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Sammanfattning 

 

Pojkar var klart överrepresenterade bland unga lagöverträdare som ställdes inför 

domstol. Av 45 domar stod pojkarna åtalade i 36 fall och flickorna i 9 fall. Antalet 

domar där det förekom återfall i brott var totalt 15. Närmare hälften av de flickor som 

stod åtalade fanns med i belastningsregistret. De flesta pojkar och flickor som stod 

åtalade var i 16 och 17års åldern. Unga lagöverträdare mellan 15-17år dömdes främst 

till dagsböter och överlämnande för vård inom socialtjänsten.  

Principen för unga lagöverträdare är att dessa i första hand skall bli föremål för 

åtgärder inom socialtjänsten. Men det allmänna har också ett behov av att brott beivras 

och att de grundläggande värden genom straffrättsliga regler upprätthålls. Detta kan 

uppfattas som svårförenligt vid det allmännas ingripande vid ungdomsbrott. Vård inom 

socialtjänsten kan sägas vara ett uttryck för behandlingsideologin, d.v.s. att straffrätten 

skall ta sin utgångspunkt i den brottsliga individen och inte i den brottsliga gärningen. 

Den har dock fått stå tillbaka när den ”nyklassicistiska” straffrättsteorin om straffvärde1 

har fått ett större inflytande på vilken påföljd som väljs. Vid allvarliga brott ökar därför 

fokuseringen på gärningen samtidigt som gärningsmannen och dennes behov får mindre 

betydelse för valet av påföljd. 

                                                 
1 Straffvärdet är ett juridiskt begrepp som beskriver brottets svårighet med särskild hänsyn till den skada 
eller fara som gärningen orsakat och till gärningsmannens skuld sådan den kommit i uttryck i gärningen. 
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1 Inledning 
 

1.1 Introduktion    
 

Unga lagöverträdare har länge särbehandlats när det gäller påföljder. Anledningen till 

detta är att man ser annorlunda på en ung människa som befinner sig i en utvecklingsfas 

och inte uppnått den mogenhet som vi förväntar oss av en vuxen person. Brottsligheten 

beaktas som en följd av den omogenhet och osäkerhet som utmärker vissa ungdomar. 

Personer under 15år kan överhuvudtaget inte dömas till påföljd (1 kap 6 § BrB). Tanken 

är att unga lagöverträdare i första hand skall bli föremål för åtgärder av de sociala 

myndigheterna som kan ge råd och stöd eller ingripa med stöd av socialtjänstlagen eller 

lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. 

Samhället har med andra ord ett visst överseende med unga personers som begår 

”dumdristiga” handlingar. Även som samhället först och främst vill att unga 

lagöverträdare skall bli föremål för vård inom socialtjänsten, finns även ett behov av att 

markera samhällets inställning till brottsliga handlingar. Ju allvarligare brottet är eller 

om den unge återfaller i brott, leder som regel till att påföljderna skärps. Samhällets 

tålamod och överseende med unga lagöverträdare är alltså inte obegränsat.   

 

 

1.2 Syfte och avgränsningar 
 

Mitt huvudsakliga syfte med denna uppsats är att få en uppfattning om vad som händer 

med unga lagöverträdare mellan 15-17år. Med utgångspunkt i den unges ålder, kön och 

tidigare brottslighet samt övriga omständigheter om personen som framkom i domen 

skall jag undersöka vilka påföljder som de unga får och hur domstolen motiverar sitt val 

av påföljd. Utifrån det regelverk som finns för unga lagöverträdare och med de principer 

som finns för unga lagöverträdare skall jag med ett antal domar jämföra vilka åtgärder 

som samhället, genom rättstillämparna, faktiskt vidtar mot unga lagöverträdare samt 

jämföra vilka teorier som gör sig gällande bakom de olika påföljderna.  

Tillgrund för min undersökning ligger de uppgifter som står i respektive dom. 

Eventuella personutredningar, yttranden eller andra uppgifter som domstolen har hämtat 

in har jag inte tagit del av. Det är först och främst påföljdsdelen som har studerats. En 
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del domar hade en relativt utförligt motivering till valet av påföljd. Men det fanns också 

domar där motiveringen var begränsad eller saknades helt. Jag är därför begränsad av 

den information som har kunnat utläsas från respektive domar.    

  

 

1.3 Metod och urval 
 

Min undersökning bygger på en källanalys där jag genom att studera domar skall 

analysera domstolarnas motiveringar till val av påföljd för unga lagöverträdare. Att jag 

inte har valt att intervjua rättstillämparna beror på att jag är intresserad av själva 

motiveringen i domen. Jag valde slumpmässigt ut perioden 18 oktober 2001 till 17 

december 2001. Under dessa två månader fanns det i Malmö tingsrätt 45 domar där de 

dömda var mellan 15-17år. 

 

 

1.4 Disposition 
 

Uppsatsen inleds med en redogörelse för olika teorier: straffrättsliga teorier, synen på 

återfall samt reparativ rättvisa. Därefter ger jag en översikt till vilka åtgärder som finns 

för unga lagöverträdare. Jag har sedan valt att dela in avsnitten utifrån typ av påföljd. 

Avsnitten är indelade i böter, vård inom socialtjänsten, villkorlig dom, skyddstillsyn och 

sluten ungdomsvård. Varje avsnitt inleds med några kommentarer om vad som gäller 

för påföljden. Därefter redovisar jag den information som jag har fått genom domarna; 

följt av sammanställning av antal domar, pojkar respektive flickors representation och 

deras ålder samt antal personer som förekom i belastningsregistret. Sist i varje avsnitt 

kommenterar jag vad som var typiskt för domarna där respektive påföljd valdes; vad det 

är för bakomliggande teorier som styr de olika påföljdsvalen. I kapitel 9 sammanfattar 

jag undersökningen och framför därefter mina slutsatser utifrån ett teoretiskt perspektiv. 
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2 Teorier 
 

2.1 Inledning 
 

Att belägga vissa handlingar med straff, kriminalisering, föregås av ett politiskt beslut. 

Vad man väljer att kriminalisera kan variera i olika skilda kulturer. När man söker få 

individer att handla på ett visst sätt kallas en sådan påverkan för social kontroll. Social 

kontroll kan utövas av myndigheter eller politiska organ och den är då formell. Exempel 

på metoder för formell social kontroll är: löfte om förmån; råd och uppmuntran; 

uppmaning; uppfostran; utbildning; information och propaganda; terapi; 

konfliktlösning; regelgivning; samt hot om tvångsingripande och verkställt 

tvångsingripande. Men social kontroll kan också utövas av familjen, grannar, 

arbetskamrater m.fl. och då är den informell. 
Kriminaliseringen har också en expressiv funktion (symbolfunktion). Genom 

kriminaliseringen utpekas en gärning som socialt förkastlig. Att använda sig av det 

rättsliga mönstret brott - straff är ett effektivt sätt för statsmakten att tala om vilka 

handlingssätt som inte är förenliga med en önskvärd social ordning. Detta har sin grund 

i att straffet till sin natur är repressivt.2 Kriminalisering, formell social kontroll genom 

straffhot, är bara en bland många olika former för social kontroll. Ofta betonas att 

kriminalisering bör vara det sista alternativet för att komma till rätta med ett problem 

eftersom straff är en kraftig och relativt primitiv samhällsreaktion. I praktiken visar det 

sig ofta att man lätt tar till kriminalisering i första hand, i vart fall när straffet bestäms 

till böter. En sådan åtgärd kräver som regel en förhållandevis liten insats från 

myndigheternas sida än andra former för formell social kontroll.3  

 

 

2.2 Absoluta straffteorier 
 

Enligt de absoluta straffteorierna är straffet ett mål i sig. Rättvisan skipas för rättvisans 

egen skull. Ett exempel på en absolut straffteori är vedergällningstanken. Detta synsätt 

kan spåras ända till Gamla Testamentet. Här står skadan som brottet lett till i fokus och 

                                                 
2 Jareborg, N, Straffrättens ansvarslära, s. 325.  
3 A a, s. 324. 
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inte gärningsmannens avsikter med gärningen. En annan absolut straffteori bygger på 

försoningstanken. Genom brottet har gärningsmannen ådragit sig en skuld som han kan 

sona genom straffet. Straffet kan verka som ett medel för att förbättra den dömdes 

moral. Med försoningstanken infördes skuld- och ansvarsbegreppet i rättsskipningen.4 

 

 

2.3 Relativa straffteorier 
 

I de relativa straffteorierna är straffet ett medel för att nå ett visst mål. Det finns två 

olika riktningar inom de relativa straffteorierna: den allmänpreventiva och den 

individualpreventiva. Med allmänprevention menas att straffet, direkt eller indirekt, 

skall fungera som avskräckande så att människor avhåller sig från att begå brott eller 

andra icke-önskvärda handlingar. Med individualprevention uppfattas straffet som ett 

medel för att motverka att människor fortsätter att begå brott, d.v.s. straffet skall 

motverka återfall i brottslighet. Hur man skall motverka att personer återfaller i brott 

kan ske på olika sätt. Ett sätt är att frihetsberöva lagöverträdaren under viss tid eller för 

gott, s.k. inkapacitering. Ett annat sätt är att avskräcka lagöverträdaren genom att t.ex. 

ådöma ett högt bötesstraff. Ett tredje alternativ kan vara att man försöker förbättra eller 

återanpassa lagöverträdaren genom behandling av olika slag. 

 
2.3.1 Behandlingsideologin     
 
Under årtiondena före det första världskriget hade den sociologiska skolans reformidé 

börjat utbredas och prägla debatten, doktrin och lagar i de stor europeiska länderna. Den 

sociologiska skolans reformidé byggde på tanken att straffrätten skulle ta sin 

utgångspunkt i den brottsliga individen och inte i den brottsliga gärningen.5 Medan 

denna reformidé fick stå tillbaka hos de krigsförande länderna under första världskriget, 

kom dessa idéer att slå igenom hos de övriga länderna i Europa under mellankrigstiden. 

Särskilt gällde detta England och de nordiska länderna. Behandlingsprincipen 

introducerades som en överordnad metod inom straffrätten och straffverkställigheten. 
Behandlingsideologin ligger till grund för utformningen av en del lagregler, till 

exempel regeln om överlämnande för vård inom socialtjänsten. Det är behovet hos 

gärningsmannen som ligger till grund för valet av påföljd och hur den verkställs. En 
                                                 
4 Chylicki, P, Att upphöra med brott – vägar ut ur den kriminella karriären, s. 12. 
5 Anners, E, Brottet, straffet och polisen – i den europeiska rättsutvecklingen, s. 167. 
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konsekvens av detta blir att man går ifrån kravet på lika straff för lika brott, det s.k. 

rättvisekravet. Behandlingsideologin bygger på tanken att personer som begår brott 

skall kunna förändras. Ideologin kan sägas ge uttryck för en deterministisk 

människosyn. Brottet är ett oundvikligt resultat av faktorer som oftast kan härledas till 

individens uppväxtförhållanden eller dennes sociala förhållanden i övrigt.6 

 

 

2.4 ”Nyklassicistisk” straffteori 
 

I Europa och USA har man börjat acceptera en ”nyklassicistisk” straffteori. Denna teori 

skall vara ett medel för att ge en objektiv måttstock för det enskilda brottets 

svårighetsgrad och därmed för det ”rätta” eller rättvisa straffet. Straffet kopplas till den 

brottsliga gärningen och inte till den som har begått brottet. För att bedöma brottets 

svårighetsgrad använder man sig av termen ”straffvärde”.  I Nationalencyklopedin 

definieras ordet straffvärde som ”… ett juridiskt begrepp för brotts svårighet med 

särskild hänsyn till den skada eller den fara som gärningen orsakat och till 

gärningsmannens skuld sådan den kommit till uttryck i gärningen. Straffvärdet har 

avgörande betydelse när brottspåföljd bestäms”.  

Den nyklassicistiska metoden gör det lättare att motivera en straffskärpning av 

straffrätten och straffverkställigheten än vid tillämpningen av den sociologiska skolans 

metod.7 

 

 

2.5 Brottsideologier och synen på återfall i brott 
 

Jareborg använder tre olika kategorier för att beskriva olika brottsideologier: den 

primitiva, kollektivistiska och radikala uppfattningen. Den primitiva uppfattningen är ett 

medeltidsfenomen i det germanska Europa. Här praktiserades och utvecklades 

bestraffningen som institution inom tämligen begränsade enheter: familjen, stammen, 

truppen, hovet. Bestraffningen berodde ytterst på olydnad. Brottet sågs som direkt riktat 

mot en individ i en maktposition. När statlig bestraffning infördes övertogs denna 

uppfattning som olydnad mot härskaren. Från att ha varit en privat angelägenhet blev 
                                                 
6 Chylicki, P, Att upphöra med brott – vägar ut ur den kriminella karriären, s. 15f. 
7 Anners, A, Brottet, straffet och polisen – i den europeiska rättsutvecklingen, s. 171f. 
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brottet en kränkning av härskaren, d.v.s. statsmakten. Den primitiva uppfattningen tar 

alltså sin utgångspunkt i relationen mellan härskaren och gärningsmannen.8 

För den kollektivistiska uppfattningen är lagen visserligen ett uttryck för 

statsmakten, men den abstrakta staten kliver tillbaka och auktoritetspositionen 

tillkommer själva normordningen. När lagen ersätter härskaren är det inte lika träffande 

att tala om olydnad. Istället kan man tala om likgiltighet. Den som begår brott stör inte 

längre någons frid utan det är rättsfriden som störs. Enligt den kollektivistiska 

uppfattningen relateras brottets förkastlighet till likgiltigheten eller fientligheten i 

förhållande till rättsordningen. Här är utgångspunkten gärningsmannen och dennes 

relation till rättsordningen. Den moderna straffrätten kännetecknas av den 

kollektivistiska uppfattningen.9 

Den radikala uppfattningen menar, till skillnad från den primitiva och 

kollektivistiska uppfattningen, att man inte kan koppla det förkastliga i ett brott till en 

viss attityd hos brottslingen. Det som är förkastligt hos ett brott är endast det som gör 

beteendet värt att kriminalisera. Det är alltså kränkningen av eller ett hot mot ett värde 

eller intresse som bör skyddas av rättsordningen. Den radikala uppfattningen tar sin 

utgångspunkt i gärningen och relationen till brottsoffret, förutsatt att det finns något.10 

Gemensamt för den kollektivistiska och radikala uppfattningen är att båda anser att 

kriminalisering är en statlig angelägenhet och att vissa brott kriminaliseras med hänsyn 

till skadlighet för statliga intressen, medan andra brott kriminaliseras med hänsyn till 

skadligheten för enskilda intressen. Den kollektivistiska uppfattningen anser att varje 

brott ytterst riktar sig mot den statliga rättsgemenskapen, något som den radikala 

uppfattningen förnekar. 

Återfall i brott är en viktig faktor vid påföljdsbestämningen. Det finns olika synsätt 

på huruvida den som återfaller i brott förtjänar strängare straff. Strängare straff 

motiveras ibland med allmänpreventiva skäl och ibland med individualpreventiva skäl. 

Jareborg menar dock att det är oklart om i vilken mån man lägger vikt vid 

gärningsmannens skuld (i vid mening) eller brottspreventiva skäl. Det finns en oenighet 

om återfallets betydelse. Oenigheten om hur man skall se på återfall har sin grund i 

olika ideologiska teorier. 

                                                 
8 Jareborg, N, Straffrättens ansvarslära, s. 313f. 
9 A a, s.314. 
10 A a, s. 315f. 
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Utifrån den primitiva uppfattningen är återfall ett symptom på en mer uttalad 

olydnad. För den kollektivistiska uppfattningen kan återfall i brott ses som en mer 

uttalad likgiltighet inför de värden och intressen som rättsordningen skyddar och på så 

sätt även en likgiltighet inför rättsordningen som sådan. Det som först uppfattades som 

likgiltighet kan vid återfall därför också vara ett tecken på ett avståndstagande. För den 

radikala uppfattningen är gärningen inte skadligare eller farligare bara för att 

gärningsmannen tidigare har dömts för brott, såtillvida att den upprepade gärningen inte 

riktar sig mot samma person. Då är det nya brottet att betrakta som allvarligare.11 

 

 

2.6 Reparativ rättvisa 
 

Ett synsätt är reparativ rättvisa där man betraktar brottet som en konflikt och som så 

långt möjligt bör lösas av de inblandade parterna. Här skall gärningsmannen hållas 

ansvarig för sina handlingar. Han ska förstå och ställa till rätta de konsekvenser hans 

handlande har orsakat. Med detta synsätt skulle man inte använda sig av böter som är en 

påföljd mellan den dömde och samhället. Det är viktigare att gärningsman och 

brottsoffer får en chans att söka försoning och avslut än att straffa gärningsmannen. 

Synsättet innebär också att man lägger större vikt vid den lokalt förankrade sociala 

kontrollen vilket innebär att ett oönskat beteende kan fördömas på ett mer informellt 

sätt.12 Medling är ett uttryck för denna teori. Påföljder som också kan sägas ha vissa 

drag av en reparativ rättvisa är ungdomstjänst och samhällstjänst. 

 

 

 

                                                 
11 Jareborg, N, Straffrättens ansvarslära, s. 318f. 
12 Nehlin, C, Lindström, P, Svanberg, K, Medling vid brott – om mötet mellan unga gärningsmän och 
brottsoffer, s.10. 
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3 Unga lagöverträdare 
 

3.1 Allmänt 
 

Syftet med samhällets insatser är som regel att försöka hindra att den unge fastnar i en 

kriminell livsstil. Målsättningen med påföljdssystemet för unga lagöverträdare är att det 

i större utsträckning än vad som nu är fallet skall följa de principer som gäller för vuxna 

lagöverträdare, d.v.s. att reaktionerna skall vara förutsebara, att lika brott skall 

behandlas lika och att det skall finnas en proportionalitet mellan brott och straff.13 

Det finns ett flertal regler i brottsbalken för personer mellan 15-20år som har för 

avsikt att mildra påföljdsbestämningen jämfört med vad som gäller för vuxna. Om t.ex. 

en ung person utnyttjas till att medverka i ett brott kan påföljden mildras (23 kap 5 § 

BrB). När domstolen skall bestämma brottets straffvärde skall den ta hänsyn till 

gärningsmannens förmåga att inse brottets effekter (29 kap 1 § 2 st BrB). Rent allmänt 

måste det anses att en ung person har svårare för att inse effekterna av ett visst 

handlande än en vuxen person. Vid bedömning av straffvärdet kan som förmildrande 

omständighet vara om det finns ett samband mellan gärningsmannens handlande och 

hans bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga (29 kap 3 § 1 st 3 p BrB). 

För den som begår brott innan han fyllt 21år skall domstolen beakta hans ungdom 

vid straffmätningen (29 kap 7 § 1 st BrB). Detta innebär att domstolen får döma till ett 

lindrigare straff än vad som egentligen är föreskrivet för brottet i fråga, en s.k. 

ungdomsrabatt. Det finns dock inga direkta regler om hur nedsättningen av straffet skall 

ske. Enligt ett uttalande från Högsta domstolen bör straffnedsättningen normalt sett bli 

större för den som vid brottet var väsentligt yngre än 21år än den som t.ex. börjar närma 

sig 21år. Straffnedsättningen bör i princip vara större ju yngre lagöverträdaren är. Men 

det är inte bara åldern som spelar in. Om en ung person skulle dömas till ett långvarigt 

fängelsestraff kan det vara rimligare att göra en större nedsättning av straffet än vid 

kortare frihetsstraff eller bötesstraff. 14 

Vidare skall domstolen vid val av påföljd fästa särskilt avseende vid omständigheter 

som talar för en lindrigare påföljd än fängelse (30 kap 4 § BrB). För ett brott som någon 

begått innan han fyllt 18år får rätten döma till fängelse endast om det finns synnerliga 

                                                 
13 Prop. 1997/98:96, Vissa reformer av påföljdssystemet. 
14 Thunved, A, Clevesköld, L, Thunved, B, Samhället och de unga lagöverträdarna, s. 142 
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skäl (30 kap 5 § 1 st BrB). Om personer under 18år begår allvarliga brott för vilket 

påföljden skulle bli fängelse, skall domstolen i först hand bestämma påföljden till sluten 

ungdomsvård. Regeln gäller dock inte om det, med hänsyn till den tilltalades ålder vid 

lagföringen eller annan omständighet, finns särskilda skäl däremot (31 kap 1 a § BrB). 

Sluten ungdomsvård bör inte komma ifråga när personen har fyllt 18år.15 

För den som är under 21år och har begått brott samt kan bli föremål för vård inom 

socialtjänsten eller LVU kan brottspåföljden bli att överlämnas till för vård inom 

socialtjänsten. Socialtjänsten får upprätta en vårdplan som domstolen sedan måste 

godkänna. Utifall den dömde inte följer vårdplanen kan förordnandet undanröjas och en 

annan påföljd dömas ut (38 kap 2 § BrB). Ett överlämnande till socialtjänsten kan 

kombineras med högst 200 dagsböter. Detta bör dock inte ske om den dömde skall bli 

föremål för institutionsvård. Ungdomstjänst är ett annat alternativ att använda i 

kombination med vård inom socialtjänsten. Det förutsätter att den unge samtycker till 

påföljden. Detta är i första hand avsett för ungdomar i åldrarna 15-17år och även denna 

föreskrift om ungdomstjänst kan undanröjas av domstol om den dömde inte följder den. 

Domstolen kan också ålägga en person vars brott lett till skada på egendom till att på 

visst sätt och under viss tid hjälpa den skadelidande med arbete, främst att avhjälpa 

skadan (31 kap 1 § 5 st BrB). För detta val av påföljd krävs att det är för att främja den 

unges återanpassning i samhället och att den skadelidande har samtyckt.  

Sedan 1 juli 2002 finns lagen (2002:445) om medling med anledning av brott. Detta 

är ett sätt att försöka öka gärningsmannens insikt om brottets konsekvenser och 

samtidigt möjliggöra för brottsoffret att bearbeta sina upplevelser av brottet. Medlingen 

är enligt lagen frivillig för båda parter och brottet måste vara erkänt. För vissa typer av 

brott anses medling vara mindre lämpligt, exempelvis våldsbrott mot anhöriga. När 

medling pågick som försöksverksamhet stod snatteri och stöldbrott för över hälften av 

alla fall.16  

 

 

 

 

 

                                                 
15 A a,  s. 144. 
16 A a, s. 53. 
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3.2 Särskilda åtgärder för unga lagöverträdare 

 

Åklagare har som huvudregel en skyldighet att åtala för ett brott som hör under allmänt 

åtal underförutsättningen att han förväntar sig en fällande dom. Det finns dock ett antal 

undantag till denna regel.  

 

3.2.1 Rapporteftergift 

Polis får underlåta att avge rapport eller vidarebefordra en rapport till åklagare om 

brottet med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet är obetydligt och det är 

uppenbart att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än böter (9 § 2 st Polislagen). 

Rapporteftergift kan t.ex. aktualiseras vid ett snatteribrott som är ett tillfällighetsbrott 

och om värdet är obetydligt. Men rapporteftergift kan också förekomma för vissa brott 

där fängelse visserligen ingår i skalan men det är huvudsakligen böter som döms ut. 

Som exempel kan ges lindrigare fall av bedrägligt beteende, ofredande och egenmäktigt 

förfarande. Har brottet orsakat ringa personskada eller egendomsskada får 

rapporteftergift endast lämnas om den skadelidande inte gjort anspråk på skadestånd 

eller att man är överens om skadeståndet.  

En rapporteftergift kan återkallas antingen om gärningsmannen eller målsägande 

invänder mot polisens beslut. Då överlämnas ärendet till åklagare.  

 

 

3.2.2 Åtalsunderlåtelse  

Ett annat undantag till huvudregeln om åklagarens åtalsplikt återfinns i 20 kap 7 § RB. 

Åklagaren får i vissa fall underlåta att väcka talan trots att bevisningen är tillräcklig, en 

s.k. åtalsunderlåtelse. I LUL finns regler om åtalsunderlåtelse med avseende på personer 

som inte fyllt 18år och dessa bestämmelser ska i första hand tillämpas när det gäller 

unga lagöverträdare, i andra hand kan 20 kap. 7 § RB tillämpas. Lagreglerna i LUL 

utgår från att det i första hand är socialtjänsten, och inte kriminalvården, som ska 

ansvara för unga som begår brott. Åtalsunderlåtelse innebär att ärenden med unga 

personer som har begått brott kan få en snabb och smidig handläggning. 

Personer mellan 15-18år som har begått brott får i stor utsträckning åtalsunderlåtelse 

enligt LUL. Åtalsunderlåtelse får beslutas, om den unge blir föremål för vård eller 

annan åtgärd inom socialtjänsten, vård enligt LVU eller annan åtgärd som innebär att 
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den unge får hjälp eller stöd. Åtalsunderlåtelse får också beslutas om det är uppenbart 

att brottet skett av okynne eller förhastande. Vid bedömning av om åtalsunderlåtelse 

skall meddelas skall åklagaren även beakta den unges vilja att ersätta, avhjälpa eller 

begränsa den skada som målsägande har orsakats (17 § LUL). 

Åtalsunderlåtelse får inte beslutas om det innebär att något väsentligt allmänt eller 

enskilt intresse åsidosätt. Ett exempel på om ett allmänt intresse åsidosätts kan vara om 

den unge återfallit i brott. Åtalsunderlåtelser bör som huvudregel inte tillämpas när unga 

personer återfaller i brott. Lagstiftaren anser att det är viktigt att ungdomar som begår 

brott ställs till ansvar för detta och får ta konsekvenserna av sitt handlande. Åklagaren 

skall dock ta hänsyn till om den nya brottsligheten är lindrigare eller allvarligare än den 

tidigare.17 När en åtalsunderlåtelse utfärdas skall den unge som huvudregel underrättas 

om beslutet vid ett personligt sammanträde med åklagaren inom två veckor från 

beslutet. Vårdnadshavare och eventuellt andra vuxna som har en fostrande roll för den 

unge kallas också till sammanträdet. Även någon från socialtjänsten får närvara vid 

mötet. Om den unge inte sköter sig kan åtalsunderlåtelsen återkallas. Om den unge 

begår nya brott kan åklagaren inte alltid väcka åtal för det tidigare brottet utan i vissa 

fall är det tillräckligt med att utfärda strafföreläggande. 

 

3.2.3 Strafföreläggande 

I vissa fall kan åklagaren, i stället för att väcka talan vid domstol, förelägga ett 

bötesstraff genom att utfärda ett strafföreläggande (15 § LUL). Detta är ytterligare en 

åtgärd som kan vidtas utifrån principen att 15-18åringar i första hand skall hållas borta 

från domstolarna. Som jag tidigare nämnt vill lagstiftaren att åtgärder mot unga 

lagöverträdare i första hand skall ske genom socialtjänstens försorg. Därför har man 

utvidgat möjligheten att utfärda strafföreläggande för den som begår brott före 18års 

ålder. 

Även här skall åklagaren som huvudregel delge ett strafföreläggande vid ett 

personligt sammanträde med den unge och om möjligt dennes vårdnadshavare. Detta 

för att låta den unge förstå allvaret med det begångna brottet och hur samhället ser på 

det.18 

 

 
                                                 
17 Thunved, A, Clevesköld, L, Thunved, B, Samhället och de unga lagöverträdarna, s. 117. 
18 A a,  s. 125f. 
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3.3 Sammanfattning 
 

Bedömningen av huruvida ett brott har begåtts eller vilket straffvärde brottet har är den 

samma för både vuxna och barn. När det gäller påföljdsdelen finns det däremot en 

möjlighet att göra en annan bedömning beroende på om du är under en viss ålder eller 

om du är vuxen. Det finns ett flertal särskilda regler för unga lagöverträdare som har för 

avsikt att ta hänsyn till att en ung människa inte har samma mogenhet som en vuxen. I 

många fall får domstolen välja en annan påföljd för den unge. För flera regler finns det 

förutsättningar som måste vara uppfyllda för att få tillämpas. Att reglerna innehåller 

undantag är inte heller ovanligt. Reglerna om rapporteftergift, åtalsunderlåtelse och 

strafföreläggande innebär att unga lagöverträdare kan begå något brott innan den unge 

får stå till svars för sitt brott i domstolen.   
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4 Påföljden böter 
 

4.1 Inledning 
 

Böter är den lindrigaste påföljden som kan dömas ut. Det finns olika typer av böter; 

penningböter, dagsböter eller normerande böter. Penningböter är böter som bestäms 

utan att gärningsmannens ekonomiska situation beaktas. Hur mycket som skall betalas i 

penningböter är reglerat i lag. Det finns således inget utrymme för domstolen att välja 

storleken på penningböterna. Dagsböter innebär att gärningsmannen skall betala pengar 

till staten. Antalet dagsböter varierar beroende på hur allvarligt brottet anses vara, lägst 

30 och högst 150 eller 200 vid flera brott. Den lägsta dagsboten är 30kr. Varje dagsbot 

bestäms till ett visst belopp efter vad som bedöms som skäligt. Storleken är sålunda 

beroende av gärningsmannens inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och 

ekonomiska förhållanden i övrigt. Dagsbotens belopp får jämkas om det finns särskilda 

skäl till det. Den unges ålder kan vara ett skäl för att dagsboten jämkas. 

 

 

4.2 Rättsfallen 
 

Penningböter 

Pojke född -85, 16år: han hade åkt bil utan bilbälte och dömdes för förseelse mot 

trafikförordningen till penningböter 300kr.19  

Pojke född -84, 17år: han hade cyklat mot rött ljus. Han dömdes för förseelse mot 

trafikförordningen till penningböter 600kr.20 

Pojke född -85, 15år vid tidpunkten för gärningarna: han ägde en bil som han hade 

låtit en annan person få använda trots att fordonskatten inte var betald och att bilen hade 

körförbud. Han dömdes för förseelse mot fordonskattelagen och fordonskungörelsen till 

penningböter 900kr.21 

 

 

 
                                                 
19 Malmö tingsrätts dom 2001-10-25 mål nr B3514-01. 
20 Malmö tingsrätts dom 2001-11-15 mål nr B7797-01. 
21 Malmö tingsrätts dom 2001-11-22 mål nr B8037-01. 
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Dagsböter 

Pojke född -84, 16år vid tidpunkten för gärningen: pojken hade tagit en cd-skiva 

från en bil. Han dömdes för stöld till dagsböter 40 à 30kr samt att betala 500kr till 

Brottsofferfonden. Pojken förklarade sig varken kunna erkänna eller förneka brottet då 

han inte kunde komma ihåg något. Av domen framkom att pojken inte förekom i 

belastningsregistret. Enligt socialnämndens yttrande förelåg inget behov av åtgärder 

inom socialtjänsten och inga åtgärder var planerade. Med hänvisning till 29 kap. 7 § 

första stycket BrB var det möjligt att bestämma påföljden till dagsböter.22 

Flicka född -86, 15år: flickan hade tagit smink och kläder till ett värde av 2328,50kr 

tillsammans med en annan flicka (född-83). Hon dömdes för stöld till dagsböter 70 à 

30kr samt att betala 500kr till Brottsofferfonden. Hon hade erkänt gärningen. Flickan 

förekom inte i belastningsregistret. Med hänsyn till hennes låga ålder ansåg rätten att 

man kunde stanna vid böter.23 

Pojke född -84, 17år: pojken dömdes för tre fall av skadegörelse till dagsböter 50 à 

30kr samt att betala 500kr till Brottsofferfonden. Han hade erkänt gärningarna. Rätten 

ansåg att det inte var aktuellt med annan påföljd än dagsböter.24 

Flicka född -84, 16år vid tidpunkten för gärningarna: flickan hade vid två tillfällen 

tagit saker till ett värde av 359kr respektive 39,50kr. Hon dömdes för snatteri till 

dagsböter 70 à 30kr samt att betala 500kr till Brottsofferfonden. Flickan hade erkänt 

båda brotten. Av domen framgick att man inte hade inhämtat något yttrande jämlikt 

LUL (lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare). Rätten ansåg att hon 

borde dömas tillböter.25 

Pojke född -85, 16år: pojken erkände att han hade tagit varor till ett värde av 298kr. 

Han dömdes för snatteri till dagsböter 40 à 30kr samt att betala 500kr till 

Brottsofferfonden. Förhandlingen tog 10 minuter. 26 

Pojke född -85, 16år: pojken erkände att han tagit skor till ett värde av 599kr. Han 

dömdes för snatteri till dagsböter 50 à 30kr samt att betala 500kr till Brottsofferfonden. 

Han skulle också betala 599kr i skadestånd till affären där han hade tagit skorna. 

Förhandlingen tog 5 minuter.27  

                                                 
22 Malmö tingsrätts dom 2001-10-29 mål nr B7884-01. 
23 Malmö tingsrätts dom 2001-10-23 mål nr B7934-01. 
24 Malmö tingsrätts dom 2001-10-25 mål nr B6938-01. 
25 Malmö tingsrätts dom 2001-10-29 mål nr B7616-01. 
26 Malmö tingsrätts dom 2001-10-30 mål nr B3777-01. 
27 Malmö tingsrätts dom 2001-10-30 mål nr B6788-01. 
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Flicka nr 1 född-85, 16år: flickan hade tillsammans med en jämnårig flicka tagit 

kläder till ett värde av 1735kr. Hon dömdes för stöld till dagsböter 80 à 30kr samt att 

betala 500kr till Brottsofferfonden. Flickan hade erkänt gärningen. Av domen framgick 

att flickan förekom i belastningsregistret under ett avsnitt; ett den 9 oktober 2001 

godkänt strafföreläggande avseende snatteri. Med hänsyn till hennes låga ålder och att 

hon i belastningsregistret endast förekom under en åtalsunderlåtelse ansåg rätten att 

påföljden kunde stanna vid böter. 

Flicka nr 2 född-85, 16år: även denna flicka dömdes för stöld till dagsböter 50 à 30kr 

samt att betala 500kr till Brottsofferfonden. De något lägre dagsböterna motiverades 

med att det var flicka nr 1 som hade tagit initiativet och varit mer aktiv vid 

genomförandet. Flicka nr 2 förekom i belastningsregistret under två avsnitt. Det ena 

rörde ett den 2 mars 2001 godkänt strafföreläggande avseende stöld. Det andra avsnittet 

avsåg en dom från den 8 maj 2001 då Malmö tingsrätt dömde henne för snatteri varvid 

påföljden bestämdes till överlämnande för vård inom socialtjänsten. Enligt ett yttrande 

från socialnämnden hade flickan redan beviljats bistånd i form av tre månaders 

samtalskontakt med den s.k. ungdomsgruppen. Med hänsyn till att kontakten med 

socialtjänsten redan hade inletts och flickans låga ålder kunde påföljden stanna vid 

böter.28 

Flicka född -84, 16år vid tidpunkten för gärningarna: flickan dömdes för försök till 

stöld och för snatteri till dagsböter 120 à 30kr samt att betala 500kr till 

Brottsofferfonden. Flickan stod tillsammans med två andra, något äldre kamrater, åtalad 

för dessa brott. Av domen framgick att flickan den 13 juni 2001 dömdes för stöld till 

dagsböter. Enligt socialförvaltningens yttrande hade man inte fått kontakt med flickan 

eller hennes vårdnadshavare. Enligt yttrandet från den tidigare domen framgick att 

flickan inte tidigare hade snattat och att varken flickan eller hennes mamma var 

intresserade av något stöd från socialförvaltningen. Rätten gjorde bedömningen att 

flickan endast var 16år vid gärningstillfället. Vidare bygger socialtjänsten på att vård 

kommer till stånd i frivilliga former. Såväl flickan som hennes moder hade förklarat att 

man inte var intresserade av sådan vård och vårdplan saknades därför från 

socialförvaltningen. Flickan hade visserligen kort tid efter senaste domen återfallit i 

förmögenhetsbrott, vilket visade att hon inte hade förstått allvaret i att hon lagförts för 

brott, men enligt tingsrätten var vårdbehovet ännu inte uppenbart. Med beaktande av att 

                                                 
28 Malmö tingsrätts dom 2001-10-30 mål nr B8028-01. 
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brottsligheten var av begränsad allvarlig karaktär ansåg rätten att påföljden än en gång 

kunde stanna vid böter.29 

Pojke född -84, 17år: pojken dömdes för skadegörelse och narkotikasmuggling till 

dagsböter 75 à 30kr samt att betala 500kr till Brottsofferfonden. Han dömdes också att 

betala 7350kr i skadestånd. Domen innehåll ingen motivering till val av påföljd.30 

Pojke född -85, 16år: pojken dömdes för olovlig körning till dagsböter 30 à 30kr. 

Pojken hade erkänt gärningen. Förhandlingen tog 10 minuter.31 

Pojke född -84, 17år: pojken dömdes för grov stöld till dagsböter 100 à 30kr samt att 

betala 500kr till Brottsofferfonden. Han skulle också betala 7000kr i skadestånd. 

Motiveringen till påföljdsvalet var att med hänsyn till vad som framkommit om pojkens 

personliga förhållanden och omständigheter i övrigt kunde det inte bli tal om att 

överlämna honom till vård inom socialtjänsten. Hade pojken varit ”vuxen” hade 

påföljden bestämts till villkorlig dom och böter. Med tillämpning av 29 kap 7 § första 

stycket BrB kunde påföljden stanna vid böter.32 

Pojke född -84, 17år: pojken dömdes för häleriförseelse till dagsböter 50 à 30kr samt 

att betala 500kr till Brottsofferfonden. Av domen framgick att han tidigare var ostraffad. 

Socialnämndens bedömning var att man ej hade för avsikt att vidta någon åtgärd då 

modern hade visat stor styrka och beslutsamhet samt själv vidtagit de åtgärder som varit 

nödvändiga för att förändra pojkens utveckling. På dessa grunder valde rätten ett 

bötesstraff. Det kan tilläggas att pojken stod åtalad tillsammans med en annan yngre 

pojke som dock fick påföljden vård inom socialtjänsten.33 

Flicka född -84, 17år: flickan hade använt en annan persons pass för att komma in på 

en nattklubb. Hon hade erkänt och dömdes till dagsböter 30 à 30kr samt att betala 500kr 

till Brottsofferfonden. Förhandlingen avgjordes med stöd av 46 kap 15a § första stycket 

RB i flickans utevaro.34 

Pojke född-85, 16år: pojken hade tagit datorer på en skola. Han dömdes för stöld till 

dagsböter 75 á 30kr samt att betala 500kr till Brottsofferfonden. Han skulle också betala 

28 680kr i skadestånd till kommunen. Pojken förekom inte i belastningsregistret. Enligt 

yttrandet från socialnämnden misstänkte man att pojken använde droger och att det var 

den huvudsakliga anledningen till att man föreslog en vårdplan enligt vilken pojken 
                                                 
29 Malmö tingsrätts dom 2001-11-01 mål nr B8023-01. 
30 Malmö tingsrätts dom 2001-11-08 mål nr B8249-01. 
31 Malmö tingsrätts dom 2001-11-08 mål nr B8410-01. 
32 Malmö tingsrätts dom 2001-11-08 mål nr B8490-01. 
33 Malmö tingsrätts dom 2001-11-08 mål nr B8374-01. 
34 Malmö tingsrätts dom 2001-11-13 mål nr B7437-01. 
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skulle lämna droganalyser och ha kontakt med Alinea. Pojken förnekade att han 

använde droger och gav inte sitt samtycke till vårdplanen. Tingsrätten menade att 

misstanke om drogmissbruk inte kunde föranleda till att påföljden skulle bestämmas till 

överlämnande till vård inom socialtjänsten. Allt som allt ansågs inte förutsättningarna 

för vård vara uppfyllda och påföljden bestämdes därför till böter.35 

Flicka född -84, 16år vid tidpunkten för gärningarna: flickan hade tagit smink, 

spottat och sparkat en annan flicka på benet. Hon dömdes för misshandel, ofredande och 

snatteri till dagsböter 30 à 30kr samt att betala 500kr till Brottsofferfonden. Flickan var 

tidigare ostraffad. Enligt yttrandet från socialnämnden förelåg inget behov av stöd från 

socialnämnden och varken flickan eller vårdnadshavarens var intresserade av något 

stöd. Rätten ansåg att gärningarna skulle leda till ett bötesstraff.36 

Pojke född -85, 16år: pojken stod åtalad för att ha hotat sin broders klassföreståndare. 

Pojken förnekade brott. Han dömdes för olaga hot till dagsböter 40 à 30kr samt att 

betala 500kr till Brottsofferfonden. Vid straffmätningen beaktade rätten pojkens låga 

ålder samt de omständigheter som fått pojken att begå gärningen. Pojken talade inte så 

bra svenska och det var därför lätt att missuppfatta honom vilket rätten också tog 

hänsyn till.37   

Pojke född -84, 17år: pojken hade gett sig på en polisman och tagit grepp om halsen 

dock utan att orsaka andnöd eller mer påtaglig smärta. Han dömdes för våld mot 

tjänsteman och våldsamt motstånd till dagsböter 80 à 30kr samt att betala 500kr till 

Brottsofferfonden. Han förekom inte i belastningsregistret. Enligt yttrande från 

stadsdelen förelåg inget behov av insats från socialtjänstens sida. Rätten ansåg att det 

inte fanns synnerliga skäl att bestämma påföljden till fängelse. Eftersom det inte fanns 

behov av vård inom socialtjänsten eller övervakning kunde påföljden med tillämpning 

av 29 kap 7 § första stycket BrB bestämmas till böter.38 

Pojke född -84, 16år vid tidpunkten för gärningarna: pojken dömdes för häleri, 

olovligt brukande och olovlig körning till dagsböter 100 à 30kr samt att betala 500kr till 

Brottsofferfonden. Pojken förekom under tre avsnitt i belastningsregistret. Samtliga 

domar avsåg förmögenhetsbrott och vid samtliga tillfällen hade påföljden bestämts till 

överlämnande för vård inom socialtjänsten. I den senaste domen, 8 februari 2001 

                                                 
35 Malmö tingsrätts dom 2001-12-06 mål nr B7384-01. 
36 Malmö tingsrätts dom 2001-12-11 mål nr B9147-00. 
37 Malmö tingsrätts dom 2001-12-11 mål nr B9255-01. 
38 Malmö tingsrätts dom 2001-12-12 mål nr B3791-01. 
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avseende stöld, kombinerades överlämnande för vård inom socialtjänsten med 40 

timmars ungdomstjänst.  

Sistnämnda dom hade varit föremål för talan om undanröjan p.g.a. att pojken inte 

skött ungdomstjänsten. Talan bifölls av TR som istället bestämde påföljden till 

skyddstillsyn, men i slutligt beslut den 23 november 2001 förordnade hovrätten att det 

var tillräckligt med en varning och att något undanröjande således inte skulle ske. 

Hovrätten menade att uppgifterna om pojkens personliga förhållanden tydde på att en 

viss förbättring hade skett. Han hade en god och tät kontakt med sin kontaktperson och 

det var angeläget att denna kontakt kunde fortgå. Pojkens låga ålder, anledningen till att 

han avbröt ungdomstjänsten samt den positiva utveckling som syntes vara på gång 

bidrog till att hovrätten fann det tillräckligt med en varning. 

Socialnämndens yttrande upprättades två månader före hovrättens beslut. Där 

anfördes att pojken hade fått bistånd i form av kontaktperson 20tim/vecka. 

Socialnämnden avsåg inte att vidta några ytterligare åtgärder. Någon vårdplan fanns 

därför inte. Att ännu en gång döma till överlämnande för vård inom socialtjänsten var 

därför inte aktuellt. Påföljds valet stod mellan ett rent bötesstraff och en skyddstillsyn. 

De omständigheter som talade för ett rent bötesstraff var pojkens låga ålder samt att han 

redan hade en kontaktperson genom socialtjänsten. För ett bötesstraff talade även vad 

hovrätten i sitt beslut anfört om att en positiv utveckling på det personliga planet var på 

gång. Vad som å andra sidan talade för skyddstillsyn var det faktum att ett tidigare 

överlämnande till socialtjänsten inte har haft önskvärd effekt i fråga om avhållsamhet 

från fortsatt brottslighet. Vid en samlad bedömning fann rätten, ”om än med viss 

tvekan”, att de omständigheter som talade för ett rent bötesstraff hade en sådan tyngd att 

pojken en sista gång borde ges förmånen av en ”ungdomspåföljd”. Två nämndemän 

ville ha skyddstillsyn.39 

Pojke född -84, 17år: pojken dömdes för olovlig körning till dagsböter 40 à 30kr. 

Pojken hade erkänt och förhandlingen avgjordes med stöd av 46 kap 15a § fösta stycket, 

fösta punkten RB i den tilltalades utevaro.40 

 

 

 

 
                                                 
39 Malmö tingsrätts dom 2001-12-13 mål nr B7075-01. 
40 Malmö tingsrätts dom 2001-12-13 mål nr B8816-01. 
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4.3 När domstolen väljer böter 
 

En sammanställning 

____________________________________________________________________ 

Penningböter 

Antal         Födda år    Ålder vid gärningen 

Domar Pojkar Flickor -86 -85 -84   15år 16år 17år   

 3   3   -     -     2    1     1    1    1 

 

Hur många som förekom i belastningsregistret och deras ålder 

Antal   Födda år      Ålder vid tidpunkten för gärningen  

    – 86 -85 -84    15år 16år 17år 

Pojkar     -     -     -          -     -    -      

Flickor      -     -     -          -    -    - 

___________________________________________________________________ 

Dagsböter 

Antal         Födda år    Ålder vid tidpunkt för gärningen 

Domar Pojkar Flickor -86 -85 -84   15år 16år 17år 

 20   13   7     1    7   12     1    12   7 

 

Hur många som förekom i belastningsregistret41 och deras ålder 

Antal   Födda år      Ålder vid tidpunkten för gärningen  

     -86 -85 -84    15år 16år 17år 

Pojkar     -     -     1      -    1    -      

Flickor      -     2    1      -    3    - 

 

Vilken typ av påföljd som är stadgat för respektive brott kan sägas vara ett uttryck för 

hur allvarligt lagstiftaren ser på brottstypen i fråga.  Penningböter är en lindrigare 

påföljd än dagsböter. Penningböter är en vanlig bötesform vid trafikförseelser. Denna 

form av böter fyller framförallt en allmänpreventiv funktion i det att den skall få 

människor att följa t.ex. trafikreglerna. Man har ingen möjlighet att ta till strängare 

straff mot dem som återfaller i brott när endast penningböter är föreskrivet för brottet.      

                                                 
41 Som framgick av domen. 
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I de tre fall som fanns med i undersökningen där domstolen dömde ut penningböter 

hade den tilltalade förmodligen inte erkänt gärningen vilket i sin tur ledde till att 

åklagaren väckte talan vid domstol. 

En av de vanligaste påföljderna i undersökningen var dagsböter. Av 20 domar 

framgick det av 4 domar att den unge fanns med i belastningsregistret. Man kan i och 

för sig i fråga sätta om de övriga 16 domarna bestod av personer som begått sitt första 

brott. Jag tänker på vad som togs upp i andra kapitlet med principen om att försöka hålla 

unga lagöverträdare borta från domstolen. Om det är så att 16 personer inte har begått 

något brott tidigare kan man fråga sig varför åklagaren överhuvudtaget åklagaren väckt 

talan när det finns andra åtgärder att tillgå. I flera fall hade den tilltalade erkänt 

gärningen/-na, dock inte alla.  

Brotten som är vanligast förekommande i denna kategori är snatteri och stöld i olika 

grad. De tre flickorna som fanns med i belastningsregistret återföll i samma brottstyp, 

snatteri och stöld. I ett fall hade flickan tidigare fått dagsböter. En annan flicka hade 

tidigare fått strafföreläggande. Den tredje flickan hade tidigare fått ett strafföreläggande 

och vid ett annat tillfälle vård inom socialtjänsten. Här har inte ett återfall i brott haft 

någon inverkan på val av påföljd. I ett fall hade flickan en kontaktperson genom 

socialtjänsten. I ett fall var inte flickan eller hennes vårdnadshavare intresserade av vård 

inom socialtjänsten. I övrigt har den låga åldern varit det främsta skälet till att man 

valde dagsböter.  

Pojken som fanns i belastningsregistret återföll också i samma brottstyp, 

förmögenhetsbrott. Han hade tidigare överlämnats till vård inom socialtjänsten i 

kombination med ungdomstjänst. Han hade fortfarande kontakt med socialtjänsten. Det 

var nära att han fick skyddstillsyn eftersom han tidigare misskött sin ungdomstjänst. 

Rätten poängterade att detta var sista gången han fick förmånen av en 

”ungdomspåföljd”.  

Dagsböter är som sagt en allvarligare påföljd än penningböter. För många av de 

brott som de unga lagöverträdarna har begått ingår dock fängelse i straffskalan.42 

Dagsböter blir ur detta hänseende en lindrigare påföljd. Utifrån de straffteorier som jag 

redogjorde för under kapitel 2 kan man konstatera att dagsböter har ett allmänpreventivt 

och ett individualpreventivtsyfte. Straffet är framförallt en sak mellan staten och den 

unge. Man är inte intresserad av att genom behandling försöka ändra den unges 

                                                 
42 Straffskala eller strafflatitud är det område inom vilket svårighetsgraden av sett straff kan bestämmas. 
För snatteri är det t.ex. stadgat: böter eller fängelse högst sex månader, 8 kap 2 § BrB. 



 

 27

beteende. Det behöver i och för sig inte finnas ett behov av behandling för dem som inte 

fanns med i belastningsregistret. Det fanns också ett antal unga som hade återfallit i 

brott men som ändå fick dagsböter. Att domstolen ändå väljer att bestämma påföljden 

till dagsböter kan beror på typen av brott som återfallen avser; det var främst snatteri 

och stöldbrott.  
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5 Påföljden vård inom socialtjänsten 
 

5.1   Inledning 
 

En förutsättning för ett överlämnande till vård inom socialtjänsten skall få ske är att 

socialtjänstens planerade åtgärder framstår som tillräckligt ingripande med hänsyn till 

brottets straffvärde och art samt den tilltalades tidigare brottslighet. Socialnämnden får 

lämna ett yttrande om den unge och om man finner vård lämpligt en vårdplan, som skall 

godkännas av rätten. Även den tilltalade och dennes föräldrar skall godkänna 

vårdplanen eftersom socialtjänsten grundas på frivillighet. Om den tilltalade kan bli 

föremål för LVU är det däremot tillräckligt om rätten godkänner vårdplanen. Generellt 

sett finns det en koppling mellan mindre åtgärder, exempelvis enstaka stödsamtal, när 

brottsligheten är av lindrigare art. Vid mer ingripande åtgärder, exempelvis placering i 

familjehem, kan ett överlämnande bli aktuellt även vid allvarligare brott eller mer 

omfattande brottslighet. 

Ett överlämnande för vård inom socialtjänsten kan kombineras med böter, högst 200 

dagsböter, eller ungdomstjänst. Med ungdomstjänst avses en ålagd skyldighet att under 

en viss tid utföra oavlönat arbete eller delta i annan särskilt anordnad verksamhet. Den 

dömde kan också, i fostrings och vägledningssyfte, få delta i olika former av program 

eller utbildning i angelägna frågor. Antalet timmar är lägst 20 och högst 100 beroende 

på brottets straffvärde. En ungdomstjänst bör i princip bara komma ifråga för 

lagöverträdare mellan 15-17år.43 

 

 

5.2 Rättsfallen 

 
Vård inom socialtjänsten 

Pojke född -84, 17år: pojken hade ristat in sitt namn på en fastighet och använt 

cannabis. Han dömdes för skadegörelse och narkotikabrott till vård inom socialtjänsten 

med särskild föreskrift om att fullfölja upprättad vårdplan samt att betala 500kr till 

Brottsofferfonden. Pojken hade erkänt brotten. Vårdplanen gick i stort sett ut på att han 

                                                 
43 Thunved, A, Clevesköld, L, Thunved, B, Samhället och de unga lagöverträdarna, s. 159. 
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skulle genomgå en öppenvårdsbehandling där han regelbundet skulle träffa familjen och 

på så sätt möjliggöra en förändring i relationerna mellan pojken och hans föräldrar. 

Vidare skulle man arbeta med pojkens drogmissbruk, attityder och konsekvenser samt 

att lämna urinprov.44 

Pojke född -85, 16år: pojken hade tillsammans med en annan person tagit föremål från 

en bil. Han dömdes för stöld till vård inom socialtjänsten med särskild föreskrift om att 

fullfölja upprättad vårdplan samt att betala 500kr till Brottsofferfonden. Han skulle 

också betala 1500kr i skadestånd till en person och 417kr i skadestånd till ett 

försäkringsbolag. Pojken hade erkänt gärningen. Enligt yttrandet från socialsekreteraren 

hade pojken trots sin ungdom hunnit utveckla en ganska avancerad kriminalitet. Det 

framkom inte av domen om pojken fanns med i belastningsregistret. I yttrandet 

föreslogs att pojken överlämnades till vård inom socialtjänsten med skyldighet att följa 

en vårdplan. 

Rätten fann att vårdplanen som både pojken och hans föräldrar hade samtyckt till 

var väl avvägd och kunde erbjuda det bästa alternativet för att försöka avhålla pojken 

från fortsatt brottslighet. Det kan tilläggas att det funnits en vårdplan sedan tidigare som 

dock fick uppdateras på uppmaning av rätten. Vårdplanen innebar att pojken skulle 

placeras på ett hem för vård eller boende (HVB) med behandling som motverkar 

pojkens destruktiva beteende. Placeringen skulle pågå under tre månader, därefter skulle 

han placeras i lämpligt familjehem. Pojken skulle också ha fortsatt kontakt med en 

socialrådgivare.45 

Pojke född -85, 16år: pojken hade misshandlat en annan person på skolan. Han 

förnekade brott. Han dömdes för misshandel och försök till misshandel till vård inom 

socialtjänsten med särskild föreskrift om att genomgå de åtgärder som angavs i 

vårdplanen. Han skulle också betala 500kr till Brottsofferfonden. Rätten delade 

socialnämndens förslag om vård inom socialtjänsten. Eftersom han, förutom två 

förlägganden om ordningsbot för trafikförseelser, inte tidigare var straffad kunde det 

underlåtas att förena överlämnandet med böter eller ungdomstjänst. 

Vårdplanen hade som syfte att hjälpa pojken med att arbeta med sin ilska och 

aggression samt att se och förändra sina beteendemönster för att undvika att hamna i 

liknande situationer. Pojken skulle ha kontakt med socialsekreteraren en gång i veckan 

                                                 
44 Malmö tingsrätts dom 2001-10-18 mål nr B6612-01. 
45 Malmö tingsrätts dom 2001-10-18 mål nr B7787-01. 
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under tre månader. Därefter skulle behandlingskontakten utvärderas tillsammans med 

föräldrarna och vårdansvarig socialsekreterare.46 

Pojke född -86, 15år: pojken hade vid några tillfällen under juli-augusti 2001 använt 

cannabis. Han dömdes för narkotikabrott till vård inom socialtjänsten med särskild 

föreskrift om att fullfölja den upprättade vårdplanen. Han skulle också betala 500kr till 

Brottsofferfonden. Pojken förekom inte i belastningsregistret. Av ett yttrande från 

socialnämnden framgick att pojken var i behov av stödinsatser för att bryta den negativa 

utvecklingen av brott och droger. Socialnämnden föreslog vård inom socialtjänsten.  

Pojken och hans mamma hade samtyckt till den föreslagna påföljden. Rätten ansåg 

också med hänsyn till pojkens behov av stödinsatser och hans ungdom att den mest 

adekvata påföljden för honom var överlämnande till vård inom socialtjänsten. 

Vårdplanen innebar att han skulle gå på ett öppenvårdsprogram samt lämna 

droganalyser i tre månader en gång per vecka. Det kan tilläggas att pojken var misstänkt 

för stöld alternativt försök till stöld den 26 augusti 2001 men som dock inte var med i 

stämningsansökan.47 

Pojke född -84, 16år vid tidpunkten för gärningen: han hade tagit 310kr från en man 

som låg och sov på en bänk. Pojken dömdes för grov stöld till vård inom socialtjänsten 

med särskild föreskrift att fullfölja upprättad vårdplan samt att betala 500kr till 

Brottsofferfonden. Pojken hade erkänt gärningen. Han förekom inte i 

belastningsregistret. Enligt pojken och hans far hade vårdplanen redan inletts. Pojken 

förklarade sig positiv till verksamheten. Rätten menade att personutredningen visade att 

vård inom socialtjänsten var den lämpligaste påföljden. Vårdplanen gick ut på att 

pojken skulle ha kontakt med Alinea, ett projekt som bedriver öppenvårds behandling 

för ungdomar i riskzon för kriminalitet och missbruk. Han skulle medverka i Alinea 

under tre månader. Därefter skulle en bedömning göras i samråd med Alinea, pojken 

och föräldrarna om fortsatt insats var nödvändig eller ej.48 

Pojke född -85, 16år: pojken dömdes för misshandel och olaga hot till vård inom 

socialtjänsten med särskild föreskrift om att följa den upprättade vårdplanen samt att 

betala 500kr till Brottsofferfonden. Han skulle också betala 6000kr i skadestånd. Rätten 

grundade påföljds valet på dels vad som framkommit i socialnämndens yttrande, dels 

med hänsyn till pojkens låga ålder. Vårdplanen var ett program enligt LUL. Där ingick 

                                                 
46 Malmö tingsrätts dom 2001-10-22 mål nr B8029-01. 
47 Malmö tingsrätts dom 2001-10-29 mål nr B7880-01. 
48 Malmö tingsrätts dom 2001-10-31 mål nr B8292-01. 
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droganalys och information, undersökning av inställning till brottet hos föräldrarna och 

pojken, diskussion om konsekvenser av brottet. Vidare skulle pojken, föräldrarna och 

lärare träffas för att tillsammans gå igenom pojkens situation. Man skulle även gå 

igenom fritidsintressen. Detta skulle ske vid fyra tillfällen à 1,5 timme.49 

Pojke född -84, 17år: pojken dömdes för tillgrepp av fortskaffningsmedel och olovlig 

körning till vård inom socialtjänsten med särskild föreskrift om att fullfölja upprättad 

vårdplan. Vidare skulle han betala 500kr till Brottsofferfonden och att solidariskt med 

sin medåtalade betala 4000kr i skadestånd. Pojken förekom inte i belastningsregistret. I 

socialnämndens yttrande redovisades en vårdplan och pojken förklarade sig beredd att 

följa vårdplanen. Eftersom pojken var ostraffad kunde man underlåta ett förena 

överlämnandet med böter. Vårdplanen innebar att pojken skulle ha kontakt med 

ungdomsgruppen en gång i veckan. Man skulle följa upp biståndet efter tre månader. 

Syftet med kontakten var att stödja pojken i att avhålla sig från droger och kriminalitet 

och att finna en meningsfull fritidssysselsättning.50  

Pojke född -85, 16år: när han var kraftigt påverkad hade han gett sig på en annan 

person. Han dömdes för misshandel och olaga hot till vård inom socialtjänsten med 

särskild föreskrift om att följa den upprättade vårdplanen. Han skulle betala 500kr till 

Brottsofferfonden och 5000kr i skadestånd. Enligt yttrande från socialnämnden fanns 

det ett vårdbehov. Pojken var inne i en negativ utveckling och under våren hade det 

accelererat vilket resulterade i den aktuella händelsen. Han utsatte sig för riskmiljöer 

och under inflytande av alkohol försämrades hans omdöme totalt. Modern hade tagit 

allvarligt på den aktuella händelsen och ställde sig nu positiv till en kontakt med 

socialtjänsten. Modern kunde nu se att det fanns behov av andra vuxna förebilder för 

pojken. Socialnämnden bedömde att vårdbehovet kunde tillgodoses genom öppenvård i 

kombination med droganalyser. Rätten instämde. Vårdplanen innebar samtalskontakt i 

kombination med vissa aktiviteter för att hjälpa pojken att skapa en meningsfull 

sysselsättning och fritid. Kontakten skulle pågå en gång i veckan under sex månader. 

Detta kunde därefter vid behov förlängas. Det omfattade också droganalyser.51 

Flicka född -85, 16år: hon dömdes för snatteri och skadegörelse till vård inom 

socialtjänsten med särskild föreskrift om att fullfölja den upprättade vårdplanen. Vidare 

skulle hon betala 500kr till Brottsofferfonden och 845kr i skadestånd. Flickan förekom 

                                                 
49 Malmö tingsrätts dom 2001-11-01 mål nr B8370-01. 
50 Malmö tingsrätts dom 2001-11-19 mål nr B6039-01. 
51 Malmö tingsrätts dom 2001-11-29 mål nr B9030-01. 
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under tre avsnitt i kriminalregistret. Hon dömdes senast den 31 januari 2001 för bl. a. 

misshandel och överlämnades för vård inom socialtjänsten och det bestämdes att hon 

skulle utföra 40 timmars ungdomstjänst. Enligt yttrande från socialnämnden var flickan 

fortfarande i behov av vård inom socialtjänsten. Flickan hade inte påbörjat den 

ungdomstjänst som föregående dom fastställt och att flickan fortfarande samtyckte till 

den redan upprättade vårdplan. Rätten ansåg att böter torde vara en mer eller mindre 

meningslös påföljd i detta sammanhang. Ett överlämnande till vård inom socialtjänsten 

ansågs vara en mer adekvat påföljd. Man fastställde den tidigare upprättade vårdplanen. 

Vårdplanen innebar att flickan skulle ha kontakt med ungdomsgruppen tre 

gånger/vecka. Hon skulle lämna droganalys en gång/vecka. Målet var att uppnå 

drogfrihet, upphöra med kriminella handlingar och få en fungerande skolgång/praktik.52  

Pojke född-84, 17år: pojken dömdes för misshandel, olovlig körning, narkotika brott 

och narkotikasmuggling till vård inom socialtjänsten med särskild föreskrift om att 

fullfölja den upprättade vårdplanen. Han skulle betala 500kr till Brottsofferfonden och 

9200kr i skadestånd. Pojken förekom under sju avsnitt i belastningsregistret. Enligt två 

domar från 17 augusti 1999 och 3 april 2001 hade pojken överlämnats till vård inom 

socialtjänsten för bl.a. våldsbrottslighet. Enligt yttrande från socialnämnden kunde 

pojken bli föremål för vård inom socialtjänsten. Man hade även bifogat en, enligt rätten, 

tämligen ingripande vårdplan. Pojken hade förklarat sig villig att följa vårdplanen.  

Rätten menade att om pojken hade varit 18år när brotten begicks hade rätten 

allvarligt fått överväga att döma honom till fängelse. Nu när han var under 18år förelåg 

inte synnerliga skäl att välja en sådan påföljd. Med tanke på att vårdplanen var av 

ingripande omfattning var det inte nödvändigt att kombinera påföljdsvalet med en 

föreskrift om ungdomstjänst. Vårdplanen innebar att pojken skulle träffa en 

kontaktperson 3-4 gånger/vecka. Med hjälp av kontaktpersonen skulle han genomgå 

avgiftning under en period av två veckor genom att de skulle åka iväg tillsammans 

någonstans där det fanns möjlighet till fysisk träning alternativt kroppsarbete. Vidare 

skulle han utföra arbete på en praktikplats 30-40tim/vecka.53 

Pojke född -85, 15år vid tidpunkten för gärningen: han hade druckit sprit och hade 

med 1,74 promille i blodet kört moped. Han dömdes för rattfylleri till vård inom 

socialtjänsten med särskild föreskrift att följa den upprättade vårdplanen. Han skulle 

också betala 500kr till Brottofferfonden. Enligt yttrande från socialnämnden var pojken 

                                                 
52 Malmö tingsrätts dom 2001-12-06 mål nr B8892-01. 
53 Malmö tingsrätts dom 2001-12-13 mål nr B8014-01. 
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i behov av stöd och kontrollåtgärder. Pojken samtyckte till vårdplanen. Vårdplanen 

innebar att han skulle träffa en socialrådgivare två tim/vecka under sex månader. Där 

skulle man tala om kriminalitet, pojkens beteende och livssituation. Man skulle finna en 

konstruktiv fritidssysselsättning. Vårdnadshavare skulle få möjlighet att delta om 

pojken samtyckte. Det stod också att pojken skulle avhålla sig från kriminalitet och 

kriminellt beteende samt frånhålla sig alkohol och droger. Han skulle sköta sin 

skolgång, komma i tid till avtalade möten. Avvikelser från vårdplanen skulle meddelas 

ansvarig socialsekreterare som i sin tur skulle meddela åklagaren.54 

 

Vård inom socialtjänsten förenat med böter 

Pojke född -84, 17år: pojken dömdes för tillgrepp av fortskaffningsmedel, olovlig 

körning och narkotikabrott till vård inom socialtjänsten och dagsböter 100 à 30kr. Han 

skulle betala 500kr till Brottsofferfonden och att solidariskt med den medåtalade betala 

4000kr i skadestånd. Pojken hade den 18 februari 2001 fått ett strafföreläggande, som 

han hade godkänt, för stöld. För övrigt förekom han inte i belastningsregistret. Enligt 

yttrande från socialnämnden var pojken sedan juli 2001 familjehemsplacerad på annan 

ort och ytterligare insatser från socialnämndens sida var inte aktuella. Rätten ansåg att 

pojken skulle överlämnas till socialnämnden som i sin tur fick ordna med erforderlig 

vård inom socialtjänsten, vilket innebar att man inte behövde lägga fram en vårdplan 

som pojken och hans föräldrar skulle godkänna. På grund av narkotikabrotten förenades 

vården med ett bötesstraff.55 

Pojke född -86, 15år: han hade erkänt och han hävdade att han förmedlat narkotika 

utan ersättning för att få en gentjänst och att få en position på skolan. Han dömdes för 

narkotika brott och brott mot knivlagen till vård inom socialtjänsten med särskild 

föreskrift om att följa den upprättade vårdplanen och dagsböter 50 à 30kr samt att betala 

500kr till Brottsofferfonden. Enligt yttrande från socialnämnden mådde pojken nu dåligt 

av att han hade gjort sina föräldrar besvikna. Han ansågs vara genomgående uppriktig 

och försökte på ett ärligt sätt redogöra för den aktuella händelsen, men kunde inte hitta 

någon förklaring till varför han hade försatt sig i situationen. Pojken uppgav att han 

aldrig tidigare utfört någon kriminell handling. Det fanns ett starkt stöd från föräldrarna. 

Man föreslog samtal vid stadsdelens öppenvård. Rätten ansåg att pojken skulle 

överlämnas till vård inom socialtjänsten och att med beaktande av narkotikabrottet 

                                                 
54 Malmö tingsrätts dom 2001-12-13 mål nr B9678-01. 
55 Malmö tingsrätts dom 2001-11-19 mål nr B6039-01. 
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skulle han även ådömas ett bötesstraff. Vårdplanen gick ut på att man skulle arbeta 

utifrån den enskildes individuella mål. Det var dock svårt att precisera hur ofta och hur 

länge det skulle pågå. Vanligtvis brukade det vara samtal en gång i veckan med 

uppföljning efter tre månader. Samtalen avslutas dock när målen är uppfyllda.56 

Flicka född -85, 16år: hon hade tagit 1000kr och sparkat en annan person i ansiktet. 

Flickan dömdes till vård inom socialtjänsten med särskild föreskrift om att fullfölja den 

upprättade vårdplanen och dagsböter 50 à 30kr. Hon skulle betala 500kr till 

Brottsofferfonden och 8800kr i skadestånd. Flickan hade erkänt gärningarna. Enligt 

yttrandet från socialnämnden kunde flickan bli föremål för vård inom socialtjänsten. 

Rätten instämde. Vårdplanen gick ut på att flickan skulle ha fortsatt kontakt med en 

kontaktperson en dag i veckan samt var tredje helg från fredag till söndag. Uppföljning 

skulle ske var tredje månad.57  

 

 

Vård inom socialtjänsten förenat med ungdomstjänst 

Pojke född -85, 15år vid tidpunkten för gärningarna: han dömdes för olaga hot, 

stöld och grov stöld till vård inom socialtjänsten med särskild föreskrift om att fullfölja 

upprättad vårdplan. Överlämnandet skulle också förenas med ungdomstjänst 20 timmar. 

Vidare skulle han betala 500kr till Brottsofferfonden och totalt 8630kr i skadestånd. I 

påföljdsdelen konstaterade rätten att pojken återigen hade gjort sig skyldig till 

förmögenhetsbrott av allvarlig karaktär och det hade skett under tiden som han stått 

under åtal för liknande brottslighet. Den 13 september 2001 dömdes han för rån och 

försök till rån till överlämnande till vård inom socialtjänsten samt ungdomstjänst, en 

påföljd som han samtyckt till. Enligt yttrandet från socialnämnden föreslogs även denna 

gång vård inom socialtjänsten enligt den tidigare upprättade vårdplanen som pojken och 

hans moder samtyckt till. Rätten instämde i socialnämndens bedömning. Man ansåg 

dock med beaktande av gärningarnas straffvärde och hans tidigare brottslighet att ett 

överlämnande bör förenas med en föreskrift om ungdomstjänst 20 timmar.58 

Pojke född -85, 16år: han dömdes för misshandel till vård inom socialtjänsten med 

särskild föreskrift om att fullfölja den upprättade vårdplanen samt ungdomstjänst 60 

timmar. Vidare skulle han betala 500kr till Brottsofferfonden och 17 601kr i skadestånd. 

                                                 
56 Malmö tingsrätts dom 2001-11-29 mål nr B8966-01. 
57 Malmö tingsrätts dom 2001-11-29 mål nr B9067-01. 
58 Malmö tingsrätts dom 2001-11-08 mål nr B8374-01. 
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Pojken förklarade sig ej vare sig erkänna eller förneka brottet. Han hade den 1 februari 

2001 dömts för misshandel till vård inom socialtjänsten jämte dagsböter. 

Socialnämndens yttrande uppgav att pojken var i riskzonen för att utveckla alkoholism. 

Man hade erbjudit honom en öppenvårdsbehandling. Rätten beaktade pojkens låga 

ålder. Man ansåg att socialtjänstens föreslagna åtgärd var lämplig. Eftersom pojken 

tidigare hade dömts för likartat brott var det dock nödvändigt att förstärka påföljden 

genom en föreskrift om ungdomstjänst. Med hänsyn till brottets art och relativt höga 

straffvärde skulle antalet ungdomstjänsttimmar bestämmas till 60 timmar.59 

Pojke född- 85, 16år: han dömdes för misshandel, olaga hot och narkotikabrott till vård 

inom socialtjänsten med särskild föreskrift om att följa den upprättade vårdplanen och 

ungdomstjänst 40 timmar. Han skulle betala 500kr till Brottsofferfonden och 

sammanlagt 40 800kr i skadestånd. Pojken förekom inte i belastningsregistret. Enligt 

yttrandet från socialnämnden redogjordes för de insatser man tidigare hade gjort och 

vilka åtgärder som fortfarande pågick. Pojken samtyckte till vårdplanen och 

ungdomstjänsten. Enligt personutredningen ansågs vård inom socialtjänsten vara den 

lämpligaste påföljden. De misshandelsbrott som han gjort sig skyldig till var så 

allvarliga att vården skulle förenas med ungdomstjänst. Vårdplanen innebar att pojken 

skulle ha behandlingskontakt med ungdomsgruppen en gång/vecka under sex månader 

från och med dom i målet.60 

 

 

5.3 När domstolen väljer vård inom socialtjänsten 
 

En sammanställning 

 

 

Vård inom socialtjänsten 

Antal         Födda år    Ålder vid gärningen 

Domar Pojkar Flickor -86 -85 -84   15år 16år 17år 

 11   10   1     1    6   4     2   6   3 

 

                                                 
59 Malmö tingsrätts dom 2001-11-13 mål nr B7408-01. 
60 Malmö tingsrätts dom 2001-12-12 mål nr B8437-01. 
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Hur många som förekom i belastningsregistret och deras ålder 

Antal   Födda år     Ålder vid tidpunkten för gärningen 

    -86 -85 -84   15år 16år 17år  

Pojkar61    -    2    1      -   2   1 

Flickor    -    1    -      -   1    - 

 

Vård inom socialtjänsten förenat med böter 

Antal              Födda år    Ålder vid gärningen 

Domar Pojkar Flickor -86 -85 -84   15år 16år 17år 

 3   2   1     1    1    1     1    1    1  

 

Hur många som förekom i belastningsregistret och deras ålder 

   

Antal   Födda år     Ålder vid tidpunkten för gärningen 

    – 86 -85 -84   15år 16år 17år  

Pojkar    -    -    1      -   -   1 

Flickor    -    -    -      -   -    - 

___________________________________________________________________ 

Vård inom socialtjänsten förenat med ungdomstjänst 

Antal         Födda år    Ålder vid gärningen 

Domar Pojkar Flickor -86 -85 -84   15år 16år 17år 

 3   3   -     -     3   -     1    2    - 

 

Hur många som förekom i belastningsregistret och deras ålder 

   

Antal   Födda år     Ålder vid tidpunkten för gärningen 

    – 86 -85 -84   15år 16år 17år  

Pojkar    -    2    -      1    1   - 

Flickor    -    -    -      -    -   -

____________________________________________________________________ 

                                                 
61 I ett fall framgick det inte om pojken var med i belastningsregistret men yttrandet från 
socialsekreteraren tydde på att det fanns tidigare kriminalitet. I ett annat fall var pojken dömd till 
ordningsbot för trafikförseelse. 
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När domstolen väljer vård inom socialtjänsten är det inte vanligt att de tilltalade 

förekommer i belastningsregistret. Rent procentuellt är det något fler än vid påföljden 

böter. Gemensamt för dem som dömdes till överlämnande för vård inom socialtjänsten 

är att det ofta finns ett drogmissbruk, problem med ilska och aggressivitet eller att den 

unge håller på att utveckla en avancerad kriminalitet. De vanligaste brotten i denna 

kategori är framförallt skadegörelse, narkotikabrott, misshandel, olovlig körning. 

Snatteri och stöld förekom inte i lika stor utsträckning som när böter valdes som påföljd. 

Det är främst individualpreventiva åtgärder i form av behandling som skall 

motverka att den unge fortsätter att begå brott. Även om domstolen beaktar det 

begångna brottet och dess straffvärde är det ändå en fokusering på behovet hos den 

tilltalade som ligger tillgrund för valet av påföljd. När de som tidigare dömts till ett 

överlämnande för vård inom socialtjänsten återfaller i brott eller begår allvariga brott 

ökar samhällets krav på avskräckning i form av böter eller ungdomstjänst. Behandling 

anses då inte vara tillräckligt utan den måste kompletteras. Denna kombination innebär 

att man både ser till individens behov och samhällets behov av att sanktionera icke 

önskvärda handlingar. De begångna brotten har oftast inte varit av en mycket allvarlig 

art. Narkotikabrott är i och för sig ett brott som anses vara av allvarlig art men eftersom 

brottet kopplas till den tilltalades missbruk finns det ändå möjlighet att motivera 

påföljden utifrån behovet av behandling. 
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6 Påföljden villkorlig dom   
 

6.1   Inledning 
 

Villkorlig dom kan ådömas för ett brott med fängelse i straffskalan när ett bötesstraff 

inte är möjligt eller anses vara otillräckligt (27 kap BrB). Som skäl för villkorlig dom 

skall man beakta huruvida den tilltalade kommer att göra sig skyldig till fortsatt 

brottslighet. Villkorlig dom kan även, med den tilltalades samtycke, kombineras med 

samhällstjänst, lägst 40 och högst 240 timmar. Begår den dömde nya brott under 

prövotiden kan den villkorliga domen undanröjas. Vanligtvis väljs då en annan typ av 

påföljd för den gamla och den nya brottsligheten.  

 

 

6.2 Rättsfallet  
 

Pojke född -84, 16år vid tidpunkten för gärningarna: pojken dömdes för misshandel 

och narkotikabrott till villkorlig dom och dagsböter 60 à 30kr. Han skulle betala 500kr 

till Brottsofferfonden och 13456kr i skadestånd. Pojken förekom inte i 

belastningsregistret. Enligt yttrandet från socialnämnden var det för närvarande inte 

aktuellt med några insatser från socialtjänsten. Därmed var ett överlämnande för vård 

inom socialtjänsten inte en aktuell, eller ens möjligt, påföljd. Rätten resonerade att 

pojken skulle p.g.a. sin låga ålder särbehandlas i påföljdshänseende. Det 

misshandelsbrott som han hade gjort sig skyldig till, bl.a. kollektiv misshandel 

bestående i sparkar mot en liggande person, var emellertid så pass allvarligt att 

påföljden, enligt rättens uppfattning, inte kunde stanna vid ett högt bötesstraff. Därför 

bestämdes påföljden till villkorlig dom och böter.62 

 

 

6.3 När domstolen väljer villkorlig dom 
 

Det framgick inte varför socialnämnden ansåg att det inte var aktuellt med några 

insatser från socialtjänsten. Från ett teoretiskt perspektiv har domstolen undersökt om 
                                                 
62 Malmö tingsrätts dom 2001-12-04 mål nr B7791-01. 
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förutsättningarna för ett överlämnande till vård inom socialtjänsten är uppfyllt. När så 

inte var fallet fick man söka andra påföljdsalternativ. Pojken var inte tidigare dömd för 

brott.  Misshandeln och narkotikabrottet bedömdes vara brott av allvarlig karaktär och 

hindrade därmed ett högt bötesstraff. Straffvärdet har inverkat på att domstolen ansåg 

det vara nödvändigt att välja villkorlig dom och böter som påföljd. Eftersom det inte var 

fråga om ett återfall kan man inte hävda att brottet är ett utslag av en uttalad likgiltighet 

inför rättsordningen. Det är snarare typen av brott och inte den tilltalades behov som har 

fått styra påföljdsvalet.    

 

 

7 Påföljden skyddstillsyn 
 

7.1   Inledning 
 

Skyddstillsyn är en annan påföljd som kan tillämpas för ett brott med fängelse i 

straffskalan och där påföljden inte kan stanna vid böter. Domstolen skall beakta om 

skyddstillsynen kan bidra till att den tilltalade avhåller sig från fortsatt brottslighet. 

Skyddstillsynen kan bl.a. förenas med böter och föreskrift om samhällstjänst, men även 

med ett kortare fängelsestraff. Som regel är skyddstillsynen förenad med övervakning 

under ett år och en prövotid om tre år. Påföljden kan undanröjas vid allvarlig 

misskötsamhet. 

  

 

7.2 Rättsfallet 
 

Pojke född -84, 17år: han dömdes för narkotikabrott. Rätten undanröjde ett tidigare 

förordnande om överlämnande till vård inom socialtjänsten och utdömde istället 

skyddstillsyn med 40 timmars samhällstjänst. Om fängelse istället hade valts som 

påföljd skulle en månads fängelse ha utdömts. Han skulle betala 500kr till 

Brottsofferfonden. Man utfärdade också en särskild föreskrift som innebar att pojken 

skulle underkasta sig den vård och kontroll för sitt narkotikaberoende samt hålla kontakt 

med den psykiatriker som den lokala kriminalvårdsmyndigheten i samråd med läkare 

bestämde.  
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Pojken hade under åren 2000 och 2001 tre gånger överlämnats till vård inom 

socialtjänsten för förmögenhetsbrott, i första fallet rån. Enligt en utredning hade pojken 

både psykiska problem och ett begynnande missbruk. Med hänsyn till dessa 

omständigheter och att pojken inom tre månader fyller 18år ansåg rätten att en dom på 

skyddstillsyn var lämpligare än fortsatt vård inom socialtjänsten. 63  

 

 

7.3 När domstolen väljer skyddstillsyn 
 

I det aktuella rättsfallet hade den stigande åldern och närmandet av 18års gränsen fått 

inverka på påföljdsvalet. Överlämnandet för vård inom socialtjänsten hade skett tre 

gånger men pojken hade ändå återfallit i brott. Återfallen kan uppfattas som en 

likgiltighet inför rättsordningen. När behandlingen inom socialtjänsten inte fick ett 

önskvärt resultat valde domstolen skyddstillsyn som också innebär en viss form av 

behandling och kontroll dock av en annan myndighet (kriminalvården). På så sätt är det 

fortfarande behovet hos den tilltalade som ligger till grund för valet av påföljd. 

Domstolen valde också att komplettera skyddstillsynen med samhällstjänst. 

Samhällstjänsten är en form av reparativ rättvisa. Det reparativa momentet består i en 

upprättelse mellan staten och den dömde.  

 

 

8  Påföljden sluten ungdomsvård 
 

8.1 Inledning 
 

Unga lagöverträdare som begår allvarliga brott kan dömas till fängelse. För att få döma 

en person under 18år till fängelse skall det finnas synnerliga skäl (30 kap 5 § 1 st BrB). 

Anser rätten att det föreligger synnerliga skäl bör påföljden bestämmas till sluten 

ungdomsvård under viss tid. Detta gäller dock inte om det med hänsyn till den 

tilltalades ålder vid lagföringen eller annan omständighet, finns särskilda skäl däremot. 

Sluten ungdomsvård kan vara lägst 14 dagar och högst 4år (31 kap 1 a § BrB). 

                                                 
63 Malmö tingsrätts dom 2001-10-18 mål nr B7759-01. 
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8.2 Rättsfallen 
 

Pojke född -84, 17år: han dömdes för stöld, rån, försök till rån och häleri till sluten 

ungdomsvård 6 månader. Han skulle betala 500kr till Brottsofferfonden och 

sammanlagt 24 000kr i skadestånd samt att återlämna en moped. Den 19 juni 2001 hade 

han dömts till dagsböter för stöld. Enligt ett yttrande från socialnämnden hade pojken 

erbjudits hjälp i form av behandlingskontakt med Alinea, kontaktperson 

10timmar/vecka och kontakt med socialrådgivare. Dessa insatser hade erbjudits för att 

undvika institutionsvård. Pojken har dock fortsatt att begå brott och bedömningen var 

att man inte längre kunde bedriva vård i öppen form. Pojken har inte följt sina 

åligganden och institutionsvård bedömdes som oundvikligt. Hans situation ansågs vara 

mycket oroväckande. Han hade ännu inte upplevt några negativa konsekvenser av sitt 

handlande och såg ingen anledning att sluta begå brott. Socialtjänsten ansåg att pojken 

behövde beredas vård med stöd av LVU. En vårdansökan skulle behandlas i 

myndighetsutskottet den 1 november 2001. Fram till placeringen skulle han ha 

regelbunden kontakt med ansvarig socialsekreterare. Socialnämnden hade upprättat en 

vårdplan som godkänts av pojkens föräldrar men inte av pojken själv.  

Rätten gjorde bedömningen att påföljden skulle, med hänsyn till hans låga ålder, 

företrädesvis ske inom socialtjänsten. Man delade socialtjänstens uppfattning att 

institutionsvård var oundvikligt. Då pojken inte hade samtyckt till vårdplanen saknades 

lagliga förutsättningar för att bestämma påföljden till vård inom socialtjänsten. 

Rånbrotten var av sådan art att det fick anses föreligga en presumtion för fängelse som 

påföljd. Brottslighetens sammanlagda straffvärde skulle för en vuxen lagöverträdare 

medföra ett flerårigt fängelsestraff. Pojken var dock vid tiden för de båda rånbrotten 

endast omkring 17år. Enligt 30kap 5 § BrB krävdes därför synnerliga skäl för att 

bestämma påföljden till fängelse. Bedömningen av om synnerliga skäl förelåg skall 

göras bl.a. mot bakgrund av vilka alternativ det fanns till en frihetsberövande påföljd. I 

detta fall saknades det förutsättningar för villkorlig dom och med hänsyn till vad som 

upplysts om hans obenägenhet att följa sina åliggande var inte heller skyddstillsyn ett 

godtagbart alternativ. Rätten gjorde därför bedömningen att det förelåg synnerliga skäl 

för fängelse. Påföljden skulle dock jämlikt 31kap 1a § BrB bestämmas till sluten 

ungdomsvård.64  

                                                 
64 Malmö tingsrätts dom 2001-10-25 mål nr B7384-01. 
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Pojke nr 1 född -85, 15år vid tidpunkten för gärningarna: han dömdes för 

misshandel, rån, förberedelse till rån och narkotikabrott till sluten ungdomsvård 1år. 

Han skulle betala 500kr till Brottsofferfonden och 32130kr i skadestånd samt 

solidariskt, med den medåtalade, betala 40 300kr i skadestånd. Han förekom i 

belastningsregistret under två avsnitt, ett strafföreläggande för olovlig körning och en 

åtalsunderlåtelse för olovligt brukande. Enligt ett yttrande från socialtjänsten ansåg man 

att det fanns ett behov av hjälp- och stödinsatser genom socialtjänsten. En vårdplan 

hade upprättats. 

Pojke nr 2 född -85, 16år: han dömdes för olaga hot, rån, förberedelse till rån och 

narkotikabrott till sluten ungdomsvård 1år. Han skulle betala 500kr till 

Brottsofferfonden samt solidariskt, med den medåtalade, betala 40 300kr i skadestånd. 

Han förekom i belastningsregistret under ett avsnitt, en dom från 5 april 2001 i vilken 

pojken dömdes för olovlig körning och grovt rattfylleri till dagsböter. Även här ansåg 

socialnämnden att det fanns behov för hjälp- och stödinsatser och man hade upprättat en 

vårdplan. 

Tingsrätten motiverade påföljdsvalet för båda pojkarna med följande: rånbrotten i 

åtalspunkt 1-3 hade föregåtts av en planering och anskaffande av brottsverktyg, 

pistolattrapperna. Dessa hade sedan använts för att ge offren intryck av att de svävade i 

livsfara. Det sammantagna straffvärdet för rånbrotten motsvarade därför fängelse i 3år. 

På grund av rånbrottens höga straffvärde och allvarliga art förelåg synnerliga skäl att 

välja fängelse som påföljd, även med beaktande av att de har angett sig själva. De hade 

också gjort sig skyldiga till ringa narkotikabrott, olaga hot (pojke nr 2) och misshandel 

(pojke nr 1). De två sistnämnda brotten ansågs vara i det närmaste likvärdiga i fråga om 

straffvärde. På grund av att pojkarna var under 18år skulle dock sluten ungdomsvård 

väljas istället för fängelse. Med beaktande av de tilltalades ungdom och att frivillig 

frigivning inte förekommer vid sluten ungdomsvård valde rätten att utdöma sluten 

ungdomsvård i 1år.65 

 

 

 

 

 
                                                 
65 Malmö tingsrätts dom 2001-11-16 mål nr B6917-01. 
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8.3 När domstolen väljer sluten ungdomsvård 
 

Sammanställning 

____________________________________________________________ 

Sluten ungdomsvård 

Antal         Födda år    Ålder vid gärningen 

Domar Pojkar Flickor -86 -85 -84   15år 16år 17år 

 3   3   -     -     2    1     1    1    1 

 

Hur många som förekom i belastningsregistret och deras ålder 

  Antal   Födda år     Ålder vid tidpunkten för gärningen 

    – 86 -85 -84   15år 16år 17år  

Pojkar    -    2    1      1    1   1 

Flickor    -    -    -      -    -   - 

____________________________________________________________________ 

 

De tre pojkar som dömdes till sluten ungdomsvård fanns alla med i belastningsregistret. 

En pojke hade tidigare dömts för stöld till dagsböter. En annan pojke hade tidigare fått 

ett strafföreläggande för olovlig körning och en åtalsunderlåtelse för olovligt brukande. 

Den tredje pojken hade tidigare dömts för olovlig körning och grovt rattfylleri till 

dagsböter. Det som utmärker dessa fall är att pojkarna denna gång har begått ett antal 

allvarliga brott, bl.a. rån, stöld, misshandel och narkotikabrott.  I ett fall var pojken 

endast 15år. I kapitel 2 tog jag upp att man ofta kopplar brottsligheten med den unges 

omogenhet och osäkerhet; därav särskilda lagregler för unga lagöverträdare. Men när 

unga personer begår allvarliga brott, även om påföljden i sig kan vara lägre än för en 

vuxen, har åldern mindre betydelse. Utrymmet från samhällets sida att ta hänsyn till att 

unga inte har uppnått den mognad som vi förväntar oss av vuxna minskar.  

I ett av fallen ansåg dock rätten att påföljden med hänsyn till pojkens låga ålder, 

företrädesvis skulle ske inom socialtjänsten. Men eftersom pojken inte samtyckte till 

vård var rätten förhindrad att överlämna till vård inom socialtjänsten. I det två andra 

fallen ansåg socialnämnden att det fanns ett behov av hjälp- och stöd insatser genom 

socialtjänsten och man upprättade vårdplaner. Rätten ansåg dock att brotten var av 

sådan art att det motsvarade fängelse i tre år. Påföljden bestämdes till sluten 
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ungdomsvård i ett år. I domens påföljdsdel fördes ingen diskussion om ett eventuellt 

överlämna till vård inom socialtjänsten. För dessa två pojkar har straffvärdet fått en 

avgörande betydelse för valet av påföljd.  

Sluten ungdomsvård är den mest ingripande individualpreventiva åtgärd som finns 

för unga lagöverträdare. Åtgärden behöver inte vara en sista utväg för unga 

lagöverträdare som ständigt återfaller i brott. De ovan nämnda fallen visar att det är 

snarare straffvärdet, hur allvarligt brottet är, som avgör huruvida den unge får sluten 

ungdomsvård eller ej. Ett frihetsberövande är först och främst ett sätt för samhället att 

hindra personer som återfaller eller som i detta fall begår allvarliga brott. Under tiden 

som den unge är frihetsberövad är det tänkt att den unges beteende skall förändras 

genom vård, därav sluten ungdomsvård. Behandlingsideologin finns med som ett 

sekundärt syfte. 
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9 Slutsatser  
 

9.1  En sammanfattning av undersökningen 

____________________________________________________________ 
                  Födda år   Ålder vid gärningen 
Påföljd     Antal   Pojkar Flickor -86 -85 -84  15år   16år  17år 

 

Penningböter      3    3   -     -     2    1    1      1    1 

 

Dagsböter       20       13   7     1    7    12    1         12    7 

 

Vård inom soc.tj.  11       10   1     1    6     4    2       6        3 

 

Vård inom soc.tj.  3    2   1     1    1     1    1   1    1 
förenat med böter 
 

Vård inom soc.tj.     3       3   -   -     3  -    1   2     - 
förenat med 
ungdomstjänst 
 

Villkorlig dom   1       1   -   -  -  1     -   1         - 
förenat med böter 
 

Skyddstillsyn   1    1   -   -  -  1     -        -     1 
förenat med  
samhällstjänst 
 

Sluten      3    3   -   -  2  1        1   1    1 
Ungdomsvård 
Totalt      45    36   9   3  19  23     7  24   14 
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Hur många som förekom i belastningsregistret 
 
Totalt antal   Pojkar  Flickor 
       15        11       4 
 
Fördelat på åldersgrupp -86 -85 -84 Ålder vid gärningstillfället 15år 16år 17år 
 
Pojkar           -    6    5              2   5  4 
 
Flickor           -    3    1               -   4  - 
______________________________________________________________________ 
 
 
Antalet domar och fördelningen av påföljderna stämmer ganska väl överens med den 

statistik som Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har lämnat för 2001.66 BRÅ: s statistik, 

den som jag fann, avser dock åldrarna 15-20år. Det är framförallt böter och vård inom 

socialtjänsten som domstolen tillämpar som påföljd för unga lagöverträdare.  

Pojkar var klart överrepresenterade bland unga lagöverträdare som ställdes inför 

domstol. Endast i 9 domar var den tilltalade en flicka. Men jämför man antalet tilltalade 

flickor med hur många som förekom i belastningsregistret så fanns nästan hälften av 

alla flickor med i belastningsregistret (4 av 9). För pojkarnas del var antalet tilltalade 36 

medan 11 av dessa förekom i belastningsregistret. Både pojkarna och flickorna hade 

kort tid efter tidigare dom återfallit i brott. Jag har inte funnit några omständigheter som 

tyder på att rättstillämparen gjorde någon skillnad på pojkar och flickor vid val av 

påföljd.  

Vad gäller ålder var det endast ett fåtal (3) som stod åtalade och var födda 1986, 

antalet som var 15år vid tidpunkten för gärningen var dock mer än dubbelt (7). Det 

flesta pojkar och flickor var i 16 och 17års åldern när de stod åtalade. Att motivera 

påföljdsvalet med en hänvisning till den unges ålder förekom ofta. Om den unge redan 

hade kontakt med socialtjänsten ansåg rätten ofta att en lägre påföljd kunde ådömas. 

Men när det skedde återfall i brott och ett överlämnande till vård tidigare hade dömts ut 

var man mer benägen att välja en annan påföljd, vilket i och för sig inte är konstigt. En 

förutsättning för ett överlämnande till vård inom socialtjänsten skall få ske är att 

socialtjänstens planerade åtgärder är tillräckligt ingripande med hänsyn till brottets 

straffvärde och art samt den tilltalades tidigare brottslighet. Domstolen godkände i det 

flesta fall socialtjänstens upprättade vårdplan. 

                                                 
66 http://www.bra.se. 2003-03-19. 
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Att vård inom socialtjänsten kombinerades med böter eller ungdomstjänst var inte 

vanligt (totalt 6 domar). Vård inom socialtjänsten med kombination av böter eller 

ungdomstjänst tillämpades som en straffskärpning när ett brott bedömdes allvarligt eller 

om den unge tidigare fått vård och sedan återfallit i brott på nytt. De olika reglerna som 

skall mildra ungdomarnas påföljder innebär att rätten, i den mån det är möjligt, skall 

välja den lindrigaste påföljden för brottet. Om vård inom socialtjänsten i kombination 

med ungdomstjänst är att uppfattas som en straffskärpning, och inte som en åtgärd som 

bättre lämpar sig för att öka den unges insikt om sitt handlande, kan detta förklara varför 

man inte i större utsträckning har valt ungdomstjänst som påföljd. I och för sig måste 

den unge samtycka till ungdomstjänst, men det har överhuvudtaget inte förts någon 

diskussion om ungdomstjänst som påföljdsval i flertalet av domarna. Vården inom 

socialtjänsten har i flera fall inte hunnit pågå särskilt länge innan den unge återföll i 

brott. I vissa fall har den unge fått vård inom socialtjänsten 2-3 gånger innan man väljer 

en annan påföljd.  

Det finns ett dubbelt budskap i regleringen för unga lagöverträdare. Å ena sidan 

skall socialtjänsten vårda den unge, å andra sidan är det allmännas uppgift att brott 

beivras och att de grundläggande värdena genom straffrättsliga regler upprätthålls. Detta 

kan i vissa fall framstå som svårförenligt och därför utgöra ett dilemma vid det 

allmännas ingripande vid ungdomsbrott.67 

Det kan tilläggas att en del ungdomar fick betala skadestånd, enligt civilrättsliga 

regler, som i en del fall innebar att den dömde t.ex. kunde få ersätta affären för den 

summa som man hade snattat eller stulit för. Den dömde får genom att betala 

skadestånd på ett mer konkret sätt återställa den skada som han eller hon har orsakat. 

 
 
9.2 Slutsats utifrån ett teoretiskt perspektiv 
 
Straffet har generellt sett alltid ett allmänpreventivt syfte, d.v.s. att direkt eller indirekt 

avskräcka människor från att begå brott. De individualpreventiva åtgärderna, d.v.s. 

åtgärder som skall hindra återfall i brott, varierade. Förmögenhetsbrott ledde som regel 

till att den tilltalade fick dagsböter, även vid återfall. Skärpningen bestod istället av att 

dagsböterna sattes till ett högre antal. Dagsböter är ett uttryck för den kollektivistiska 

uppfattningen att brottet är en angelägenhet mellan gärningsmannen och rättsordningen. 

Utifrån de påföljder som tillämpas på förmögenhetsbrott är brottet främst riktat mot 
                                                 
67 Dir. 2002:95. 
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rättsordningen och inte den enskilde som personligen blev drabbad. I vissa fall dömdes 

det ut skadestånd som dock sker efter civilrättsliga och inte straffrättsliga regler. Detta 

är ett sätt för den dömde att återställa den skada som gärningen har orsakat brottsoffret. 

När det gäller påföljden vård inom socialtjänsten var brottstypen ofta skadegörelse, 

narkotikabrott, misshandel och olovlig körning. Det som skiljde dessa lagöverträdare 

från de lagöverträdare som fick böter var att det ofta fanns ett drogmissbruk, problem 

med ilska och aggressivitet eller att den unge höll på att utveckla en avancerad 

kriminalitet. Den individualpreventiva åtgärden för att motverka återfall i brott 

motiverades med den unges behov av vård. Brottets straffvärde beaktades men behovet 

av vård vägde tyngre. Det fanns ett klart uttryckt behov av behandling. Vid upprepade 

återfall överges dock ofta tanken om att kunna förändra den unge och domstolen kan 

därför välja att antingen kombinera vården med böter eller ungdomstjänst eller välja en 

annan påföljd. Behandlingsideologin har därför ett begränsat utrymme i det svenska 

påföljdssystemet. Detta visar sig också genom att ett antal förutsättningar måste vara 

uppfyllda för att domstolen skall kunna ådöma ett överlämnande för vård inom 

socialtjänsten. Socialnämnden måste först bedöma att det föreligger ett behov av vård. 

Den unge och dennes föräldrar måste samtycka till socialnämndens vårdplan och till sist 

skall domstolen godkänna socialnämndens åtgärder. 

När det gäller påföljderna villkorlig dom och sluten ungdomsvård har hänvisningen 

till straffvärdet möjliggjort en straffskärpning. Det har framförallt varit brottets 

allvarliga karaktär och inte huruvida det skett upprepade återfall som har inverkat på 

påföljdsvalet. Generellt sett förekom de som återfallit i brott under relativt få avsnitt i 

belastningsregistret. Endast i ett fall fanns den tilltalade under 7 avsnitt (och påföljden 

blev där vård inom socialtjänsten). De fall där domstolen valde sluten ungdomsvård 

som påföljd visar tydligt att det är brottets straffvärde som är avgörande för valet av 

påföljd. Det är gärningen och inte den brottslige individen som är utgångspunkt för 

straffet. 

Alla som dömdes för brott där fängelse ingick i straffskalan fick betala 500kr till 

Brottsofferfonden. Detta kan uppfattas som ett sätt för staten att indirekt, om än i en 

symbolisk mening, framhäva att brott inte bara riktar sig mot rättsordningen som sådan 

utan även mot enskilda individer, brottsoffret. Vidare har den reparativa rättvisan en 

mycket begränsad plats i det svenska påföljdssystemet. Ungdomstjänst och 

samhällstjänst tillämpades endast i begränsad omfattning. 
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Min slutsats är att brotten fortfarande är något som riktar sig mot rättsordningen och 

inte den enskilde som många gånger är den som drabbas av brottet. Detta påverkar i sin 

tur vilka påföljder som domstolen har att tillämpa. Sedan den 1 juli 2002 har lagstiftaren 

infört medling som kan sägas vara ett uttryck för att brottet är en konflikt mellan 

gärningsmannen och brottsoffret. Enligt ett direktiv68 skall man också utreda om en 

begränsning av böter som påföljd för unga lagöverträdare är möjlig. Detta tyder på en 

förändring i sättet att se på brottet som något mellan rättsordningen och 

gärningsmannen. 

Oavsett vem som brottet riktar sig mot är det uppenbart att straffvärdet har fått ett 

stort inflytande på vilka påföljder som kommer att tillämpas på unga lagöverträdare. Det 

innebär också att straffet i större utsträckning tar sin utgångspunkt i gärningen och inte i 

gärningsmannen. Följden blir då också att det är snarare gärningsmannens skuld än 

brottspreventiva syften som ligger till grund för att gärningsmannen så att säga förtjänar 

ett strängare straff.  Principen att unga lagöverträdare i första hand skall vara föremål 

för socialtjänstens åtgärder har fått ett begränsat utrymme när straffvärdet har fått en 

mer framskjuten roll. Det måste finnas ett klart uttalat behov av vård samtidigt som 

brottet inte får vara av alltför allvarlig art för att vård inom socialtjänsten skall tillämpas 

på unga lagöverträdare.  

                                                 
68 Dir 2002:95. 
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