken med de nya förslagen är som redan nämnts, att de ska fylla de 

luckor som stundtals uppstår, när lämplig påföljd saknas. Därför är det viktigt att 

lagstiftaren konstruerar systemet, så att ungdomsvård alltid ges företräde framför 

påföljden kontaktskyldighet för unga. Även det faktum att kontaktskyldigheten 

ska bestämmas till fem timmar per vecka, utan någon individuell prövning, kan 

upplevas som problematiskt. Många och långa samtal, där den unge saknar moti-

vation, kan istället bli kontraproduktiva.152 Göta hovrätt ställer sig kritisk till den 

delen att kontaktskyldigheten inte ska föregås av någon behovsbedömning. Dess-

sutom menar hovrätten att förslaget om kontaktskyldighet innebär att domstolen 

ska döma till en påföljd vars närmare innehåll den inte känner till. Domstolen 

kommer inte ens kunna försäkra sig om att påföljden kommer att verkställas, ef-

tersom att det ankommer på socialnämnden att utse en kontaktperson.153 Det an-

förda kan möjligtvis leda till att domstolarna drar sig för att döma ut påföljden, 

av rädsla för innehållet i påföljden inte är av tillräckligt ingripande grad. Hovrätt-

en menar vidare att själva förslaget om kontaktskyldighet är bra, men att det vore 

en lämpligare ordning att åtgärden integreras i den nuvarande påföljden ung-

domsvård. Verkställighetsplanen skulle i sådant fall vara en del av vårdplanen 

                                                 
150 Se även Göta hovrätts remissvar s. 13 där behov av införande av särskild varning som påföljd ifråga-
sätts, med hänsyn till redan existerade system med åtalsunderlåtelse. 
151 Se Brå:s remissvar s. 11. 
152 Se Brå:s remissvar s. 11. 
153 Se Göta hovrätts remissvar s. 14. 
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och ligga färdig vid domstolens prövning av målet.154 Detta skulle leda till att 

påföljdssystemet inte skulle omfatta lika många enskilda påföljder, vilket gör 

systemet mer lättillgängligt och förutsebart. Nämnda ordning skulle även på ett 

tydligare sätt säkerställa ingripandegraden i åtgärden och göra det tydligt för 

domstolen vad det är den faktiskt dömer ut. Samma kritik kan enligt Göta hovrätt 

även anföras gentemot påföljden ungdomsövervakning.155 

 

Viss problematik kan uppkomma i samband med att ge ungdomsvård företräde 

framför ett varningsstraff. Om ungdomsvården då missköts och undanröjs upp-

står frågan vad som ska ersätta den undanröjda påföljden. Ska varningsstraff er-

sätta ungdomsvård, kan det leda till att den unge ”väljer” att missköta sin ung-

domsvård, då ersättningspåföljden är en sådan lindrig påföljd som ett varnings-

straff. Detta kan leda till att påföljden förlorar i trovärdighet.156 Utredningen har 

dock uppmärksammat detta problem, och anser att den föreslagna ordningen är 

den bästa, då behovet av att döma ut den individuellt bäst anpassade påföljden i 

det enskilda fallet bör ha företräde.157   

 

Brå ställer sig negativ till förslaget om förbud att lämna bostaden. Den forskning 

som finns på området talar inte för att hemarrest med elektronisk övervakning är 

en lämplig påföljd för ungdomar med tung brottsproblematik. De har svårt att 

rätta sig efter kraven, och situationen blir mycket belastande för hela familjen. 

Detta kan leda till att ungdomarna skaffar sig fler erfarenheter av att ”vara omöj-

liga”, samtidigt som de stärker sin negativa självbild.158 Denna invändning har 

även stöd i den kriminologiska forskning som presenterats ovan. Enligt stämp-

lingsteorin är det individens syn på sig själv som leder till brottslighet. Att 

”spärra in” en ung människa i hemmet kan ge intrycket av att sitta i fängelse. 

Detta kan leda till att den unge uppfattar sig själv som kriminell, och fortsätter 

leva som sådan. Jag anser dock att en hemarrest som endast gäller vissa dagar 

                                                 
154 Se Göta hovrätts remissvar s. 15. 
155 Se Göta hovrätts remissvar s. 17. 
156 Se Domstolsverkets remissvar s. 7. 
157 SOU 2012:34 s. 529. 
158 Se Brå:s remissvar s. 12. 
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och tider, mer liknar ett utegångsförbud utfärdat av föräldrar. Detta torde inte 

påverka den unge i sådan utsträckning att han eller hon anammar en kriminell 

livsstil. De flesta ungdomar har ju någon gång under uppväxten givits utegångs-

förbud, utan att det för den sakens skull gett den unge en felaktig självbild. Dock 

kan en hemarrest upplevas annorlunda när den utfärdats av staten. Det kan möj-

ligtvis öka risken för att den unge känner sig utpekad som kriminell, och därför 

börjar identifiera sig som sådan. 

 

Präglas den unges hem av missförhållanden förslår utredningen som ovan re-

dogjorts för, att hemarresten ska kunna genomföras i ett stödboende.159 Detta 

torde kunna upplevas orättvist av de ungdomar som tvingas spendera sina helg-

kvällar utanför hemmet. Möjligtvis kommer dessa ungdomar uppleva att de straf-

fas hårdare än andra som ådömts samma påföljd, vilket är i strid med likabehand-

lingsprincipen. Enligt sociala bandteorin är det individens sociala band till sam-

hället som avhåller honom eller henne från att begå brott. Både ungdomsöver-

vakning och kontaktskyldighet för unga syftar till att stärka den unges band till 

samhället, genom att skapa trygga kontakter med vuxna representanter från sam-

hället. De kontaktpersoner och koordinatorer som ska utses torde kunna stärka 

den unges övertygelse om samhällsordningens legitimitet. Dessutom kan hemar-

resten även stärka den unges band till sina föräldrar, då han eller hon tvingas vara 

hemma under helgkvällar, då ofta familjeaktiviteter äger rum. Ska hemarresten 

verkställas på ett stödboende riskerar dock just det inslaget i påföljden få motsatt 

effekt.  

 

Brå stödjer syftet med att införa ett varningsstraff. Den nya påföljden ger en tyd-

lig markering om brottets allvar, dessutom tilläggs ytterligare ett steg i på-

följdstrappan. Dock ställer sig myndigheten frågande till om det skulle gå lika 

bra att utvidga tillämpningsområdet för åtalsunderlåtelse. Det finns ingen forsk-

ning som tyder på att en rättegång är mer avskräckande för den unge än en åtals-

underlåtelse. En specialiserad ungdomsåklagare torde kunna sända likvärdiga 

                                                 
159 SOU 2012:34 s. 689. 
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signaler genom samtal, inom ramen för en åtalsunderlåtelse. Ett sådant förfa-

rande är även mindre resurskrävande.160 Som ovan redovisats har en sådan ord-

ning övervägts tidigare, av Ungdomsbrottsutredningen.161 Ett flertal remissin-

stanser ifrågasatte då om de förändringar utredningen föreslagit verkligen skulle 

leda till fler åtalsunderlåtelser, och om detta i så fall var fallet, överhuvudtaget 

var önskvärt.162 Det finns inget som tyder på att ett liknande förslag skulle få nå-

got annat mottagande idag, jämfört med förra gången. Eftersom forskningen ty-

der på att det inte spelar någon roll om en ”varning” utfärdas av domstol eller 

åklagare, måste det dock betvivlas huruvida det är försvarbart att lägga ner de 

resurser som krävs för en rättegång, varje gång ett varningsstraff ska utfärdas. 

Som ovan anförts menar jag att ett varningsstraff inte innehåller något direkt vår-

dande inslag för den unge. Möjligtvis skulle den vårdande effekten ha större ge-

nomslag om varningsstraffet istället utdelades av någon inom socialtjänsten, som 

förmodligen besitter bättre kunskaper i vård och behandling.    

 

Det kan även ifrågasättas om påföljden kontaktskyldighet för unga behövs, när 

utredningen samtidigt föreslår att samtyckeskravet för ungdomstjänst ska slopas. 

Utredningen menar att ungdomar ofta inte förstår vad de samtycker till eller ej, 

samt att den kommunikativa och normbildande effekten av påföljden som en en-

sidig reaktion från rättsväsendets sida kan undergrävas, om den unge måste till-

frågas om sitt samtycke. Det ska istället företas en noggrann utredning hurvida 

den tilltalade är lämplig för ungdomstjänst, där kan även den unges egen inställ-

ning till påföljden vägas in.163 Eftersom att kontaktskyldigheten föreslås som ett 

komplement, när ungdomsvård eller ungdomstjänst inte framstår som en lämplig 

påföljd, kan det ifrågasättas i vilken utsträckning påföljden kommer att tillämpas. 

Som tidigare nämndes bör inga nya påföljder införas i systemet utan tungt 

vägande skäl, eftersom systemet annars riskerar att bli svåröverblickbart och 

krångligt. Slopas samtyckeskravet för ungdomstjänst, torde påföljden dömas ut i 

                                                 
160 Se Brå:s remissvar s. 12 f. 
161 I SOU 2004:122. 
162 SOU 2012:34 s. 517. 
163 SOU 2012:34 s. 441 f. 
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ännu fler fall än vad som redan görs, vilket sannolikt bör begränsa användnings-

området för påföljden kontaktskyldighet för unga. Möjligtvis är det så att behovet 

av en påföljd liknande kontaktskyldighet inte uppväger det faktum att påföljdssy-

stemet för unga blir mer svåröverblickbart och komplext.     

 

Man bör även fundera över vad införandet av nya påföljder innebär för domsto-

larna och deras arbete. Handläggning av ungdomsmål ska enligt lag ske skynd-

samt (LuL 29 §). En bieffekt av ett system innehållande en stor mängd olika på-

följdsalternativ, kan vara att domstolsarbetet försvåras, och i och med det tar 

längre tid. Det är viktigt att domstolen har en klar bild av hur de olika påföljderna 

förhåller sig till varandra. Vid alltför stora oklarheter i systemet riskeras den rela-

tiva proportionaliteten. Risken finns att en del domare tenderar att döma ut ex-

empelvis ungdomstjänst i större utsträckning medan andra dömer ut kontaktskyl-

dighet för unga. Det är av stor vikt att systemet inte innehåller så många påföljder 

att förutsebarheten och likabehandlingen äventyras. 

 

Slutligen bör det övervägas om det finns några andra lämpliga förslag, utöver de 

som utredningen arbetat fram. Väljer man att gå på den forskning som bland an-

nat Kriminologiska institutionen baserat sitt remissvar på, kan man ifrågasätta 

hela det gällande systemet för ungdomspåföljder. Istället för rådande ordning 

skulle då endast den unges individuella behov tillmätas vikt vid påföljdsvalet. 

Proportionalitet och förutsebarhet skulle då inte beaktas, och systemet skulle 

endast innehålla vårdande påföljder, där den unges behov får vara avgörande för 

innehållet i varje påföljd. Detta skulle dock leda till ett mycket oförutsägbart sy-

stem, där liknande gärningar skulle kunna komma att bemötas helt olika bero-

ende på den tilltalades personliga egenskaper och situation.  

 

Jag anser att utredningen har presenterat tre väl genomarbetade förslag, som 

torde täcka upp de luckor som idag existerar i påföljdssystemet för unga. Jag kan 

inte se några andra bättre förslag, och har inte heller upptäckt några andra förslag 

i de remissvar jag tillgodogjort mig. Möjligtvis skulle påföljden kontaktskyldig-
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het för unga lämnas utanför då den kan uppfattas som något överflödig om sam-

tycket för ungdomstjänst slopas. Dessutom bör påföljden varningsstraff noggrant 

övervägas, så inte påföljdssystemet tyngs ner av en tämligen innehållslös påföljd. 

En annan lösning vore att, som Göta hovrätt föreslår, integrera de nya förslagen 

inom ramen för de påföljder som redan finns, för att undvika att systemet blir för 

oförutsägbart och svårtillämpat. 

 

  

6.6 Avslutning 
 

Att påföljdssystemet för unga lagöverträdare fungerar förhållandevis väl, står 

enligt mig tämligen klart. Dock uppstår det emellanåt luckor där lämpligt på-

följdsalternativ saknas. Utredningen har presenterat tre förslag till sådana alterna-

tiv som är tänkta att täcka de luckorna, kontaktskyldighet för unga, ungdomsö-

vervakning och varningsstraff. De tre föreslagna påföljderna ligger väl i linje 

med de faktorer som är av vikt för ungdomspåföljder, framförallt behandlings-

ideologin men även proportionalitet och förutsebarhet. Förslagen har mottagits 

med övervägande positiva reaktioner från de remissinstanser som lämnat sina 

synpunkter på betänkandet. Möjligtvis är det så att vi inom en snar framtid kom-

mer att se relativt stora förändringar inom påföljdssystemet för unga lagöverträ-

dare, genom att de föreslagna förändringarna godtas även av lagstiftaren. För-

hoppningsvis kommer detta att bidra till ett mer heltäckande påföljdssystem för 

unga, där inga luckor någonsin uppstår, och domstolen alltid har ett lämpligt på-

följdsalternativ till hands. Dock återstår det en del arbete, ett införande av de fö-

reslagna påföljderna innebär som jag ser det både för- och nackdelar. Enligt mig 

är det av störst vikt att vi har ett påföljdssystem som präglas tydlighet, och inte 

tyngs ner av onödiga påföljdsmöjligheter.  

7. Källförteckning 
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