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1 Sammanfattning

Föreliggande arbete börjar med att behandla
ungdomskriminalitet, vad det är och vilka barn och ungdomar som blir
kriminella. De flesta barn begår någon gång under sin uppväxt ett brott men
endast ett fåtal, 20-40 stycken, blir kroniskt kriminella. Vilka faktorer är det
som påverkar dessa barn och ungdomar i ”fel” riktning? Undersökningar
visar att barn som tidigt börjat begå brottsliga handlingar och fortfarande gör
detsamma när de är 18 år, har hamnat i vad man kallar allvarlig kronisk
asocialitet. Många av dessa ungdomar har sedan unga år varit föremål för
samhällets insatser men man har ändå inte lyckats rädda dem. Beror det på
den förda politiken eller vill man inte se problemet? Det handlar om de
svagaste grupperna i samhället och de har svårast att tillvarata sina
rättigheter. Samhället är inte anpassat efter dessa problem utan olika aktörer i
samhällets organisationer ser problemen men eftersom det inte finns något
samarbete eller någon gemensam grund för dessa att stå på händer ingenting.
Det är inte förrän ett grovt brott begås och det uttryckligen står i ett lagrum
att detta skall man straffas för, eller vårdas som vi har valt att kalla det i
Sverige, som samhället agerar.

 Jag kommer även att belysa problemet med de utagerande
ungdomarna och deras problematik samt redovisa åtgärder som har visat sig
kunna ge resultat.  Skillnaden mellan ungdomskriminella och utagerande
ungdomar är hårfin, de flesta ungdomskriminella är utagerande ungdomar.
Har en utagerande ungdom begått ett brott är han kriminell och han kan då
ha större möjligheter att få vård än om han ej begår ett brott. Dessa
ungdomar är mycket svårbehandlade och inte ens inom kriminalvården kan
man hantera dem, trots att det är dit de kommer till slut. Det bedrivs ingen
direkt forskning inom detta område vilket kan tyckas anmärkningsvärt. För
att konkretisera den ökande ungdomsbrottsligheten nämner jag ett antal
rättsfall som har betydelse i frågan. Därefter beskrivs några eventuella
orsaker till barn och ungdomars brottslighet, bl.a. psykopati och vissa
neurologiska skador för att försöka angripa problemet från ett annat håll. Blir
man inte psykiskt störd förrän man är 18 år? Skulle man inte kunna tänka sig
att satsa mer på psykiatrisk vård för dessa ungdomar och inse att alla är inte
lika och alla är inte normala utan försöka ge alla ett likvärdigt liv istället. I
detta avsnitt finns det även en intervju med professor Sten Levander.

Följande kapitel ger en beskrivning av den lagstiftning som
finns vad gäller unga lagöverträdare, från misstanke om brott till en
straffrättslig påföljd. Barn och ungdomar behandlas olika jämfört med vuxna
och det finns det också lagreglerat att man skall göra. Det mest framträdande
inom straff- och processrätten är att det skall gå fort och vara så lite
ingripande som möjligt. Under rättegången förlitar sig domstolen på
socialtjänstens utredning. Denna är ofta mycket knapphändig. Socialtjänsten
har tyvärr varken all den kunskap eller de resurser som krävs för att kunna ta
tillvara ett barns rättigheter. Intervjun med ungdomsåklagare Birgitta Müller
får representera den praktiska sidan av lagreglerna.
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Nästföljande kapitel beskriver hur påföljder för ungdomar döms
ut och vilka faktorer som inverkar. Statistik från 1996 angående domar,
strafförelägganden och åtalsunderlåtelser visar hur stort antal barn och
ungdomar som kommer i kontakt med rättsväsendet under ett år. Påföljderna
vård inom socialtjänsten och fängelse beskrivs mer ingående. Den vanligaste
påföljden är vård inom socialtjänsten. Ungdomar skall bara sättas i fängelse i
sällsynta undantagsfall och då endast om det saknas förutsättningar för vård
enligt LVU och att brottet är sådant att mycket starka skäl talar för en
frihetsberövande påföljd. Nyligen har det inrättats stödavdelningar på några
av kriminalvårdsanstalterna i landet. Där placeras de intagna som anses vara
orosmoment och som inte klarar av en fängelsevistelse på en vanlig
avdelning. Det är män i 20 till 30 års åldern som är före detta ”värstingar”
och som samhället borde tagit hand om för länge sedan. Här angriper man
problemet i slutändan i stället för att sätta in resurserna redan på
förskolestadiet. Den nya påföljden sluten ungdomsvård berörs kort.

För att mer konkret se på vad samhället har för möjligheter att
gå in och hjälpa barn och ungdomar som behöver vård beskriver jag andra
former av frihetsberövanden: omhändertagande enligt LVU, LVM och LPT
i nästa kapitel. Jag har främst koncentrerat mig på omhändertagande enligt
LVU, eftersom det är den omhändertagande form som ligger närmast vård
inom socialtjänsten, men jag har även försökt att beskriva problemen med ett
omhändertagande enligt LPT. Det finns ett gränsland mellan ett
omhändertagande enligt LVU och ett omhändertagande enligt LPT som leder
till stor rättsosäkerhet för de ungdomar som skulle behöva psykiatrisk vård
men som inte uppfyller kriterierna för en allvarligt psykisk störning. 1992
infördes ett enhetligt begrepp i de psykiatriska tvångsvårdslagarna som gör
att allt färre anses vara allvarligt psykiskt störda och som därigenom inte får
någon vård för de psykiska problem som de faktiskt har. Finns det inte ett
medgivande från individen eller vårdnadshavaren har samhället inga
möjligheter att hjälpa dem som hamnar i detta gränsland.

Rättspsykiatrisk vård behandlas i det sista kapitlet. Genom att
beskriva lagstiftningen på området, dess syfte, påföljdsvalet för psykiskt
störda brottslingar och till sist påföljdsvalet för de psykiskt störda unga
lagöverträdarna har jag velat visa att barn och ungdomar inte passar in i den
nuvarande mycket snäva lagstiftning som vi har. De hamnar utanför lagens
tillämpningsområde och får ingen vård. För att kunna dömas till
rättspsykiatrisk vård idag måste man , som Lars Lidberg uttrycker det, vara i
princip ”skvatt galen”. Det är socialtjänsten som har huvudansvaret för dessa
ungdomar och skall se till att de får erforderlig vård. Socialtjänsten tar inte
sitt ansvar och har inte heller resurser att göra det så man måste söka
lösningar på annat håll. Mitt förslag är att införa en särlagstiftning för barn
och ungdomar även inom detta område. De skall inte behandlas först när de
uppnått en viss ålder och då kommit in i systemet utan de skall behandlas på
ett mycket tidigare stadium så att de inte kommer in i systemet
överhuvudtaget.
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2 Förord

De flesta barn och ungdomar begår någon gång under sin
uppväxt ett brott. Merparten av dem växer upp till laglydiga medborgare och
kommer ytterst sällan i klammeri med rättvisan i vuxen ålder. Det finns dock
de barn och ungdomar som utvecklas till fullfjädrade brottslingar. Enligt vårt
rättssystem skall man så långt det är möjligt hålla barn och ungdomar som
begår brott utanför fängelsernas murar och försöka att ge dem någon annan
form av behandling i form av socialtjänstens insatser. Det har tyvärr visat sig
att varken statens intentioner att hålla dem utanför fängelserna eller
socialtjänstens insatser för att få dem att leva ett laglydigt liv har slagit väl ut.
Sverige lever knappast upp till FN-konventionen i det avseende att barn och
ungdomar skall hållas åtskilda från vuxna lagöverträdare när de placeras i
fängelse. Det är inte ett stort antal barn och ungdomar det handlar om,
kanske 20-40 stycken per år, men det är ändå för många.

Varför fortsätter ett fåtal av dem att begå brott? Vad kan
samhället göra för att hjälpa dem? Rör det sig om dålig uppväxt eller är det
psykiska problem som gör dem predestinerade att bli kriminella? De är inte
vuxna och skall inte placeras i fängelse men var skall vi placera dem? Detta
är några av de frågor jag skall försöka att få svar på i denna uppsats. För att
hitta svaren på mina frågor (om det finns några) har jag läst lagtext med
hithörande förarbeten, utredningar och litteratur på området. Jag har även
intervjuat professor Sten Levander och ungdomsåklagare Birgitta Müller.

Jag vill försöka visa med min uppsats att det kan gå att både
hitta och hjälpa de unga avancerade lagöverträdarna, bara resurserna sätts in
i tid och om samhällets olika aktörer hjälps åt.

Jag vill rikta ett stort tack till professor Sten Levander,
ungdomsåklagare Birgitta Müller samt Rättsmedicinalverket i Huddinge som
hjälpt mig med information. Jag vill dessutom tacka alla domstolar jag varit i
kontakt med och som varit mycket tillmötesgående och hjälpsamma i mitt
sökande efter rättsfall. Jag vill även tacka Brottsförebyggande rådet och
Kriminalvårdsstyrelsen för allt material de sänt mig.
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3 Förkortningar

ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder
BrB Brottsbalken
BUP Barn och ungdomspsykiatri
BVC Barnavårdscentral
DAMP Deficits in Attention, Motorcontrol and Perception
Ds Departementsserie
DSM-III-R Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder
HD Högsta Domstolen
HVB Hem för vård och boende
KVVFS Kriminalvårdsverkets författningssamling
LPT lag om psykisk tvångsvård
LRV lag om rättspsykiatriskvård
LSPU lag om personundersökning i brottmål
LSPV lag om beredande av psykisk vård i vissa fall
LUL lag om unga lagöverträdare
LVM lag om vård av missbrukare
LVU lag om vård av unga
MBD Minimal Brain Damage eller Dysfunction
PBU Psykiatrisk barn- och ungdomsklinik
Prop proposition
RB Rättegångsbalken
RH Rättsfall från Hovrätterna
SiS Statens institutionsstyrelse
SoL Socialtjänstlagen
SOU Statens offentliga utredningar
UVS Ungdomsvårdsskola
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4 INLEDNING

Lagöverträdelser är vanliga såväl i åldern under 15 år som i
åldersgrupperna närmast däröver och dessa lagöverträdelser, vare sig de
begås under eller över 15 års gränsen, i mycket stor utsträckning inte
föranleder något ingripande emot den unge från myndigheternas sida. En
orsak härtill är redan den, att förövarna i mycket stor utsträckning förblir
okända för myndigheterna. Icke desto mindre utvecklar sig det stora flertalet
av de unga lagöverträdarna med stigande ålder och mognad till laglydiga
medborgare. Brottsligheten är till stor del en företeelse som försvinner utan
att någon myndighet har ingripit mot den unge. Det förhåller sig säkerligen
så, att ett ingripande, som inte är omsorgsfullt avpassat efter det särskilda
fallets krav, många gånger är till mer skada än nytta för de unges anpassning
i samhället. Det är därför väl motiverat, att i fråga om unga under 15 år, en
förutsättning för att socialtjänsten skall ingripa är att det i det särskilda fallet
prövas föreligga ett behov av den ifrågakommande åtgärden från
vårdsynpunkt. Att ingripa mot unga under 15 år endast för att de har begått
ett brott får inte förekomma. Denna skonsamhet och förlitan på att den unge
med växande ålder skall anpassas i samhället utan myndigheternas ingripande
kan vara på sin plats även för dem som befinner sig närmast över 15 års
åldern. Det finns därför skäl för att även beträffande unga som fyllt 15 år låta
frågan, om myndighet skall ingripa mot dem med anledning av brott, bero av
en prövning i det särskilda fallet och att tillmäta vårdsynpunkten en
dominerande betydelse. I fall, där det efter prövning befinns att ett ingripande
bör ske, talar vårdsynpunkten för att man anlitar socialtjänsten, vilken bl.a.
har till uppgift att främja en gynnsam utveckling av de unga och goda
uppväxtförhållanden i övrigt för dem.1 Detta är lagstiftarens intentioner men
vad blir priset för dem som hade behövt ett ingripande på ett tidigt stadium
för att få ”en gynnsam utveckling och goda uppväxtförhållanden i övrigt”?

I dag begås allt fler grövre våldsbrott i Sverige av barn och
ungdomar under 18 år, Klippanmordet, Kodemordet, Bjuvmordet för att
nämna några. Detta fenomen utspelar sig inte enbart i Sverige utan även runt
om i världen. Vem minns inte den makabra dödsmisshandeln i England för ett
par år sedan där två pojkar i tolvårsåldern misshandlade en liten fyraårig
pojke till döds eller den trettonårige pojke i U.S.A som besinningslöst
öppnade eld mot sina skolkamrater på skolgården. Hade liknande handlingar
utförts av en vuxen hade man nog inte tvekat att sätta stämpeln ”psykiskt
störd” på honom. (För inte kan en frisk människa utföra sådana handlingar?)
Enligt statistik från Kriminalvårdsstyrelsen har inte några ungdomar under 18
år dömts enligt lagen om rättspsykiatrisk vård mellan 1992 och 1995.2 Dock
dömdes två unga män till rättspsykiatrisk vård under 1996. Anser man inte
att unga lagöverträdare kan vara psykiskt sjuka? Det betyder i så fall att om
du begår ett brott och är allvarligt psykiskt störd så krävs det, för att få den
                                               
1 Berg, Berggren m.fl. Kommentar till brottsbalken Del III, 4:e upplagan, 1994, Göteborg,
s. 307 f
2 Kriminalvårdsstyrelsens officiella statistik
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psykiatriska vård du har rätt till, att du måste vara minst 18 år fyllda. Det
betyder att du inte anses vara allvarligt psykiskt störd om du inte är vuxen.
Det låter inte rimligt att man inte kan dömas till rättspsykiatrisk vård före 18
års ålder, är man psykiskt störd borde man ha rätt till vård så tidigt som
möjligt. Har lagstiftaren i sina intentioner beträffande att få en snabb reaktion
från samhället när unga begår brott förbisett den möjligheten att det kan vara
andra, djupare liggande orsaker bakom ungdomars handlande, dvs. en
psykisk störning, som gör att ett brott blir begånget? Om så är fallet anser jag
att man fråntar dessa ungdomar den rätt de har att få adekvat vård och
behandling.

Det utmärkande för vårt nuvarande påföljdssystem är att de
unga lagöverträdarna under 18 år och i viss mån även i åldrarna 18-21 år
sedan länge särbehandlas. De yngsta lagöverträdarna blir föremål för
domstolsprövning i betydligt mindre omfattning än de vuxna och sådana
påföljder som verkställs inom kriminalvården döms ut i betydligt mindre
utsträckning för unga än för vuxna. Principen är att de unga lagöverträdarna
skall bli föremål för åtgärder av de sociala myndigheterna som på olika sätt
skall ge råd och stöd eller ingripa enligt sociallagstiftningen, i första hand
socialtjänstlagen (1980:620), SoL, men också lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU).3

Den utveckling som noteras såväl inom barn- och
ungdomspsykiatri som inom framför allt § 12-hemsvården när det gäller
ökningen av antalet barn och ungdomar med tidiga personlighetsstörningar är
djupt oroande. Det är visserligen osäkert om detta beror på att sådana
störningar faktiskt har ökat i antal eller om förklaringen ligger i en skärpt
observans på denna typ av problem. Från praktisk vårdsynpunkt är detta
emellertid mindre väsentligt. Det avgörande är att de enskilda individer det
gäller uppenbarligen inte får den hjälp de behöver. Enligt en bedömning beror
det på både kunskapsbrist och på organisatoriska brister. Det finns t.ex. stor
risk för att dessa ungdomar hamnar mellan olika verksamheters
ansvarsområden. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att barn och
ungdomar som far illa får den hjälp de behöver. Om denna hjälp skall ges
inom ramen för socialtjänstens egna resurser eller inom barn- och
ungdomspsykiatrin måste avgöras från fall till fall. När det gäller ungdomar
med tidiga personlighetsstörningar måste behandlingen utformas individuellt,
oavsett vilka yttre uttryck störningen tar sig. Detta ställer stora krav på
flexibilitet hos de verksamheter som möter dessa ungdomar. En rad personer
och myndigheter måste samverka kring den enskilde. Samtidigt är behovet av
personkontinuitet större för denna grupp ungdomar än för andra. Den vård
som kan erbjudas de mest utsatta ungdomarna är otillräcklig i flera
avseenden, både vad gäller antalet platser och vårdens kvalitet.4

När det gäller ungdomar som till följd av en psykisk störning
missbrukar, begår brott eller har ett annat socialt nedbrytande beteende kan
det finnas skäl att ingripa med ett LVU-omhändertagande. Socialtjänsten har
som sagts det yttersta ansvaret för att barn och ungdomar som far illa får den

                                               
3 SOU 1993:35, del A, s. 418
4 Prop. 1989/90:28, s. 57
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hjälp de behöver. Det måste avgöras från fall till fall vilken vård som är
lämpligast. I vissa fall kan den nödvändiga vården ges inom ramen för
socialtjänstens egna behandlingsresurser, i andra fall kan det vara lämpligare
att bereda den unge vård inom psykiatrin.5

Ökningen av ungdomskriminaliteten sedan andra världskriget är
likartad över hela västvärlden. Det är därför orimligt att förklara alla
lagöverträdelser som psykiska rubbningar. Människans gener torde inte ha
förändrat sig under 1900-talet. Av detta kan man dra slutsatsen att
huvuddelen av insatserna mot ungdomskriminalitet bör vara av social natur.
Samhället borde kunna klara av det som klarades av under seklets första 30
år, nämligen att hålla kriminaliteten på en låg nivå utan att behöva offra det
som uppnåtts av öppenhet, frihet och standardhöjning. Denna ekvation löses
säkerligen inte utan individinriktade åtgärder.

                                               
5 Prop. 1989/90:28, s. 67
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5 UNGDOMSKRIMINALITET

 Det finns inga möjligheter att bedöma hur många straffbelagda
handlingar (dvs. brott) som begås i vårt samhälle. Vi vet dock att det är ett
mycket stort antal, betydligt större än antalet brott som årligen anmäls till
polisen. Vi vet också att ungdomar är den grupp i samhället som i
förhållande till sin andel av befolkningen är mest brottsaktiv. Av
självrapporterande undersökningar (frågeundersökningar i vilken individen
under anonymitetsskydd /integritetsskydd rapporterar sin egen brottslighet)
framgår att de flesta ungdomar begår brott.6 I de flesta fall rör det sig dock
om förhållandevis lindrig brottslighet. Andelen ungdomar med omfattande
och/eller allvarlig brottslighet är förhållandevis liten.Under en kort period,
ungefär i samband med grundskolans fullgörande, i 15-16 års åldern, är den
vanligaste åldern att begå brott.7 Barn som debuterar tidigt i brottslighet och
de som efter 17-18 års ålder fortsätter begå brott samt de som begått många
och grova brott är de som med störst sannolikhet riskerar att fastna i en
asocial livsstil.8 Dalteg påpekar att avancerad barn- och ungdomskriminalitet
har en tidig debut, mycket tidigare än i 15 års åldern. Det är sedan 1950-talet
ett odiskutabelt faktum och vi har sedan dess haft en kraftig ökning av unga
lagöverträdare.9 Departementschefen säger i Kungl. Maj:ts proposition nr 10
år 1964, s. 170: ”Enligt vad erfarenheten givit vid handen och den
kriminologiska forskningen bestyrkt begås ett mycket stort antal brott av
ungdom i de lägre åldrarna. Medan maximum för en mansålder sedan ansågs
ligga i åldersklasserna närmast över 20 år för något mer än tjugo år sedan i
åldersklassen 15-17 år, synes man nu ha att räkna med att den brottsliga
aktiviteten når sitt maximum ännu tidigare.”

5.1 Vilka blir kriminella och varför?

Antalet barn och ungdomar i någon form av samhällsvård var
högst under 1930-talet och har därefter successivt minskat. Över samma tid
har kriminaliteten ökat. Man kan inte dra slutsatsen att enbart minskade
selektiva insatser för barn och ungdomar har lett till en högre brottsvolym.
Det kan dock finnas någon form av sanning i ett sådant resonemang om man
motiverar de minskade insatserna med att allt fler har fått det bättre och om
man förbiser det faktum att just därför har allt fler barn till missanpassade
föräldrar (som genom den förda socialpolitiken t.ex. fått chansen att bli och
vara föräldrar) fått det allt sämre. Det är mycket som talar för att det

                                               
6 Jmf Sarnecki, Jerzy, Ungdomsbrottslighet, LiberFörlag, Stockholm, 1981, s. 32
7 Jmf Sarnecki, a.a, s. 84
8 SOU 1993:35 Reaktion mot ungdomsbrott del A, s.109
9 Dalteg, Arne, Avancerade unga lagöverträdare, Akademisk avhandling, Psykiatriska
institutionen, Allmänna sjukhuset, Malmö 1990, s. 24, s.113 samt Sarnecki, a.a, s. 36 ff, s.
82
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förhåller sig så.10 Det faktum att sambandet finns bör föranleda mer forskning
kring detta, även om frågeställningen är politiskt obekväm.11

Så gott som alla studier, både svenska och internationella, kring
avancerade unga lagöverträdare har fått samstämmiga resultat. De har visat
att asocialiteten har fått en allt tidigare debut, sned fördelning med avseende
på kön (pojkar)12, dess samband med grava skolsvårigheter13, fortsättning av
kriminella handlingar i vuxen ålder och följsamhet i familjer.14 Man har även
funnit följande faktorer i samband med ungdomsbrottslighet; vissa
bostadsområden samt en speciell typ av personlighetsavvikelse, dvs. jagsvaga
och impulsrika med djupgående störningar i relationen till andra människor.15

En behandling av dessa personer kan kräva långa behandlingstider och vård
byggd på frivillighet kan vara svår att genomföra.16 Kommer individerna till
behandling sker det genom tvång och prognosen är mycket dålig.
Traditionella psykoterapeutiska metoder har visat sig olämpliga, individernas
symtom ”spontanläker” inte och avancerad asocialitet är tämligen
motståndskraftig mot sent insatta behandlingsåtgärder. Unga lagöverträdare
skiljer sig inte bara från vanliga ungdomar utan de skiljer sig dessutom från
varandra.17 Det är från de ungdomsasociala som de vuxna avvikarna
rekryteras. Allvarlig ”kronisk” asocialitet börjar så gott som aldrig efter 18
års ålder. Anpassningsnivån vid 18 års ålder har visat sig vara ett bra
riktmärke för individens senare anpassning.18

Det föreligger ett samband mellan miljö och
ungdomskriminalitet. Det innebär emellertid inte att endast splittrade familjer
med ekonomiska och sociala problem står för detta samband, även om de
utgör en större andel av det totala antalet. Sambandet är inte lika starkt i
socialt högre skikt och där kan det döljas bättre. Prognosen är lika dålig
oavsett social bakgrund.19 Sammanfattningsvis visar forskningen att barn från
splittrade familjer och multiproblemfamiljer, dvs. familjer med en anhopning
av psykisk sjukdom, missbruk hos föräldrarna, dålig arbetsanpassning,
kriminalitet och fysisk ohälsa, löper en klart ökad risk för framtida egna
problem.20 Sarnecki väljer att dela upp de olika typer av förklaringar till
brottslighetens orsaker i:

- Fysiologiska förklaringar

                                               
10 Jmf Sarnecki a.a, s.124
11 Dalteg, a.a, s. 68
12 Jmf Sarnecki a.a, s. 88
13 Jmf Sarnecki a.a, s. 182 ff
14 Dalteg, a.a, s. 80
15 Jmf Sarnecki a.a, s. 273 ”Vissa av dessa problem utgör det orsakskomplex som gör den
unge mer brottsbenägen än genomsnittet, andra är helt enkelt parallella symptom och är
alltså ytterligare tecken på den unges dåliga anpassning i samhället. Att skilja mellan
dessa parallella symptom och orsakerna till kriminalitet kan i vissa fall vara mycket
svårt.”
16 Nordlöf, Kerstin, Straffrättensprocesser för unga lagöverträdare, Stockholm, 1991, s. 23
samt Våld/Aggression, Psykiatriuppföljningen 1997:11, s. 28
17 Jmf Sarnecki a.a, s.191
18 Dalteg, a.a, s. 80
19 se not 11
20 SOU 1998:31, s.332 f
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- Psykologiska förklaringar
- Socialpsykologiska förklaringar
- Sociologiska samt andra typer av förklaringar på makronivå

(ekonomiska, politiska etc).21 Han påpekar också att de mest brottsaktiva
pojkarna har påtagligt sämre relationer till sina föräldrar än de som inte
registrerats för brott eller haft lägre brottsbelastning. De förkastar också
oftare sina föräldrars uppfostringsmetoder och tar allmänt avstånd från
föräldrarna oftare än de mindre brottsbelastade. De brottsbelastade pojkarnas
relationer till båda föräldrarna är ofta störda men relationen till fadern är mer
störd än den till modern.22 Familjebakgrunden har stor betydelse för
ungdomars sociala utveckling, inte minst när det gäller om de skall utvecklas
till asocialitet av någon form, t.ex. kriminalitet. Ungdomar från familjer med
sociala problem blir med större sannolikhet brottsliga eller på annat sätt
dåligt socialt anpassade. Om flera negativa faktorer sammanfaller ökar risken
för en utveckling mot asocialitet.23 Kontakt med brottsliga kamrater spelar en
viktig roll i ungdomars brottskarriär enligt vissa forskare. De tolkar resultat
från undersökningar utförda bl.a. i U.S.A att brottslighet är inlärd och att
inlärningen sker just i kamratkretsen. Undersökningarna gällde de unga
lagöverträdarnas umgängeskrets och där det visade sig att den ofta bestod av
andra unga lagöverträdare. En annan tolkning av resultaten på
undersökningarna var den att man skulle kunna tänka sig att ungdomar som
har börjat begå brott söker sig till andra ungdomar som befinner sig i den
situationen. Förmodligen förhåller det sig så att man lär in det kriminella
beteendet, främst från kamrater, men ju mer brottsaktiv man själv är, desto
mer söker man sig också till andra brottsaktiva ungdomar.24

En stor del av fängelsepopulationen utgörs av ”kroniska”
brottslingar (6 eller flera anteckningar i polisregistret) som rekryteras från
gruppen ”avancerade unga lagöverträdare”. De döms under sin livstid för
omkring 100 separata brott, och har begått minst 10 gånger så många.
Kostnaderna ur ett samhällsperspektiv för en sådan individ är astronomiska,
och varje räddad själ betalar även mycket dyra behandlingsprogram för minst
sju andra individer. Samhällsekonomiskt lönar sig redan en reduktion av
återfallsfrekvens med så litet som 15 procent.25

5.1.1 Dyster framtid

Varken hårda eller mjuka tag eller snabb lagföring tycks
påverka den ungdomsbrottslighet som finns konstant över tiden. Hos
ungdomsbrottslingarna finns en egen problematik vars uppkomstmekanismer
man bara kan spekulera kring. Majoriteten (95procent) av dem utgörs av
unga män upp till en ålder strax över tjugo år, relativt få är över 30 år.
Flertalet har visat tidiga tecken på missanpassning och många har varit

                                               
21 Sarnecki a.a, s. 66
22 Sarnecki a.a, s. 130
23 Sarnecki a.a, s. 146
24 Sarnecki a.a, s. 158, s. 177
25 Våld/Aggression, a.a, s. 8
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föremål för vårdinsatser sedan de föddes. Många av dem har varit placerade i
fosterhem och på institutioner och där gjort sig kända för ett stort antal
rymningar och till dessa associerad kriminalitet, t.ex. bilstölder. De för ett
mycket aktivt kriminellt liv och flertalet är drogmissbrukare. Brottsbilden
domineras av stölder (som utgör en viktig finansieringskälla) och därpå
följande perioder av kriminalvård, dvs. missbruks- och kriminalitetsperioder
avbryts av rättsapparaten. Gruppen kännetecknas av hög överdödlighet (10
gånger högre än normalbefolkningen) och dödsfallen är sällan ”naturliga”
(oftast rör det sig om mord, självmord, överdoser etc.). Redan i 30 års åldern
är de svårt nedgångna; socialt, mentalt och somatiskt.

5.2 Utagerande ungdomar

Utagerande ungdomar har i många fall en sammansatt
problematik där bl.a. missbruk, kriminalitet och psykiska problem
förekommer i någon kombination. Ungdomar som i dag vårdas i särskilda
ungdomshem eller i andra hem för vård eller boende erhåller inte alltid
adekvat psykiatrisk hjälp för sina psykiska problem genom hälso- och
sjukvårdens försorg. Utgångspunkten bör vara att placerade ungdomar,
oberoende av hur ungdomarnas problem i första hand definieras, har lika stor
rätt och tillgång till psykiatrins resurser som den övriga befolkningen.
Ansvaret för att tillgodose ungdomars psykiatriska vårdbehov ligger på
hälso- och sjukvården och utgör följaktligen deras vård- och kostnadsansvar.

För allvarligt psykiskt störda unga lagöverträdare saknas det
för närvarande en rättpsykiatrisk vård som är anpassad till dessa ungdomars
behov. Det föreligger ett behov av kompetensutveckling inom rättspsykiatrin
för att kunna ta emot denna ungdomsgrupp för att med höga säkerhetskrav
kunna erbjuda unga ett adekvat vårdalternativ.26

Det är sedan länge ett känt problem att ungdomar som vårdas
utanför det egna hemmet, i särskilda ungdomshem, s.k. §  12-hem, eller i
andra hem för vård eller boende (HVB), med stöd av socialtjänstlagen eller
LVU inte alltid får den stöd och den hjälp de behöver för sina psykiska
problem. Ungdomarna faller mellan socialtjänstens och hälso- och
sjukvårdens ansvarsområden.27

Forskning kring utagerande ungdomars problematik visar att
mycket få ungdomar har en renodlad problembild. Detta gäller såväl svenska
ungdomar som invandrarungdomar. De flesta har kriminalitet, missbruk,
sexuella problem (detta gäller främst flickor) och/eller psykiska problem i
någon kombination. Kriminalitet och missbruk är vanligast förekommande,
men många ungdomar som placeras för institutionsvård har även någon form
av psykiska problem. Man kan konstatera att de flesta undersökningar på
området visar att de brottsbelastade pojkarna i större utsträckning än andra
är psykiskt och emotionellt omogna. Detta behöver inte betyda att det är de
psykiska störningarna som orsakar kriminaliteten utan de kan vara symtom

                                               
26 SOU 1998:31, s.329
27 SOU 1998:31, s.330
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på samma sätt som kriminalitet och orsakas av andra faktorer.28 Sambandet
mellan de psykologiska störningarna och pojkarnas framtida kriminalitet är
hög men långt ifrån fullständig. Man kan alltså inte med hjälp av
psykologiska testmetoder peka ut alla ungdomar som kommer att begå brott
i framtiden.29

Sammantaget visar olika undersökningar att det finns en stor
grupp ungdomar inom institutionsvården som har psykiska problem i form av
emotionella störningar. Därutöver tillkommer en liten grupp ungdomar med
allvarliga psykiska problem, främst i psykos eller psykosliknande tillstånd.
Ungdomar med såväl allvarliga sociala som psykiska problem har visat sig
vara svårplacerade inom HVB-verksamheten. För psykiskt sköra ungdomar
med stora behandlingsbehov har det många gånger, på grund av deras
stundtals mycket utagerande beteende, varit särskilt svårt att erhålla adekvat
hjälp inom behandlingsverksamheten.

5.2.1 Vårdresultat

Inom socialtjänsten finns det ett motstånd mot tvång och
institutionsvård, p.g.a. detta har institutionsvården sedan en lång tid varit
föremål för kraftiga nedskärningar, och samhället har i stället satsat på
noninterventionsmodellen och kriminalvård, varvid insatserna generellt sett
kommit ännu senare och innehållit ännu mindre behandlingsinslag.
Socialtjänstens institutioner är därför sämre rustade än någonsin när det
gäller att ta emot dåligt motiverade och vårdkrävande avancerade
barn/ungdomsasociala. Resultaten av användning av tvångsvård med stöd av
LVU kommer därför sannolikt att bli ännu sämre än tidigare. Det går inte
bara att omhänderta som man gjorde under 1970-talet utan man måste ta
hand om också, och detta under former och med resurser som är etiskt
försvarbara.30

Utagerande ungdomar har visat sig vara svårbehandlade,
särskilt de med gravt drogmissbruk och/eller omfattande kriminalitet.
Återfallsfrekvensen är hög och behovet av en långsiktig och återkommande
behandling är stort. Det är särskilt drogmissbrukande ungdomar med
psykiska problem som svarar dåligt på behandling.

Att ungdomarna många gånger inte tycks få den hjälp de
behöver beror sannolikt på svårigheter att hantera deras agerande vid vistelse
på institution, samt att varken socialtjänst eller behandlingshem ensamma
eller tillsammans äger den kompetens som erfordras vid vården av ungdomar
som både är starkt utagerande och har någon form av psykisk störning. För
tillfället förfogar inte heller barn- och ungdomspsykiatrin över effektiva
behandlingsformer som kan hjälpa socialt missanpassade ungdomar.31

                                               
28 Sarnecki a.a, s. 98 f
29 Sarnecki a.a, s. 108
30 Dalteg, a.a, s. 106
31 SOU 1998:31, s. 334
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5.2.1.1 Individinriktade åtgärder
Förutsättningarna för individinriktade åtgärder är emellertid

goda. Till gruppen avancerade 14 åriga lagöverträdare nyrekryteras ca  100
stycken/år som bl.a. svarar för ett stort antal brott. Denna heterogena grupp
är tämligen lätt identifierbar och för vissa av dem finns det en dokumenterat
effektiv behandling. Men inget akademiskt eller sektoriellt sammanhållet
vård/behandlings/forsknings- eller utvecklingsarbete bedrivs inom landet när
det gäller den här gruppen avancerade lagöverträdare. Här behövs en
organisatorisk helhetssyn i linje med t.ex. SOU 1974:7. Individerna i Daltegs
föreliggande avhandlingsarbete var innan, under och efter UVS-tiden
(ungdomsvårdsskola) föremål för fragmentariska överväganden vilka är
sektoriserade enligt följande: kriminalitet, skolplikt, omhändertagande,
missbruk, barnpsyk och rättspsyk. Individualiserade behandlingsprogram i
linje med den förkättrade och avsomnade UVS:s målsättning förefaller för
närvarande vara den mest fruktbara vägen.32 Även Sarnecki påpekar att de
ungdomar som ofta begår brott även i många andra avseenden kommer i
konflikt med det rådande normsystemet. Det kan gälla deras förhållande till
skolan, fritiden, familjelivet, alkohol- och narkotikabruk och många andra
områden av det sociala livet. Man talar då om en bristande social
anpassning.33

5.2.1.2 Förebyggande åtgärder
Det är av avgörande betydelse vilka faktorer (individfaktorer,

behandlingsmöjligheter, samhällsfaktorer osv.) man beslutar sig för att fästa
vikt vid när det gäller ett förebyggande arbete men i synnerhet vid
inlåsningsöverväganden i den kollektiva form som UVS-elevernas efterföljare
blir föremål för. Inkapacitering som inte föregåtts av rejäla
behandlingssatsningar för de psykiska störningar där det finns adekvat
behandling är naturligtvis djupt oetisk. Den är direkt anstötlig om det rör sig
om barn under 15 år. För de störningar som vi idag inte kan behandla, bör vi
utveckla nya behandlingsmetoder. För det krävs rejäla forskningsinsatser.34

Det finns resultat som talar för:
1. det meningsfulla i individprediktioner,
2. för en differentierad behandling från 10-12 års åldern och
3. för en koncentration av förebyggande åtgärder och en 
prioritering av behandlingsresurser till barn som kommer från 
en socialt svår bakgrund och som uppvisar extrema 
anpassningsproblem av sådant slag som traditionellt 
hänvisades till UVS-organisationen.

De flesta individer i en så snävt definierad riskgrupp kommer
utan intensiva behandlingsinsatser att få extrema anpassningssvårigheter
senare i livet. Den grupp det gäller representerar de allra svagaste i samhället.
Tidigt insatta åtgärder inom ramen för en behandlingsideologi skulle

                                               
32 Dalteg, a.a, s. 111
33 Sarnecki a.a, s. 23
34 Dalteg, a.a, s. 93



16

dessutom kunna stimulera mer fruktbara attityder än vedergällning till social
avvikelse i allmänhet.35

Dalteg påpekar att det föreligger övertygande data som tyder
på att tidig adoption i stabila hem, som är kompetenta att ge barnet tillit och
trygghet, kan neutralisera genetisk sårbarhet och modifiera
beteendestörningar, som sannolikt annars utvecklas. Adopterade personer får
i allmänhet en bättre framtid vid jämförelse med individer som fostrats hos
fosterföräldrar eller socialt belastade biologiska föräldrar. Även tidigt insatta
åtgärder i form av samhällsvård har till viss del samma effekt, vilket sent
insatta samhällsåtgärder inte har. Den troligtvis mest betydelsefulla frågan är
om inte nämnderna drar sig alltför länge innan de vidtar mer drastiska
åtgärder - en stor del av det klientel, som hamnade på UVS i 16-17 års
åldern, var säkerligen välkända hos nämnderna sedan många år tillbaka och
borde kanske varit omhändertagna 10 år tidigare.36 Anners påpekar att det
vid ett seminarium i Stockholm framhölls att tvååringar tillhör samhällets
våldsammaste grupp. I regel försvinner den svåra aggressiviteten hos dessa
barn. Men hos några barn går våldskurvan inte nedåt. Det antas att det är
bland dessa barn, tydligt urskiljbara redan vid 2-3 årsåldern, som framtidens
våldsbrottslingar skall sökas. Flickornas aggressivitetskurvor ligger på ett
mycket lägre plan. Forskarna tror inte att det rör sig om genpåverkan utan
om föräldrar som inte fungerar. Det påpekas också att det inte utesluter att
en tidigt utvecklad aggressivitet bokstavligen talat beror på ett genetiskt
inflytande. Man måste forska vidare inom detta område liksom i försöken att
finna metoder att i tid ersätta eller komplettera föräldrainsatserna med sociala
åtgärder till de överaggressiva barnens hjälp. Tidsfaktorn är viktig. Denna
forskning visar även att vid 14 års ålder har redan 80 procent av dem som
senare kommer att bli yrkeskriminella varit i kontakt med polisen eller de
sociala myndigheterna. Vid 16 års ålder gäller detsamma för 100 procent av
de blivande yrkesbrottslingarna. En slutsats, som kan dras av dessa
forskningsresultat är att i stället för att ”satsa alla resurser på att förmå 16-
åringar att sluta slåss med kniv bör man försöka förhindra att aggressiva
tvååringar tillåts utvecklas till knivbärande, spritdrickande värstingar”.37

Forskningspsykologen Lillemor Nordberg, som ingår i en
grupp forskare som följer 500 barns utveckling från vaggan till vuxenlivet,
säger: ”- Redan på barnavårdscentralen tycks det gå att se vilka barn som
riskerar en negativ social utveckling. Pojkar verkar vara känsligare för
problem inom familjen än flickor. Av dem som kommer till mottagningarna
för barn- och ungdomspsykiatri är majoriteten pojkar i 13-års åldern. Det är
svårt att hjälpa dem, men väldigt mycket skulle kunna göras tidigare. Tittar
man på journalerna kan man se att dessa barn har uppmärksammats av
barnavårdscentralen och av skolhälsovården. Men ingen har riktigt förstått,
vågat eller haft intresse av att ta tag i deras problem. De allra flesta familjer
kommer i kontakt med BVC. Personalen där har oerhört god förmåga att
upptäcka svårigheter, men de har inte riktigt rätt utbildning för att ta hand
                                               
35 Dalteg, a.a, s. 94
36 Dalteg, a.a, s. 113
37 Anners, Erik, Brottet, straffet och polisen i den europeiska rättsutvecklingen, Nordstedts
Juridik AB,  Stockholm, 1997, s.165
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om dem. Det fordras vidareutbildning, och att andra personalkategorier knyts
till barnavårdscentralerna. Med tidig hjälp skulle många barn kunna få det
mycket bättre. Det handlar inte bara om att förhindra att några blir
”värstingar” i tonåren. Alla barn har ju faktiskt rätt att få utvecklas optimalt
efter sin förmåga.” 38

5.3 RÄTTSFALL

HD har vid ett flertal tillfällen betonat att, när det gäller
ungdomar under 18 år, bör fängelse komma i fråga i sällsynta undantagsfall.
Som en viktig synpunkt har framhållits att frihetsstraff kan få en starkt
nedbrytande effekt,särskilt för unga människor. Enligt HD får som allmän
princip anses gälla att skälen för en icke frihetsberövande påföljd eller för ett
kort fängelsestraff blir starkare ju närmare straffbarhetsgränsen 15 år den
tilltalade befann sig.39

1994 dömer Helsingborgs tingsrätt (dom nr. DB 106, mål nr. B
1626/94, det s.k. Bjuvmordet) två bröder, 16 respektive 17 år gamla vid
tiden för gärningen, till sex års fängelse för mord.

1995 dömer Hovrätten över Göteborgs- och Bohuslän (RH
1997:1, det s.k. Kodemordet) den ena gärningsmannen, 18 år 5 mån, till
fängelse i 8 år för mord och försök till misshandel, den andra
gärningsmannen, 17 år och 11 mån, till fängelse i 10 månader för grov
misshandel, försök till grov misshandel, olaga tvång samt grovt våld och den
tredje gärningsmannen, 18 år och 4 mån, döms till fängelse i 4 månader för
underlåtenhet att avslöja brott.

HD dömer 1996 (NJA 1996 s. 509, det s.k. Klippan målet) en
vid tiden för gärningen nyss fyllda 16-årig pojke till fyra års fängelse för
mord.

1996 dömer Västerviks tingsrätt (dom DB 218, målnr. B
166/96) 1 pojke, 17 år, till rättspsykiatrisk vård med särskild
utskrivningsprövning för grov mordbrand.

1996 dömer Växjö tingsrätt (dom DB 156, målnr. B 164/96) 1
pojke, 16 år och 6 mån, till rättspsykiatrisk vård för olaga hot, stöld, försök
till rån, tillgrepp av fortskaffningsmedel och olovlig körning.

I samtliga fall har en rättspsykiatrisk undersökning genomförts
på gärningsmännen. Förutom i de två fall där rättspsykiatrisk vård utdömts
har man kommit fram till att gärningsmännen har lidit av någon form av
personlighetsstörning men att den inte har varit vad som i lagens mening

                                               
38 APROPÅ, 1/1996, s.3f
39 SOU 1997:116, s. 475
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menas med allvarlig. Enligt Levander kan en diagnos som visar på en
personlighetsstörning inte ställas förrän patienten uppnått en viss ålder, ca.
18 år, detta på grund av att personligheten inte är fullt utvecklad förrän då.
Begreppet allvarlig psykisk störning är så snävt definierad att det innebär att i
princip enbart gärningsmän som lider av psykoser kan komma ifråga. Det var
fallet med de två sistnämnda rättsfallen. De psykiska störningar som barn och
ungdomar kan lida av faller inte in under begreppet allvarlig psykisk störning
och psykiatrisk hjälp har ingen effekt såvida den inte sätts in i mycket tidig
ålder. Hade man haft en tätare kontakt mellan de myndigheter som barn
möter under sin uppväxt och ett annat slags sekretessregler hade man kunnat
fånga upp dessa ungdomar mycket tidigare och kunnat hjälpa dem och
förmodligen också fått resultat på behandlingen. Nu väntar man med att sätta
in åtgärder så länge som möjligt och man lägger alltför mycket vikt vid
socialtjänstens utredningar. Barnavårdsnämnden, som var dess föregångare,
hade betydligt mer barnkompetens än vad socialtjänsten har idag och den
kunskap som fanns där borde ha tagits till vara. Även den kunskap som fanns
bland personalen vid Roxtuna och Lövsta ungdomsvårdsskolor borde man ha
värnat om mer. Ungdomsvårdsskolornas efterföljare blev § 12-hemmen men
där var det socialtjänstemän som i huvudsak arbetade medan man på
ungdomsvårdsskolorna hade barnpsykiatriker, åtminstone som chefer. Det
visar hur man har svängt i samhället och hur man väljer olika metoder för att
lösa problemen. Den stora skillnaden är att på ungdomsvårdsskolorna
åstadkom man resultat.

Det finns heller inte möjlighet att särbehandla dessa unga
psykiskt sjuka människor utan de placeras tillsammans med vuxna allvarligt
psykiskt störda lagöverträdare, på Säters specialpaviljong t.ex. BUP har inte
resurser och inget intresse av att ta hand om utagerande ungdomar. Det går
”mode” i psykiatrin som i allting annat och nu är det familjeterapi som är
populärt, främst p.g.a. att man kan se resultat. Tyvärr har familjeterapi ingen
som helst effekt på de barn och ungdomar som lider av andra störningar.

Ett av våra stora problem är att socialtjänsten inte får gå in med
tvång i familjer där de ”vet” att något är fel, eller att ett barn håller på att
utvecklas i fel riktning. För att socialtjänsten skall kunna agera i de fall när
LVU inte är tillämpligt krävs det föräldrarnas samtycke. Här kan man tycka
att socialtjänsten borde ha ett större ansvar och att de borde gå in och göra
något. Ge socialtjänsten mer resurser så att de har tid att försöka förklara för
föräldrarna (man får utgå ifrån att de flesta föräldrar vill sina barns bästa) vad
som är det bästa för barnet. Man måste försöka arbeta upp en bra image för
socialtjänsten och framför allt lösa de organisationsproblem som finns och
försöka utarbeta ett samordningsansvar. Får man sedan ett medgivande från
föräldrarna är det inga problem.40

Levander ger även en förklaring till ungdomsvårdens haveri.
Viktiga komponenter tycks vara:

1. dessa barns föräldrar har under seklet blivit alltmer 
dysfunktionella (tidigare tilläts inte störda vuxna att fostra 
barn),

                                               
40 Intervju med Sten Levander 1998-05-12
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2. som en konsekvens av detta, och förmodligen av en lång rad 
andra samhällsförändringar har frekvensen av utagerande 
barnpsykiska störningar kraftigt ökat i gruppen och
3. till detta har lagts en explosiv missbruksutveckling inom 
gruppen.41

Robert Hare citerar i sin bok Psykopatens värld en psykolog
vid namn Rolf Loeber s. 153: ” Det är ett välkänt faktum att sjukvården
aldrig har lyckats särskilt bra med rehabiliteringen av ungdomar vars
antisociala beteende redan är befäst, liksom att flertalet behandlingsprogram
ofta bara ger kortsiktiga resultat. Det förhållande som ofta glöms bort, därför
att den information vi har om brottsligt beteende i vårt samhälle är att på
1960- och 1970-talen försämrades ungdomars beteende på ett sådant sätt att
vi borde bli oroliga när vi tänker på hur vissa personer i denna generation ska
kunna uppfostra nästa generation. Sämre uppfostringsmetoder är en av de
faktorer som påverkar hur antisocial nästa generation kommer att bli.” Han
konstaterar också att det finns flera väletablerade vägar till kriminalitet och
att det vore ologiskt och idiotiskt att inte göra allt för att stänga av dessa så
tidigt som möjligt. Samma resonemang gäller i ännu högre grad för
psykopati. (se nedan angående psykopati)

Individer som har uppvisat ett upprepat och allvarligt
våldsbeteende utgör en av de mest farliga och illa sedda grupperna i
samhället. Det starkt ökade ungdomsvåldet, som numera har sin topp i 15 års
åldern, har utmanat rehabiliteringsidealen inom samhällsvården. Särskilt i
Sverige har samhället betonat att unga lagöverträdare skall skyddas mot
straff, vedergällning och mot social brännmärkning, trots allmänhetens
berättigade krav på samhällsskydd och psykologiskt begripliga rop på
vedergällning inför särskilt sadistiska våldsbrott (t.ex. Kodemordet,
Bjuvmordet, Klippanmordet). Socialtjänstlagens dåliga möjligheter att
tillgodose samhällsskyddsaspekten, och att garantera vårdtidens längd utgör
bakgrunden till att allt fler ungdomar i Sverige döms till långvariga
fängelsestraff. I och med detta avhänder man sig behandlingsmöjligheter för
just dessa individer (som förmodligen behöver det allra mest).
Behandlingsmöjligheterna i svenska fängelser är ännu mycket begränsade.42

Symtom skall förvisso behandlas men minst lika viktigt är att sociala
färdigheter skall åstadkommas (habilitering/rehabilitering), och att
vederbörande skall integreras i ett socialt sammanhang.43 Levander
förespråkar förebyggande program, helst individinriktade, där man riktar
resurserna på barn och ungdomar i riskzonen. I många fall får man då en
brottsförebyggande effekt på köpet även om det inte är det primära målet
med programmet.44 Levander påpekar också att för att programmen som är

                                               
41 Våld/Aggression, a.a, s. 28
42 Våld/Aggression, a.a, s. 65
43 Jmf D.A.Andrews, J.Bonta, The Psychology of Criminal Conduct, Cincinnati, 1994, s.
215
44 Se Våld/Aggression, a.a, s. 66 för mer ingående beskrivningar av några program som
finns, och faktiskt, fungerar.
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avsedda för att förhindra bl.a. aggression, så krävs det att man börjar
behandlingen före tonårstiden.45

5.3.1 Psykopati

Psykopati är en personlighetsstörning som kännetecknas av en
grupp speciella beteendemönster och karaktärsdrag som de flesta av oss ser
som klandervärda. Psykopater är inte galna enligt gällande accepterade
juridiska och psykiatriska normer. De begår inte sina gärningar i sinnesrubbat
tillstånd utan med kallt, beräknande förnuft, som de kombinerar med en
oförmåga att behandla andra människor som tänkande, kännande varelser.46

De hamnar alltså inom kriminalvården och inte inom rättspsykiatrin.47 En
psykopat är en självcentrerad, känslokall och samvetslös person som saknar
empati och förmåga att upprätta varma känslomässiga relationer till andra
människor, en person som fungerar utan att hindras av sitt samvete.48

Många människor känner obehag vid tanken på att använda
beteckningen psykopat på ett barn. Klinisk erfarenhet och empirisk forskning
visar dock tydligt att själva grunden till störningen kan finnas hos barn och
att den också gör det. Psykopati uppkommer inte plötsligt och oannonserat i
vuxen ålder. Det finns dock ingen diagnosgrupp i DSM-III-R ( Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorder ), ett hjälpmedel för att klassificera
psykiska störningar och som ges ut av American Psychiatric Association,
som helt och hållet fångar den psykopatiska personligheten hos barn. Tre
undergrupper finns dock upptagna, dessa är:

- Uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitetssyndrom
- Uppförandestörning
- Trotssyndrom
Ingen av dessa diagnostiska kategorier träffar riktigt rätt när

det gäller unga psykopater. Uppförandestörning ligger närmast, men fångar
inte in de emotionella, kognitiva och interpersonella personlighetsdragen -
som egocentricitet, brist på empati, skuld och ånger - som är så viktiga i
psykopatidiagnosen. De flesta vuxna psykopater uppfyllde troligtvis
kriterierna för uppförandestörning när de var yngre, men motsatsen gäller
inte - det vill säga, barn med uppförandestörning blir i allmänhet inte
psykopater som vuxna. Flertalet av de barn som blir psykopater som vuxna
uppmärksammas i mycket tidig ålder av lärare och kuratorer. Det är därför
mycket viktigt att dessa yrkesgrupper förstår vidden av det problem som de
ställs inför. Åtgärderna måste sättas in när barnen är små om det skall finnas
några förutsättningar att lyckas. Den blivande psykopatens beteendemönster
kan knappast förändras i tonåren. Naturligtvis är det svårt att sätta en
                                               
45 Våld/Aggression, a.a, s. 66 ff.
46 Jmf D.A.Andrews, J.Bonta, a.a, s. 217
47 Innan 1964 straffriförklarades många sk. psykopater men med tillämpning av de nya
tillräknelighetsbestämmelserna dömdes de (131 st. 1964) till förvaring. Prop. 1980/81:76,
s.79
48 Hare, a.a, s. 16. För en mer ingående beskrivning av de karaktärsdrag som beskriver en
psykopat och hur en sådan kan diagnosticeras hänvisas till Hare:s bok ”Psykopatens värld”
samt Våld/Aggression, a.a.
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diagnos som psykopat på ett barn men om man underlåter att erkänna att ett
barn har många eller flertalet av de personlighetsdrag som kännetecknar
psykopati kan detta få till följd att föräldrar tvingas till en mängd
konsultationer med skolrektor, psykiater, psykolog och kurator i sina försök
att ta reda på var felet ligger hos deras barn och hos dem själva. Det kan
också leda till felaktiga behandlingsinsatser, allt till stora ekonomiska och
känslomässiga kostnader. Familjebakgrund har ingen som helst betydelse för
uppkomst av kriminalitet hos psykopater. Vare sig familjelivet var stabilt eller
inte hade psykopaterna ställts inför rätta första gången vid i genomsnitt 14
års ålder.

Ken Magid och Carole McKelvey använder psykopatibegreppet
för att, åtminstone delvis, förklara den allt högre brottsstatistiken bland unga
människor. De händelser som dessa barn och ungdomar ”hamnar i” är inga
vanliga olyckor och de visar inte heller på vanliga, med tiden
självkorrigerande, överdrifter i normala barns beteende. Det blir begripligt
först när vi accepterar att psykopatens personlighetsdrag finns redan tidigt i
livet.

5.3.1.1 Varför?
Man kan fråga sig varför barn blir psykopater? Troligtvis är det

så att psykopatiska attityder och beteenden är resultatet av en kombination
av biologiska och sociala faktorer. De faktorer som behövs för att psykopati
skall utvecklas tillhandahålls till viss del av naturen, däribland en djupgående
oförmåga att känna empati och att uppleva alla möjliga typer av känslor,
däribland rädsla. Till följd av detta försämras förmågan att utveckla interna
kontrollmekanismer, samvete och känslomässiga relationer till andra
människor. Det råder heller inga som helst tvivel på att bristfällig fostran och
dålig social och fysisk miljö i hög grad kan förvärra problemen, och att dessa
faktorer spelar stor roll när det gäller att forma barns beteendemönster.

5.3.1.2 Vad kan man göra?
Psykopater upplever inte att de har psykiska eller

känslomässiga problem och de ser ingen anledning att behöva förändra sitt
beteende för att det skall bättre överensstämma med samhällsnormer som de
inte vill rätta sig efter.

Terapi fungerar inte på dem utan kan istället göra dem sämre.
Logiskt sett har vi störst möjligheter att minska vuxna psykopaters inverkan
på samhället om vi angriper problemet tidigt. Tyvärr finns det inte mycket
forskning på detta området men det finns vissa program som man skulle
kunna använda sig utav för att försöka förändra ”blivande psykopaters”
beteendemönster, kanske genom att minska deras aggressivitet och
impulsivitet och genom att lära dem att tillfredsställa sina behov på ett mera
samhällsvänligt sätt.49 Man kan se det som att vi måste lära oss hur de skall
socialiseras, inte hur de skall resocialiseras.50

                                               
49 Jmf D.A. Andrews, J. Bonta, a.a, s.220 där de säger: (egen översättning) Kliniker i
allmänhet anser att psykopater är obotbara men om man ser till de behandlingar som finns
för bl.a. våldsbrottslingar och som också har visat sig fungera, dock inte för psykopater
(om det finns en sådan personlighet) då skall man inte ge upp förrän man har provat alla
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5.3.2 Barn med neurologiska skador

Man har på senare år kommit fram till att många av
kriminalvårdens klienter förmodligen har ett neurologiskt handikapp som,
åtminstone delvis, kan förklara deras kriminalitet. Mycket talar också för att
de skulle ha fått diagnosen DAMP, ADHD eller Asperger om de undersökts
som barn. De olika handikappen har olika symptom; stökiga, hyperaktiva
ungar eller känslokalla och inneslutna, men ett har de gemensamt: de som har
handikappet riskerar att hamna utanför samhället och dras ner i kriminalitet
och missbruk. Undersökningar i U.S.A visar också att ungefär en fjärdedel av
alla med de här handikappen hamnar i kriminalitet. I Sverige skulle det
innebära att det varje år tillkommer 1500 barn med de här skadorna i
brottsstatistiken. Det är också möjligt att några av de värsta förbrytarna, som
massmördare och grova våldsbrottslingar, kan tillhöra den här gruppen.
Skadorna är oftast nedärvda men kan också uppkomma under graviditeten
och förlossningen och drabbar då som regel pojkarna vars hjärnor är sämre
skyddade för den här sortens skador.

Den vanligaste skadan kallas numera DAMP (Deficits i
Attention, Motor control and Perception) som kan ge bl.a. språkstörningar,
inlärningsproblem, koncentrationssvårigheter, avvikelser i beteende och
svårigheter med sociala kontakter. Tidigare användes ofta beteckningen
MBD (Minimal Brain Damage eller Dysfunction) på dessa barn. Nästa stora
grupp (eller snarare undergrupp till DAMP) är de med ADHD (Attention
Deficit Hyperactivity Disorder). De är hyperaktiva, oroliga och impulsiva.
Det är barn med grava koncentrationsstörningar och hyperaktivitet som, efter
ordentlig prövning, kan få små doser av centralstimulerande medel, t.ex.
amfetamin, mot sitt handikapp.

Det finns vissa andra drag hos de här barnen som kan vara bra
för rättsväsendet att känna till, t.ex. att de kräver en omedelbar reaktion. De
lär sig inte av misstag som vi andra gör. När vi tänker har de redan handlat,
därför är det mycket svårt för dem att hålla regler.

En tredje grupp handikappade är de med diagnosen Aspergers
syndrom. De är normala, eller överbegåvade och i vissa fall rena genier. De
har en stor förmåga att gå in i detaljer, men de har lika stora svårigheter att
se helheten. De kan förstå att vi känner och tänker men inte hur. De kan
uppfattas som känslokalla och avvisande. Egenheten att ta allt bokstavligt
ställer också till det. Skulle deras fixeringar fastna på t.ex. eld eller vapen kan
de snart nog bli föremål för kriminalvård (trots att det snarare borde handla
om psykiatrisk vård). Eftersom de saknar empatisk förmåga kan de komma
att utvecklas till verkligt farliga brottslingar.51 Inom rättspsykiatrin har under

                                                                                                                       
tänkbara vägar för att komma åt störningen och alltså inte redan nu säga att de är
”unreachable”.
50 Föreliggande material är hämtat ur Robert Hares bok ”Psykopatens värld” kap. 10, jmf
Våld/Aggression, a.a, s. 41
51 RuntiKrim, nr 7, 1998, s. 8f,  Intervju med Anna-Christina Strömberg, jmf
Våld/Aggression, a.a, s. 22 ff
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senare år relativt många psykiskt störda våldsbrottslingar omdiagnostiserats,
från personlighetsstörnings- och psykosdiagnoser till Aspergers syndrom.
Det finns mycket att vinna på en tidig diagnos och intervention. Genom
psykoterapeutiska kognitivt/beteendeterapeutiska metoder har man kunnat
visa en god effekt och det har börjat införas på många platser i Sverige.52

                                               
52 Våld/Aggression, a.a, s. 25
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6 LAGSTIFTNING AVSEENDE
UNGA LAGÖVERTRÄDARE

Barn och ungdomar behandlas i många situationer olika jämfört
med vuxna. Det gäller även vid misstanke om brott. Såväl socialrättsliga som
straffrättsliga regler kan då bli tillämpliga. Unga lagöverträdare bör
företrädesvis tas om hand av socialtjänsten, se 31 kap 1§ BrB. Det sker dock
en individuell prövning i varje fall. I de fall en åtgärd bör vidtas är det ur
vårdsynpunkt att föredra att åtgärden vidtas inom den sociala vården och inte
inom kriminalvården.53 Det är främst reglerna i Rättegångsbalken (RB),
Brottsbalken (BrB), lagen (1964:167) om unga lagöverträdare (LUL) och
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) som
jag kommer att behandla här. Jag kommer att ha en kortare beskrivning av
förfarandet vad gäller barn och ungdomar under 15 år, men kommer att
koncentrera mig på åldersgruppen mellan 15 och 18 år.

6.1 Straffprocessrätten

Processuellt behandlas barn och ungdomar som är misstänkta
för brott i många avseenden olika jämfört med vuxna. Det innebär att inom
ramen för det straffprocessuella förfarandet finns det utrymme för
nyanseringar med hänsyn till barnets eller den unges ålder. Det processuella
regelsystemet är dock i huvudsak utformat för vuxna lagöverträdare. I
princip tillämpas det analogt  för unga lagöverträdare. Detta framgår
beträffande befogenheterna att inleda utredning samt att genomföra förhör
vid misstanke om brott av person under 15 år. Syftet i dessa fall är inte
lagföring utan att klarlägga ett eventuellt behov av socialrättsliga insatser för
den unge. Det framgår av förarbetena men är inte reglerat i lag.54

6.1.1 Barn och ungdomar under 15 år

Straffmyndighetsåldern i Sverige är 15 år och eventuella
ingripanden vid brott mot den som inte har uppnått denna ålder är i princip
en exklusiv uppgift för socialtjänsten. Polisen är dock skyldig att ingripa för
att motverka och förhindra brott även då det rör sig om personer som inte
uppnått denna ålder. När det gäller brott begångna av barn som inte fyllt 15
år finns särskilda bestämmelser 31-36 §§ LUL. I 13 och 15 §§ LUL finns det
vissa begränsade förutsättningar för att utreda brott som begåtts av barn
under 15 år. I vissa fall kan även brott som begåtts av barn under 15 år bli
föremål för domstolsprövning.55 Vid förhör med någon som är under 15 år

                                               
53 Nordlöf, a.a, s .2
54 Nordlöf, a.a, s. 219
55 SOU 1993:35, s. 183
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bör enligt 23 kap 10 § RB den som har vårdnaden om honom vara
närvarande, om det kan ske utan men för utredningen. Före den 1 januari
1985 kunde en utredning inte inledas i de fall den misstänkte var under 15 år
men 1984 fattade riksdagen beslut härom och nya regler infördes i LUL.56

Ändringarna i LUL hade föregåtts av en stor debatt inom riksdagen och olika
samhällsgrupper om hur man hanterade ungdomsbrottslighet och hur denna
kunde förebyggas.57 I och med lagändringen följde att polisen skall handlägga
utredning vid misstanke om brott av barn under 15 år. Det innebar också att
socialnämnden får hjälp med att handlägga utredningar vid misstanke om
brott. För ett ingripande av socialnämnden vid misstanke om brott av en
person under 15 år krävs det endast att händelseförloppet klarläggs, medan
syftet med en förundersökning är att utreda vem som skäligen kan misstänkas
för brottet och om det föreligger tillräckliga skäl för åtal. Det betyder att
frågor om uppsåt, brottsrubricering och andra juridiska spörsmål måste
prövas. Socialnämnden behöver endast fakta för att kunna utreda om en
åtgärd bör vidtagas eller ej.58 Utredningsskyldigheten är dock inte
obligatorisk när det gäller en person som inte uppnått straffbarhetsåldern,
den är fakultativ.59 Brott vilka bör föranleda utredning är överlagda brott mot
person eller egendom samt brott som i sig själv visar på att barnet behöver
hjälp, t.ex. brottslighet i samband med narkotika.60 Lagändringen 1985 kom
delvis att bryta den tidigare utvecklingen enligt vilken socialtjänsten hade
ansvaret för yngre lagöverträdare, särskilt underåriga. Syftet med
lagändringen var att få tillstånd en markering gentemot unga lagöverträdare
beträffande vad som var ett acceptabelt respektive ett icke acceptabelt
beteende. Man ansåg att socialtjänsten inte hade den kompetens som
behövdes för denna verksamhet utan att den myndighet som vanligtvis
handlägger utredningar vid misstanke om brott även skulle handha
utredningar där den misstänkte var under 15 år. Detta kan tyckas
anmärkningsvärt då den grundläggande tanken inom svensk straffrätt är att
en person under 15 år inte skall förekomma i straffrättsliga sammanhang.
Syftet med lagändringen var således såväl brottspreventiv som socialrättslig i
det avseendet att socialnämndens möjligheter att utreda kompletterades med
polisens resurser inom detta område. Polisens utökade befogenheter får ses
som en markering från samhällets sida att tydligt visa på vad som är tillåtet
och inte.61 Ett förhör med någon under 15 år får endast ske för att utreda ett
eventuellt behov hos barnet av åtgärder inom socialtjänsten eller för att få
reda på om någon som fyllt 15 år deltagit i brottet eller för att efterforska
stöldgods eller om det är av särskild vikt att erhålla uppgifter av barnet
angående gärningen samt att dessa uppgifter inte kan erhållas på annat sätt än

                                               
56 Den 29 november, 1984, antog riksdagen regeringens proposition 1983/84:187 i
överensstämmelse med justitieutskottets förslag. Ändringen medförde att 13 och 14 §§
skulle betecknas 19§, att den nya 19 § fick ny lydelse samt att sex nya paragrafer, 13 - 18
§§ infördes i LUL.
57 Nordlöf, a.a. s. 47 ff
58 Nordlöf, a.a. s. 51f
59 13 § LUL jfr 23 kap RB; Prop 1983/84:187, s. 33
60 Prop 1983/84:187, s. 16 f
61 Nordlöf, a.a, s. 51
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genom förhör med barnet. Uppgifter som rör brottsmisstankar mot barn
under 15 år får inte införas i personregister hos polisen.62

6.1.2 Förundersökning

Vid misstanke om brott som hör under allmänt åtal skall en
förundersökning inledas. Syftet med en förundersökning är att utreda vem
som kan misstänkas för brottet samt om tillräckliga skäl föreligger för att
väcka åtal. Det betyder att tillräckligt med bevismaterial måste föreligga vid
beslut om åtal. Därigenom kan en sammanhängande bevisredovisning ske
och en koncentrerad brottmålsförhandling komma till stånd.63

Såväl polisman som åklagare är behörig att inleda utredning.
Det är naturligt att utredningsarbetet huvudsakligen sker genom polisens
försorg. De behåller undersökningsledningen så länge man befinner sig på
spaningsstadiet. När förundersökningen har fortskridit så långt att någon
skäligen kan misstänkas för brottet skall normalt åklagaren överta
ledningen.64 Åklagaren skall också i andra fall, trots att det inte föreligger
någon skälig misstanke mot en viss person, ta över ledningen av
förundersökningen. Detta gäller i de fall när det är påkallat av särskilda skäl,
23 kap 3 § första stycket RB. Är saken inte av enkel beskaffenhet eller om
någon skäligen kan misstänkas för brottet är i regel en åklagare ansvarig för
förundersökningen. I vissa fall när det finns förutsättningar för en fällande
dom kan åklagaren besluta om att inte väcka åtal, sk. åtalsunderlåtelse, detta
kan exempelvis ske när det gäller unga lagöverträdare.65

Förundersökningen skall präglas av objektivitet.66 Det innebär
att material som talar såväl till den misstänktes nackdel som fördel skall tas
till vara. Kravet på objektivitet förstärks genom bestämmelser om att den
misstänkte senast vid ett anhållningsbeslut måste underrättas om vad han är
misstänkt för, den misstänktes rätt att anlita försvarare samt polismyndighets
skyldighet att sörja för att den misstänkte får en försvarare. Därtill kommer
bestämmelserna om att den misstänkte har rätt att ta del av utredningen innan
beslut om åtal fattas.67 Man skall även ta hänsyn till de involverade. Ingen
skall i onödan utsättas för misstanke, åsamkas kostnad eller olägenhet.
Förundersökningen skall även bedrivas skyndsamt, generellt gäller att
utredningar där den misstänkte är en ung person skall handläggas ytterst
skyndsamt.68 Enligt 4 § LUL skall en förundersökning mot den som inte har
fyllt 18 år och som gäller brott för vilket det är föreskrivet fängelse i mer än
sex månader bedrivas med särskild skyndsamhet. Det bör noteras att
förundersökning är obligatorisk även om åtalsunderlåtelse kommer att ske

                                               
62 Prop. 1983/84:187, s. 29
63 jfr Diesen.C, Förundersökning, Juristförlaget, Stockholm, 1995, s. 126f
64 Diesen, a.a, s. 116ff
65 Prop. 1983/84:187, s. 35
66 jfr Diesen, a.a, för en närmare beskrivning av de grundläggande principer som man
arbetar efter, s. 27, 135
67 21 kap 3§, 23 kap 5§, 12§, 18§, 24 kap 3§, 18§ RB samt 12§ FUK
68 Prop. 1983/84:187, s. 19f
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med stöd av 1 § LUL.69 Det anses att förundersökningen har ett
kriminalpolitiskt egenvärde för de unga lagöverträdarna.70

Enligt 2 § förundersökningskungörelse (1947:948), FUK, skall
åklagare och polis regelbundet samråda för att motverka dröjsmål i
förundersökningar mot dem som inte fyllt 18 år. Enligt 5 § LUL skall
vårdnadshavare omedelbart underrättas om någon under 18 år är skäligen
misstänkt för brott. Det är viktigt med hänsyn till såväl undersökningens
effektivitet som till att samhällets reaktion vid brott bör ske så snart som
möjligt.71 Dessa utredningar bör handläggas av särskilda ungdomsrotlar eller
grupper inom polisen vilket bör leda till att en personkännedom utvecklas
och det kan i sin tur leda till kortare handläggningstider. Vid
ungdomsrotlarna bör polismän med särskild fallenhet för uppgiften arbeta.72

6.1.3 Försvarare

Vid förundersökning får den misstänkte biträdas av en
försvarare. Rätten till försvar under förundersökningsstadiet är för den
skäligen misstänkte ovillkorlig. Försvarare utses av den misstänkte. Är han
under 18 år är det vårdnadshavaren som utser försvararen.73 Om det
föreligger anledning till att döma en ung lagöverträdare till annan påföljd än
böter måste en offentlig försvarare förordnas av rätten. Undantag kan ske om
det är uppenbart att den unge saknar behov av försvarare.74 Bestämmelserna
beträffande offentlig försvarare är utformade med andledning av att
brottmålsförfarandet skall ha en så liten negativ effekt som möjligt på den
unge och bygger således på kriminalpolitiska skäl.75

6.1.4 Yttrande

Åklagaren får innan talan har väckts vid domstol inhämta
yttrande enligt 1 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål
m.m.(LSUP), i fråga om den som inte har fyllt 18 år, 10 § LUL. Innan
åklagaren fattar beslut i åtalsfrågan skall han inhämta yttrande från
socialnämnden i den kommun som enligt socialtjänstlagen (1980:620) har
ansvaret för den unge, om denne har erkänt gärningen eller det annars finns
skälig misstanke att han har begått brottet. Om brottet är ringa behöver
åklagaren inte inhämta yttrande. Yttrandet skall avse frågan om nämnden har

                                               
69 20 kap 7 § RB är tillämplig oavsett gärningsmannens ålder och omfattar således även
ungdomar mellan 15 och 17 år, men LUL skapar möjligheter att använda sig av denna
form i fler - även grövre - fall. Rör det sig om grövre brott blir det dock i högre grad
relevant att använda sig av de specialåtgärder som 1§ 3 st LUL föreskriver. Diesen, a.a, s.
380f
70 SOU 1993:35, s. 222
71 23 kap 4 §, 2 och 4 § LUL; Prop 1983/84:187, s. 35
72 Prop. 1983/84:187, s. 19
73 21 kap 3 § RB
74 24 § LUL
75 Prop. 1969:25, s. 80 f
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vidtagit eller avser att vidta någon åtgärd beträffande den unge och om en
sådan åtgärd enligt nämndens mening är den lämpligaste för honom/henne.
Yttrandet skall, om åklagaren begär det eller nämnden finner det nödvändigt,
även innehålla en redogörelse för den unges personliga utveckling och
dennes levnadsomständigheter i övrigt. Nämnden skall även utan samband
med yttrande lämna åklagaren de upplysningar som denne begär i fråga om
den unge, 11 § LUL. Ett liknande förfarande utvecklades i praxis redan i
början på 1920-talet, då förekom personundersökningar i viss utsträckning
för att rätten skulle kunna bilda sig en uppfattning om den tilltalade.76

Tanken bakom dessa bestämmelser är att man skall kunna få till
stånd en snabbare handläggning vid ungdomsmål genom att bedriva en
personundersökning parallellt med förundersökningen. De
personundersökningar som kan komma ifråga är yttrande från socialnämnden
angående underårig i enlighet med LUL och yttrande från
frivårdsmyndigheten. Övriga personutredningsformer, dvs. läkarintyg enligt 7
§ LSPU och rättspsykiatrisk undersökning, är inte så ofta förekommande och
vid dessa gör sig den enskildes integritet gällande med sådan styrka att det
inte är möjligt att inhämta på ett så tidigt stadium. Det finns dock en
möjlighet att utföra även dessa undersökningar redan på
förundersökningsstadiet.77 Åklagaren får då vända sig till domstolen som
prövar om de lagliga förutsättningarna finns för en mer ingripande utredning
och rätten fattar sedan beslut härom.78 I förarbetena till LUL poängteras att
det är viktigt för  domstolen när de skall utdöma påföljd att de har en utförlig
och tillförlitlig personutredning. I förarbetena till lag om personutredning i
brottmål sägs det däremot att en erforderlig personutredning kan erhållas
utan att personundersökning sker, framförallt vad gäller unga lagöverträdare.
Detta tog man fasta på och genomförde en lagändring 1985 med den
innebörden att kravet på att en personundersökning alltid skulle genomföras
frångicks.79

Avsikten var att förkorta handläggningstiderna vid lagföring av
unga lagöverträdare.80 En alternativ hypotes är att det var ett sätt för staten
att spara pengar genom att låta socialnämnden stå för hela utredningen och
sedan helt förlita sig på den. Detta trots att socialnämnden inte har all den
kunskap som behövs för att se om ett barn behöver annan vård än social
sådan.81

6.1.5 Straffprocessuella tvångsmedel

Tvångsmedel mot person är kroppsvisitation, hämtning och
medtagande till förhör, gripande, anhållande, häktning samt
                                               
76 Nordlöf, a.a, s. 24
77 jfr Diesen, a.a, s. 148 angående yttrande av sakkunnig
78 SOU 1993:35, s. 273 ff
79 ”Ett yttrande från socialnämnden kan för övrigt i allmänhet ensamt eller i förening med
annan utredning ersätta behovet av personundersökning i ett brottmål beträffande unga
lagöverträdare.” Prop. 1984/85:171, s. 34
80 Prop. 1964:10, s. 165. Prop. 1964:90, s.46. Prop. 1984/85:171, s. 35
81 Intervju med Sten Levander 98-05-12
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anmälningsskyldighet och reseförbud.Tvångsmedel riktade mot egendom är
beslag och husrannsakan. Jag kommer att behandla några av de tvångsmedel
som riktar sig mot person.

De straffprocessuella tvångsmedel som finns att tillgripa kan
även tillgripas oavsett den misstänktes ålder dock med vissa begränsningar
om denne är under 15 år. Valet av tvångsmedel skall ske i överensstämmelse
med proportionalitetsprincipen, vilken innebär att mer ingripande
tvångsmedel än vad som krävs för att uppnå syftet med åtgärden inte får
tillgripas, 24 kap 1 § tredje stycket samt 25 kap 1 § tredje stycket RB.
Åtgärderna skall tillämpas med stor restriktivitet och med beaktande av
barnets ålder och mognad.82

6.1.5.1 Medtagande till förhör
Enligt 23 kap RB samt FUK skall, i de fall ett förhör måste äga

rum, detta ske omedelbart efter det att den misstänkte inkommit på
polisstationen. Det är förundersökningsledaren som bestämmer hur förhöret
skall genomföras. Otillbörliga metoder får inte användas i syfte att få den
misstänkte att erkänna eller att göra uttalande i viss riktning. Den hörde skall
även erhålla mat samt nödvändig vila.83

Vårdnadshavare och socialnämnd måste enligt huvudregeln
omedelbart underrättas om en utredning har inletts och den misstänkte är
under 18 år. Vid förhör med unga sägs i 16 § FUK bl.a. att socialnämnden i
god tid skall underrättas om tid och plats för förhör med barn under 20 år,
om det finns skäl att antaga att vad som förekommit bör föranleda ingripande
från socialnämnden. Föräldrarna är de som i första hand har ansvaret för
barnet och socialnämnden kan i detta sammanhang utgöra ett stöd.
Undantagsvis kan en underrättelse till föräldrarna underlåtas om barnet
bestämt motsätter sig detta och om förundersökningsledaren bedömer att en
underrättelse mer skulle skada än hjälpa barnet. Socialnämnden skall däremot
alltid underrättas.84 Möjlighet att kvarhålla en person under 15 år för förhör
finns reglerat i 14 § LUL samt 23 kap 9§ RB. Här är det en tidsfrist om tre
timmar som gäller, jfr sex timmar för person över 15 år. Om det är av
synnerlig vikt för utredningen är den hörde skyldig att kvarstanna ytterligare
tre timmar. Kvarhållande utöver tre timmar bör tillgripas endast
undantagsvis.

6.1.5.2 Arrest
Placering i arrest får endast ske om det är absolut nödvändigt,

dock får en person under 15 år aldrig sättas i polisarrest. Någon lagstadgad
regel om detta finns det dock förvånansvärt inte.85

                                               
82 SOU 1997:116, s. 443
83 jfr Diesen, a.a, s. 136f
84 13 § LUL
85 Prop. 1983/84:187, s. 2. samt Ekelöf, Per Olof., Rättegång, tredje häftet, fjärde
upplagan, Lund, 1980, s. 35
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6.1.5.3 Gripande, anhållande och häktning
Ett barn som begår brott kan gripas, anhållas och häktas av

polis, åklagare respektive domstol enligt bestämmelser i 24 kap RB och
LUL.

6.1.5.3.1 Gripande
Gripande är ett provisoriskt frihetsberövande i avbidan på

prövning av frågan huruvida en för brott misstänkt person skall anhållas eller
inte (om det inte är frågan om att gripa någon på bar gärning eller på flyende
fot). Graden av misstanke är således densamma som vid anhållande och
häktning, dvs skälig misstanke eller sannolika skäl för misstanke om brott, se
24 kap RB. Den gripne skall så snart som möjligt förhöras av polisman eller
åklagare.86

1985 infördes bestämmelser om att den som är under 15 år kan
gripas av polis eller enskild om denne anträffas på bar gärning med att begå
brott eller på flykt från brottsplatsen under förutsättning att påföljden för
brottet kan bli fängelse.87 Innan ett barn grips måste en avvägning ske
beträffande angelägenheten med gripandet och barnets ålder. Detta kan vara
en svår bedömningsfråga på plats och större restriktivitet bör iakttagas ju
yngre barnet är, syftet med gripandet skall i dessa fall vara att möjliggöra
eventuella sociala åtgärder för den unge.88 Är det en enskild som gripit
barnet skall det, enligt 34 § LUL, skyndsamt överlämnas till närmaste
polisman eller polismyndighet och åklagare skall omedelbart besluta om
barnet skall friges eller hållas kvar för förhör. Om åklagaren beslutar att inte
anhålla barnet får polismyndigheten hålla kvar honom/henne, för att
skyndsamt överlämna honom/henne till dennes föräldrar, annan
vårdnadshavare, en tjänsteman inom socialtjänsten eller någon annan lämplig
vuxen person, 14 § LUL.

6.1.5.3.2 Anhållande
För att en person skall kunna anhållas förutsätts det att skäl för

häktning föreligger, 24 kap 6 § RB. Ett anhållningsbeslut är således en
förberedande åtgärd för häktning. Även om skäl för häktning inte föreligger
kan den misstänkte anhållas om det är av synnerlig vikt att han tas i förvar i
avvaktan på ytterligare utredning. Ett anhållningsbeslut meddelas av
åklagare. Av beslutet skall framgå vilket brott den anhållne är misstänkt för
samt grunden för anhållandet.89 Domstolen har att inom fyra dagar efter det
att den misstänkte greps besluta om häktning, se 24 kap 12 och 13 §§ RB.
Anhållandeinstitutet får inte tillgripas mot personer under 15 år.90

                                               
86 24 kap 8 § 2 stycket RB
87 Prop. 1983/84:187, s, 25
88 Prop. 1983/84:187, s. 37
89 24 kap 6 § 3 stycket RB, 13 § FUK
90 Nordlöf, a.a. s. 66
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6.1.5.3.3 Häktning
Häktning är ett interimistiskt frihetsberövande. Om skäl för

häktning föreligger med anledning av brottets svårhetsgrad kan häktning
undvikas av humanitära skäl om betryggande övervakning kan ordnas i
stället. Den misstänktes låga ålder är ett exempel på när häktning bör
undvikas. Personer under 18 år kan häktas endast om synnerliga skäl
föreligger.  Kan tillfredsställande övervakning ordnas så att någon omedelbar
risk för fortsatt brottslighet inte föreligger kan synnerliga skäl för att häkta en
person under 18 år inte anses vara för handen.91 För att häkta en person i
åldern 15 till 17 år krävs att betryggande övervakning inte kan ordnas.
Häktning av personer under 18 år får alltså endast ske undantagsvis. I
praktiken är det fråga om socialtjänsten kan erbjuda tillfredsställande
åtgärder eller ej med stöd av SoL eller LVU. Även tillsyn och övervakning i
hemmet kan utgöra grund för att häktning kan undvikas.92

6.2 Åtalsregler

Utgångspunkten för åtalsregler beträffande unga lagöverträdare
är BrB:s påföljdssystem för denna åldersgrupp. Det principiella ansvaret för
att unga lagöverträdare i åldern 15 till 17 år får erforderlig vård vilar på
socialtjänsten enligt BrB. Det framgår av rekvisiten för de olika påföljderna
enligt BrB. Det yttersta ansvaret för val av påföljd åligger de judiciella
myndigheterna. Beträffande reglerna i LUL gäller avgörandet i vilken
utsträckning val av påföljd skall hänskjutas till domstol och i vilka fall
påföljdsfrågan får avgöras genom åklagares beslut att inte väcka åtal.93 Ett
överlämnande till vård inom socialtjänsten kan ske såväl genom BrB:s
påföljdssystem som i samband med beslut om åtalsunderlåtelse.

1964 sammanfördes reglerna om förfarande i mål mot
underåriga lagöverträdare och eftergift av åtal beträffande ungdomar i en och
samma lag, LUL.94 Den grundläggande tanken bakom LUL är att straff i
princip inte skall tillämpas för lagöverträdare som inte fyllt 18 år. Däremot
kan ett socialrättsligt ingripande anses berättigat då det tillgodoser både den
unges vårdbehov samt samhällets intresse av skydd. Genom bestämmelser i
LUL överförs den unge lagöverträdaren på ett enkelt sätt till socialvården.
Vissa förändringar har genomförts i LUL sedan dess tillkomst.

De senaste ändringarna i LUL genomfördes 1995 och de
medförde att hjälp- och stödåtgärder från en social centralnämnds sida kunde
betraktas som tillräckliga insatser för att komma tillrätta med den unge
lagöverträdaren, se 1 § LUL. Möjligheten att underlåta åtal med hänsyn till
pågående eller planerade åtgärder inom socialvården skall ges företräde
framför utdömande av påföljd för brott av unga i åldern 15 till 17 år.
Avgörande för ett beslut om åtalsunderlåtelse i dessa fall skall således vara
                                               
91 24 kap 4 § RB, 7 § LUL
92 Nordlöf, a.a. s. 100
93 Prop 1964:10, s. 158
94 Prop 1964:10
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vad som är lämpligast för den unge och inte vad som är lämpligt ur
allmänpreventiv synvinkel. Med hänsyn till dessa krav åligger det åklagaren
att göra en bedömning av ändamålsenligheten i de åtgärder som företas eller
planeras av de sociala myndigheterna. Socialnämndens bedömning av lämplig
åtgärd skall i regel accepteras av åklagaren. För att åtgärder skall kunna
företas i enlighet med SoL förutsätts att personen i fråga frivilligt deltar samt
samtycker till den aktuella åtgärden. Tvångsåtgärder kan endast tillgripas
med stöd av LVU om samtycke inte kan erhållas från den unge eller den som
har vårdnaden om honom. 95

6.2.1 Åtalsunderlåtelse

En åklagare är skyldig att väcka åtal för brott som hör under
allmänt åtal om bevisningen är sådan att det föreligger tillräckliga skäl, s.k.
absolut åtalsplikt. Det förekommer inskränkningar i denna åtalsplikt av såväl
kriminalpolitiska som processekonomiska skäl. Åklagaren har i vissa fall en
befogenhet att göra en lämplighetsprövning av åtalsfrågan, antingen med
hänsyn till brottets beskaffenhet eller gärningsmannens situation. Skulle
åklagaren inte väcka åtal kan beslut om åtalsunderlåtelse fattas istället.96

Bestämmelser om detta institut finns i RB och LUL. I förhållande till RB är
LUL subsidiär.97 För att kunna ta beslut om åtalsunderlåtelse förutsätts att
skuldfrågan är klarlagd. Det är åklagaren och inte rätten som avgör
ansvarsfrågan. Beslutet åtalsunderlåtelse är att jämställa med ett domslut och
skall av den enskilde betraktas som en varning. Gärningsmannens ålder kan
utgöra en anledning till beslut om åtalsunderlåtelse. Omständigheterna i det
enskilda fallet måste vara av särskild karaktär för att kunna föranleda ett
beslut om åtalsunderlåtelse. Den bör ha sin viktigaste funktion i samband
med en engångsföreteelse.98 Även om grundrekvisitet för åtalsunderlåtelse är
detsamma i 20 kap 7 § 1 stycket p.1 RB och LUL framstår möjligheter enligt
LUL som vidare. Åtalsunderlåtelse enligt LUL har en mer ingripande effekt i
den unges liv med anledning av den varningseffekt det muntliga
delgivningsförfarandet tillskrivs och att socialnämnden liksom föräldrarna
underrättas.99 Det åligger regionåklagaren att besluta om åtalsunderlåtelse
enligt LUL. Ett beslut om åtalsunderlåtelse kan fattas efter att ärendet har
förberetts i så motto att distriktsåklagaren har inhämtat yttrande från
socialnämnden samt gett förslag till vilket beslut som bör fattas. Yttrande
skall inhämtas från socialnämnden i den kommun som har ansvaret för den
underårige. Det föreligger en lagstadgad skyldighet för nämnden att yttra sig
över om den har vidtagit åtgärd eller avser att vidta någon åtgärd beträffande
den underårige och om en sådan åtgärd enligt nämnden är den lämpligaste för
den unge, se 11 § LUL. Ett yttrande skall avgivas skyndsamt till åklagaren.
Utöver socialnämndens skyldighet att avgiva yttrande föreligger även en

                                               
95 Nordlöf, a.a. s. 88f
96 jfr Diesen, a.a, Åtalsunderlåtelsefallen, s. 369ff
97 Nordlöf, a.a. s. 72
98 20 kap 7 § RB
99 Nordlöf, a.a, s. 76
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skyldighet att lämna upplysningar till åklagaren, se 11 § 3 stycket LUL,
skyldigheten att iaktta sekretess utgör inget hinder för dessa mer informella
kontakter mellan åklagare och nämnd.100

6.3 Processuella regler

De processuella reglerna för brottmål som i huvudsak finns i
RB och LUL innehåller vissa särbestämmelser beträffande brottmål där unga
lagöverträdare förekommer. Är den tilltalade under 21 år och misstanke finns
att den tilltalade kommer att dömas till annan påföljd än böter ställs det vissa
krav på rättens sammansättning. Nämnden bör då företrädesvis bestå av
personer med insikt och erfarenhet beträffande vård och fostran av ungdom,
se 25 § LUL. Lagstiftarens intentioner har tyvärr inte fallit lika väl ut i praxis
och tanken med rättens speciella sammansättning förekommer i mindre
utsträckning än vad som var åsyftat.101 När det gäller unga lagöverträdare
och brottet är av sådan svårhetsgrad att påföljden kan bli svårare än böter,
skall i de fall åtal har väckts, särskild hänsyn tas till den tilltalade med
anledning av dennes ålder när det gäller att utsätta personen för allmänhetens
intresse. Det åligger domstolen att om möjligt sätta ut målet till handläggning
på så sätt att det inte tilldrar sig uppmärksamhet. Skulle förhandlingens
offentlighet vara till uppenbar olägenhet med anledning av den
uppmärksamhet som riktas mot målet kan rätten förordna om att förhandling
skall ske inom stängda dörrar. Anhöriga samt annan kan av rätten medges att
övervara förhandlingen, se 27 § LUL. Enligt 29 § LUL skall mål där den
tilltalade är under 21 år handläggas skyndsamt.

6.3.1 Sekretess

I all samverkan mellan myndigheter och yrkesgrupper är det
viktigt att värna om enskilda personers integritet. Sekretesslagen förbjuder i
princip utlämnande av personliga uppgifter utan samtycke från den det gäller.
Det faktum att man t.ex. inom socialtjänsten uppger sig ha en policy att
samarbeta med skolan löser inte sekretessfrågan, dvs. sekretesslagen medger
inte generella lösningar. Ytterst handlar detta om en avvägning mellan olika
intressen. Intresset av att det med största möjliga kunskap snabbt se vilken
åtgärd som behövs, vari ligger både ett rationaliseringsintresse men också ett
intresse av att ge den bästa hjälpen, ställs mot intresset av att skydda enskilda
personers integritet. Möjlighet till samverkan mellan myndigheter i enskilda
ärenden bygger först och främst på den enskildes samtycke. Därtill finns i
vissa fall begränsningar i sekretessen som möjliggör samarbete utan eller
oavsett samtycke från klienten/patienten/familjen. Ett sådant exempel är när
socialtjänsten i sin utredning av ett barns förhållanden behöver uppgifter från
andra myndigheter.102

                                               
100 Nordlöf, a.a, s. 92
101 Nordlöf, a.a, s. 103
102 SOU 1998:31, s. 288 f
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6.4 Lagstiftningen i praktiken

Den vanligaste brottsligheten bland unga lagöverträdare är rån
ungdomar emellan, framförallt sker dessa rån i gäng eller ligor. Det är också
vanligt med misshandel av normalgraden, ofta med s.k. kicksparkar. Man kan
märka en tendens att ungdomar löser sina konflikter sinsemellan med våld
istället för att samtala med varandra. Man slår först innan man tilltalar någon,
om man talar med varandra överhuvudtaget. Det är väldigt ofta samma
ungdomar som kommer tillbaka. I Malmö är det upplagt så att man har ett
visst antal ungdomsåklagare. Oftast har de valt att vara ungdomsåklagare
men det finns de som har blivit tilldelade uppgiften, och det är inte alltid som
den unge kommer att träffa samma åklagare som han fick gången innan. En
åklagare blir tilldelad en utredning men de kan ibland säga till att de vill ha
någon de känner igen namnet på för att de har haft honom eller henne förut.
Det mesta  av utredningen sker hos polisen, men åklagaren är alltid
förundersökningsledare vid brott som har begåtts av någon under 18 år.
Polisen har också kommit i längst i förfarandet med att det ska vara samma
polismän som utreder brott där unga är inblandade, främst av den
anledningen att det nu är infört närpoliser samt att de skickas på utbildningar
för att lära sig komma tillrätta med ungdomar. Hos polisen fungerar alltså
tanken med att ungdomar som kommer i klammeri med rättvisan skall möta
samma vuxna varje gång, medan det hos åklagare och i tingsrätt mer beror på
slumpen vilka de träffar.

Åklagarna upplever att samarbetet med polisen fungerar bra
medan samarbetet med socialtjänsten sker per telefon och då inte förrän de
begär ett yttrande därifrån angående den unge. Socialnämnden har då 14
dagar på sig att avge ett yttrande. Representanter från sociala myndigheter är
inte med på förhör p.g.a. att de ej har tid. Yttrandet de ger innehåller mest
uppgifter från den tilltalade, bl.a. när han är född, hur familjen ser ut, var de
bor, tidigare kontakter med sociala myndigheter, hur skolgången ser ut och
vad han har för framtidsplaner. Det säger egentligen inte så mycket men det
väger ändå väldigt tungt i domstolen och även vid beslut om
åtalsunderlåtelse. Det kan tyckas underligt att de två myndigheterna inte har
någon kontakt med varandra när de har så mycket makt sinsemellan vad
gäller unga lagöverträdare. Åtalsunderlåtelse är inte lika vanligt som det var
förr men används så gott som uteslutande vid snatterier och för förstagångs
brottslingar om det inte är ett allvarligt brott. Åklagarna följer inte heller upp
de ungdomar som har fått åtalsunderlåtelse eller som lämnats över till
socialtjänsten då de inte har tillräckligt med resurser. De har inte någon
kontakt med vårdnadshavare förutom i de fall åtalsunderlåtelse skall
meddelas. Den enda kontakten annars är vid rättegången, inte under
förundersökningen. De har oftast ingen kontakt med frivården om inte den
unge är närmare 18 år.

Det är domstolen som förordnar om en personutredning skall
göras, en s.k. §7-undersökning, det är vanligare att det sker för de ungdomar
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som är närmare 18 år. För att förordna om en sådan undersökning måste
skuldfrågan vara klarlagd. Vad gäller ungdomar är det oftast svårt för
domstolen att få en överblick över om en undersökning måste genomföras
p.g.a. att man har för lite material att gå på och att man har för kort tid. Man
presumerar att de är friska, det gäller inte bara ungdomar utan även vuxna,
och det är svårt att få någon klassad som allvarligt psykiskt störd idag. Vad
gäller ungdomar finns det en motvilja att sätta en stämpel på dem som
”störda” och i och med att man ändrade lagstiftningen så har begreppet
inskränkts så att läkarna inte kan klassificera dem som allvarligt psykiskt
störda. I slutändan är det ju inte läkaren som beslutar utan det slutgiltiga
beslutet ligger hos domstolen men det är mycket ovanligt att de går emot vad
läkaren har sagt. (Skulle de gå emot är det nog snarare så att de vill
”friskförklara” någon som läkaren ansett vara sjuk.)

Det finns ingen policy inom domstolsväsendet beträffande att
man ska ha speciella ungdomsdomare eller nämndemän utan de som arbetar i
domstolarna förflyttas och hamnar på nya ställen. Det verkar dock som om
domstolen förordnar vissa försvarare till att företräda ungdomar, vilket i alla
fall är en början även om det inte finns någon lagstiftning just på det
området.103

                                               
103 Intervju med ungdomsåklagare Birgitta Müller, 98-05-27
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7 PÅFÖLJDER

7.1 Straffvärdet

Straffvärdets betydelse för att bestämma påföljd ligger till
grund för de nya regler i brottsbalken som började gälla år 1989. Det skall ge
uttryck för hur klandervärt brottet är. Straffvärdet är en funktion av
gärningsmannens skadlighet eller farlighet samt gärningsmannens skuld
såsom den har kommit till uttryck i gärningen. Detta innebär att en handling
bestraffas därför att den är straffvärd och att ju högre straffvärdet är desto
allvarligare blir ingripandet enligt principen om proportionalitet.104

Straff skall, med beaktande av intresset för en enhetlig
rättstillämpning, bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter
brottets art eller den samlade brottslighetens straffvärde. Vid bestämmandet
av straffvärdet skall särskilt beaktas den skada, kränkning eller fara som
gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta
samt de avsikter eller motiv som den tilltalade haft, 29 kap. 1 § BrB.

Dessa grundläggande principer gäller dock inte oinskränkt vid
brott av ungdomar. Beträffande de unga lagöverträdarna finns en
särreglering, som kommer till särskilt uttryck genom påföljden överlämnande
till vård inom socialtjänsten. Ett sådant överlämnande innebär att det
ankommer på socialnämnden att själv besluta vilka åtgärder som skall vidtas
sedan överlämnandet väl ägt rum. Dessa åtgärder anpassas helt efter den
unges behov. Den instans som fastlägger det straffrättsliga ansvaret,
domstolen, saknar i dessa fall i princip inflytande över innehållet i den
sålunda utdömda påföljden.

7.1.1 Förmildrande omständigheter

Enligt 29 kap. 3 § 3p. BrB skall som förmildrande
omständighet när straffvärdet bestäms, särskilt beaktas att den tilltalades
handlande stått i samband med hans uppenbart bristande utveckling,
erfarenhet eller omdömesförmåga. Denna bestämmelse är främst tillämplig på
ungdomar. Omognad reducerar skulden och sänker därför straffvärdet.
Bestämmelsen bör tillämpas med stor försiktighet. I förarbetena105 påpekas
särskilt att det skall röra sig om uppenbart bristande utveckling etc. Att
någon rent allmänt är omdömeslös, vilket torde kunna sägas om många som
begår brott, är inte skäl för att tillämpa bestämmelsen.

Är lagöverträdaren under 21 år när han begick brottet skall
hans ungdom särskilt beaktas vid straffmätningen, 29 kap. 7 § BrB. Tanken
bakom denna bestämmelse är att ungdomar helst inte skall vistas i fängelse
och i vart fall under en så kort tid som möjligt.

                                               
104 Prop. 1994/95:12, s. 25
105 Prop. 1987/88:120 s. 86
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Dessa bestämmelser ger uttryck för en mildare syn på unga
lagöverträdare och implicerar motsvarande krav på andra regler i
reaktionssystemet för ungdomar. Utöver dessa bestämmelser finns en
grundläggande bestämmelse om att ungdomar som har begått brott innan de
fyllt 18 år får dömas till fängelse endast om det föreligger synnerliga skäl, 30
kap. 5 § BrB.

7.1.2 Val av påföljd

Vid val av påföljd skall rätten fästa särskilt avseende vid
omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse och att sådana
omständigheter som anges i 29 kap. 5 § BrB därvid skall beaktas, 30 kap. 4 §
BrB. Rätten skall alltså innan den dömer till fängelse alltid pröva om inte
villkorlig dom eller skyddstillsyn är en tillräckligt ingripande påföljd.
Utgångspunkten för denna prövning är primärt brottslighetens straffvärde.
Utöver brottets straffvärde får rätten beakta brottets art och den tilltalades
tidigare brottslighet. Den omständigheten att gärningen har ett högt
straffvärde är ofta ett avgörande skäl för att döma till fängelse.106

Vissa brott anses på grund av sin art motivera fängelse även om
de inte har ett särskilt högt straffvärde. Vad som här avses är t.ex. grovt
rattfylleri, mened, vissa brott mot vapenlagen samt oprovocerad misshandel
eller i vissa fall av våld mot tjänsteman.

För brott som någon begått innan han har fyllt 18 år får rätten
döma till fängelse endast om det finns synnerliga skäl, 30 kap 5 § BrB. Av
bestämmelsens ordalydelse och av dess förarbeten framgår att det endast i
sällsynta undantagsfall får dömas till fängelse. I stället bör som har angetts i
det föregående, den som är mellan 15 och 17 år i första hand överlämnas till
vård inom socialtjänsten.

Beträffande unga lagöverträdare finns det å ena sidan
begränsningar i möjligheten att använda påföljden fängelse i kombination
med skyddstillsyn. Å andra sidan kan påföljden böter tillgripas även om det
inte är föreskrivet för brottet i fråga. Kraven på förutsebarhet och
likställighet torde därmed ha reducerats. Med hänsyn till såväl
legalitetsprincipen samt prejudikatbildningen inom området torde de två
nämnda kraven kunna ställas betydligt högre.107

7.2 Påföljder för ungdomar

Det är sedan länge en allmänt vedertagen princip att fängelse
bör undvikas för unga lagöverträdare i så stor utsträckning som möjligt. Den
särbehandling av ungdomar som framgår av domstolarnas val av påföljder
och straffmätning är ett utslag av tanken att ungdomar, och då framförallt
ungdomar i åldern 15-17 år, bör dömas till fängelse endast i sällsynta
undantagsfall. Det anses inte rimligt att straffa ungdomar som begår brott
                                               
106 Prop. 1987/88:120 s. 120
107 Nordlöf, a.a, s. 15
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lika hårt som vuxna. Man måste beakta ungdomars allmänt sett bristande
mognad och erfarenhet och de skadeverkningar som en anstaltsvistelse får
för unga människor. För dem som döms till fängelse bör av samma skäl
straffen vara kortare än för vuxna.108

Denna särreglering i brottsbalken har sin grund i en allmän
föreställning om att unga människor kräver särskild behandling, det brukar
framhållas bl.a. att en ung människa är omogen och inne i en utvecklingsfas.
Brottsligheten betraktas som ett utslag av denna omognad och av den
osäkerhet och de identitetsproblem som utmärker vissa ungdomar. Det anses
därför angeläget att man istället för att straffa unga lagöverträdare söker sig
fram till åtgärder som bedöms lämpade för att möta orsakerna till
brottsligheten. Vidare anses en konsekvent tillämpning av rättvise- och
proportionalitetsprinciperna inte vara möjlig, eftersom åtgärderna måste
anpassas till förhållandena i det enskilda fallet.109

Under 1996 var 15 216 ungdomar mellan 15 och 17 år föremål
för domar, strafförelägganden eller åtalsunderlåtelser. De fördelade sig enligt
följande: (Källa: Brottsförebyggande rådet, tabell 440 samt 441)
Domar Totalt Kvinnor
Fängelse 25 -
Rättspsykiatrisk vård 2 -
Skyddstillsyn 237 8

därav med fängelse 16 -
med kontraktsvård 2 -
med samhällstjänst 12 -

Villkorlig dom 156 11
Överlämnande till vård inom socialtjänsten 1991 183
Böter 2405 370
34 kap 1 § 1p. BrB tillämpad 93 2

därav avseende fängelse 2 -
avseende skyddstillsyn 90 2
avseende villkorlig dom 1 -

29 kap. 6 § BrB tillämpad 7 2
Summa domar 4916 576

Strafförelägganden 5821 1543

Åtalsunderlåtelse enligt
1 § LUL 4016 1364
6 § LUL 83 11
20 kap. 7 § 1 st. 1p. RB 125 31
20 kap. 7 § 1 st. 3p. RB 239 18
20 kap. 7 § 1 st. 4p. RB 5 2
20 kap. 7 § 2 st. RB 3 -
Anledning okänt 8 1
Summa åtalsunderlåtelser 4479 1427

                                               
108 SOU 1993:35, s. 497
109 Prop. 1994/95:12, s. 25
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7.2.1.1 Vård inom socialtjänsten110

Påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten är
konstruerad på så sätt att det är socialnämnden ensam som har att besluta
vilka åtgärder som skall vidtas mot ungdomar som av domstol dömts för
brott och på grund därav överlämnats till socialtjänsten. Socialtjänstlagen
(1980:620) möjliggör olika vårdinsatser under förutsättning att den unge
frivilligt medverkar till dessa. Aktualiseras tvångsvård enligt lagen (1990:52)
med särskilda bestämmelser om vård av unga skall socialnämnden ansöka
därom hos länsrätten, som beslutar i frågan. Socialnämnden bestämmer hur
sådan tvångsvård av den unge skall ordnas, var han skall vistas under
vårdtiden och hur länge vården skall pågå. Socialnämndens åtgärder anpassas
helt efter den unges behov. De brott som ligger till grund för överlämnandet
är följaktligen av mindre intresse. Grunden för att tillämpa påföljden
överlämnande till vård inom socialtjänsten är främst den unges behov av vård
och behandling medan den omständigheten, att han har begått ett brott,
skjuts i bakgrunden. Det medför att det faktiska ingripandet, som den unge
utsätts för, bestäms av detta vårdbehov och inte av hur allvarligt brottet är.111

I valet mellan fängelse och vård inom socialtjänsten gäller
allmänt att man bör ta stor hänsyn till individen. Åldern är inget särskilt exakt
mått på den unges mognad och utveckling. Unga lagöverträdare som har
gjort sig skyldiga till en mera omfattande brottslighet är i regel också störda i
sin utveckling. Om det gäller mera allvarliga brott kan en svår
konfliktsituation uppstå. I sådana fall är domstolarna av naturliga skäl mera
benägna att av hänsyn till brottets straffvärde döma till ett frihetsstraff än vid
mindre svårartad brottslighet. Om man däremot ser saken från vårdsynpunkt
är ofta svårartad brottslighet en kraftig indikation på att den unge har behov
av det stöd och den vård som socialtjänsten har till uppgift att tillgodose. Av
stor betydelse blir då hur man uppfattar vårdens möjligheter att leda till
positiva resultat. Finns det starka skäl att tro att så är fallet kan man lättare
bortse från samhällsskyddsaspekter och allmänpreventiva krav.112

Departementschefen framhöll i Ds 1996:32, s. 111 att man allvarligt borde
överväga att utmönstra fängelse ur påföljdssystemet för ungdomar under 18
år, men att det i så fall måste tillskapas särskilt anpassade resurser inom
socialtjänsten. Hon framhöll därvid att det rör sig om en mycket liten grupp
ungdomar, 20-40 stycken per år, och att det finns skäl att anta att det i de
flesta fall handlar om ungdomar som har särskilt stora behov av vård och
behandling. Det rör sig i regel om unga människor med social
missanpassning, missbruksproblem och betydande personlighetsstörningar.

                                               
110 Se även kap. 9.1.1.2
111 Prop. 1994/95:12, s. 28
112 Berg, Bergman m.fl., Kommentarer till Brottsbalken del III, 4:e uppl, 1994, Göteborg,
s. 322
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7.3 Fängelse

Anledning att överväga att döma en ung person i den aktuella
ålderskategorien till fängelse torde föreligga endast om det står klart att det
saknas förutsättningar för vård enligt LVU och att brottet är sådant att
mycket starka skäl talar för en frihetsberövande påföljd. Vad som främst kan
medföra att ett fängelsestraff måste dömas ut är att brottet har ett högt
straffvärde. Det är svårt att ange situationer där tidigare lagföring eller
brottets art leder till bedömningen att fängelse måste ådömas.
Överhuvudtaget är det inte lätt att ge generella exempel på fall där fängelse
bör komma i fråga. Dock förhåller det sig så att inte ens vid mycket grova
brott, tex. mord, har ett överlämnande till vård inom socialtjänsten ansetts
utesluten.113 Fängelseplacering av unga med långa straff sker i dag på en
särskild avdelning inom Norrköpingsanstalten. Detta som en följd av att man
inom kriminalvården har utarbetat vissa riktlinjer för placeringen av de
ungdomar som dömts till långa frihetsstraff. De unga män som döms till
fängelse i 4 år eller mer och där brottets grovhet och speciella art är knutet
till den dömdes psykiska status kan placeras vid en specialavdelning vid
kriminalvårdsanstalten Norrköping, där verksamheten skall utformas så att
den kan tillgodose det individuella stöd- och behandlingsbehov som dessa
intagna förutsätts ha.114

Siffror som avser 1996 är hämtade från Kriminalvårdsstyrelsens
officiella statistik. Statistiken som hänför sig till åren dessförinnan är hämtade
från SOU 1997:116 Barnets bästa i främsta rummet s.441-442 skriven av
Barnkommittén.

Antalet ungdomar under 18 år som döms till fängelse är
förhållandevis litet, men det finns tecken som tyder på att antalet ökar. Under
åren 1972-1980 dömdes årligen i genomsnitt knappt 26 ungdomar i åldern
15-17 år till fängelse. Antalet intagningar i fängelse av personer under 18 år
har under perioden 1980-1993 ökat. I medeltal noteras 27 intagningar årligen
under femårsperioden 1980-1984, 30 intagningar under perioden 1985-1989
och 42 intagningar under perioden 1989-1993. För åren 1994 och 1995 är
motsvarande siffror 34 respektive 41 intagna under 18 år.

Av dem som under år 1995 intagits i anstalt är det totala antal
våldsbrott för de fängelsedömda fler än vad som är fallet under åren 1991-
1994. Totalt uppgår det till 20 våldsbrott år 1995 (för åren 1991-1994 var
motsvarande siffra 3, 11, 14 respektive 13). För 1996 sjönk summan till 11.

De tre yngsta som har dömts till fängelse är 16 år eller strax
därunder. En pojke som var 15 år och 10 månader när brottet (mord) begicks
dömdes till fängelse fem år. En pojke just fyllda 16 år dömdes även han för
mord till sex års fängelse.115

                                               
113 SOU 1993:35, s. 426
114 Ds 1996:32 s. 109
115 Av de 20 fallen år 1995 var det i fem fall fråga om mord, i två fall om dråp, i ett fall
om misshandel och i nio fall om grov misshandel. För 15 av de intagna angavs att
huvudbrottet var att hänför till brottsbalkens kapitel om stöld, rån och andra
tillgreppsbrott. I ett fall av de 15 var det fråga om grov stöld, i nio fall om rån eller grovt
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7.3.1 Stödavdelning

Kriminalvårdsstyrelsen beslutade den 5 februari 1997 (KVVFS
1997:1) med stöd av 43 § förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt
och utöver vad som i lagar, förordningar och särskilda föreskrifter meddelats
beträffande verksamhet i anstalt och om behandling enligt hälso- och
sjukvårdslagen följande:

Särskilda stödavdelningar inom kriminalvården skall inrättas.
Dessa skall vara avsedda för intagna som har särskilda problem med hänsyn
till personlighetsstörning eller psykisk särart och för vilka psykiatrin inte
anser sig kunna ge någon behandling.

Syftet är dels att underlätta straffverkställigheten för en grupp
psykiskt störda lagöverträdare vilka är starkt störande för sin omgivning, och
dels att avlasta övriga avdelningar inom kriminalvården för denna grupp. De
aktuella personerna kommer i huvudsak att återfinnas i gruppen antisociala,
borderline, narcissistiska eller histroina personlighetsstörda.

En stödavdelning skall kunna erbjuda en verkställighetsmiljö
som inte är sjukdomsframkallande eller förstärker det avvikande beteendet.
Mönstret med ständiga förflyttningar mellan anstalter, och i väntan på
platsvistelse på häkte, kan genom placering på stödavdelning brytas.

Många intagna är personlighetsstörda. Denna störning påverkar
de beteenden eller karaktärsdrag som kännetecknar en individs funktionssätt,
såväl aktuellt som tidigare, och innebär ett subjektivt lidande och/eller en
social eller yrkesmässig funktionsnedsättning. Personer med
personlighetsstörningar är extremt beroende av samspelet med andra
människor för sin psykiska jämvikt. För denna grupp intagna medför vistelse
på normalavdelning inom kriminalvården många gånger problem. Till följd av
det avvikande och störande beteendet kan allvarliga konflikter med såväl
personal som medintagna uppstå. Nämnda intagna kan ha svårt att inordna
sig i myndighetens aktiviteter och förstör gång på gång möjligheterna till en
organiserad verksamhet. På grund av sin störning tar de en oproportionerligt
stor del av personalens tid i anspråk. Personlighetsstörda personer upplever,
med visa undantag, ofta sina särdrag som något normalt. De anser att
problemen finns i omvärlden, och deras önskan är att omvärlden skall ändra
på sig för att allt skall bli bra. Detta innebär att förutsättningarna för en
framgångsrik behandling ofta är dåliga.

Små, sammanhållna grupper är en nödvändighet om det skall
finnas möjlighet att bereda denna typ av intagna en skälig omvårdnad och om

                                                                                                                       
rån  samt i ett fall om tillgrepp av fortskaffningsmedel. För de intagna under 1996 rörde
det sig i fem fall om tillgreppsbrott och i nio  fall om rån där även grovt rån är inräknat.
Avseende intagna under år 1995 som har dömts till minst ett års fängelse har de tilltalade
dömts för mord i fem fall och i två fall för dråp. Därutöver finns ett fall av försök till
mord, ett fall med samlad brottslighet omfattande rån, grov stöld och misshandel. I två fall
var det fråga om omfattande brottslighet med grovt rån som det svåraste brottet. Ett fall
avsåg grovt narkotikabrott. Av de som år 1996 dömdes till fängelse var det fyra stycken
som dömdes till fängelse i mer än ett år.
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personalen skall ha möjlighet att ägna gruppen den uppmärksamhet som
krävs.

De intagna på en stödavdelning kommer att vara de som inte
kan hantera sin livssituation utan negativa konsekvenser för sig själva och sin
omgivning. Lika viktig som formell kompetens är att personalen genom
uthållighet, tydlighet, ett gemensamt förhållningssätt som arbetsmetod
(exempelvis Cognitive Skills) och gränssättning skapar stabilitet i
klientgruppen. Personalen skall även kunna hantera konflikter och kriser
samt arbeta med och i grupper. Arbetet kräver kunskaper från mentalvård
(mentalskötarutbildning) och kriminalvård (grundutbildning,
psykiatriutbildning). Kompetensutvecklande insatser för baspersonalen och
kontinuerlig handledning av specialister är av stor vikt för såväl
kontaktmannaskap som deltagande i/eller ledning av programverksamhet.

För att placeras på en stödavdelning skall en intagen på grund
av personlighetsstörning ha påtagliga svårigheter att klara en normal
anstaltsvistelse. Härutöver skall minst ett av två kriterier vara uppfyllt:

- den intagne har uppvisat ett utagerande beteende med förhöjd
aggressivitet och/eller
- den intagne har en uttalad benägenhet till allmänt destruktiva 
handlingar.
Det är den myndighet som den intagne befinner sig på som gör

en bedömning av behovet av placering på stödavdelning. Till grund för
bedömningen skall ligga dokumenterade observationer av den intagnes
beteende i anstalt, andra uppgifter i behandlingsjournal samt medicinska eller
psykiatriska bedömningar. Bedömning i det enskilda fallet skall alltid göras
av rättspsykiatriker/psykiatriker.

Målet för verksamheten är att påverka den intagnes beteende
och förmåga att hantera de problem och konflikter som uppstår i det
vardagliga livet. Detta kan utformas individuellt med tanke på de små
grupperna och det bör röra sig om träningsinriktat arbete, hantverksarbete,
olika missbruks- och brottsrelaterade program, social färdighetsträning,
kultur och motion. Man bör också arbeta med konfliktlösning, social
kommunikation och empatiträning genom rollspel. Den kognitiva
psykoterapin har visat sig ha viss framgång då det gäller utagerande
personlighetsstörda, varför de intagna på en stödavdelning bör kunna
erbjudas sådan terapi.

Göran Wallén, kriminalvårdschef, och Alf Johannesson,
psykolog, båda på Fosieanstalten i Malmö, säger i en intervju: ”Det kommer
att finnas 84 stödplatser fördelade på tre anstalter runt om i Sverige. De tror
att maxtiden för en intagen på Fosieanstaltens stödavdelning kommer att
ligga runt tre år. Men man måste naturligtvis göra individuella bedömningar.
Det är inte meningen att stödavdelningen skall vara den sista länken i kedjan
utan det är tänkt att den intagne skall slutföra sin anstaltstid på en normal
anstalt. De tycker också att det viktiga är att inte se så defensivt på den här
gruppen intagna. De vill avlasta övrig verksamhet och ge en icke
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sjukdomsalstrande miljö och ge de intagna ‘verktyg’ så att de kan hantera
sina liv bättre. Den viktiga frågan är väl ändå vad vi släpper ut!” 116

Man kan se stödavdelningarnas inrättande som en eftersläng till
den rättspsykiatriska reformen. Allt färre skulle vårdas inom psykiatrin utan
de skulle sitta av sina straff i fängelser. Resultatet blev att allt fler psykiskt
störda brottslingar hamnade i fängelserna. Det har nu visat sig att
kriminalvården inte var kapabel att vårda detta klientel, som inte heller
passade inom psykiatrin, och nu inrättar man speciella avdelningar för dem.
De som nu finns intagna på Fosieanstalten är mellan 20 och 30 år gamla, sk.
värstingar. Placeras de på en vanlig anstalt kan de åstadkomma en våldsam
turbulens på mycket kort tid. Jag tycker att det verkar som om det primära
med stödavdelningar är att man vill förskona de normala anstalterna de
problem som dessa intagna för med sig istället för att man tittar på de
individer det handlar om och att det är för deras skull som de placeras på en
specialavdelning. Istället för att ta tag i de initiala problem dessa intagna har
så använder man enorma summor för att bli av med dem i slutändan genom
att placera dem på slutna avdelningar och försöka ge dem vård. Detta trots
att forskningen visar att resurserna måste sättas in långt tidigare. Ge
pengarna till skola, barnomsorg och socialnämnderna istället så att vi kan
förebygga problemen innan det hinner gå så långt att vi måste låsa in någon.

7.3.2 Rättspsykiatrisk vård

se kap. 10

7.4 Ny påföljd för unga lagöverträdare

Justitiedepartementets förslag om förändring av
påföljdssystemet för unga lagöverträdare (Ds 1997:32) har lett till en ny
påföljdsform för unga lagöverträdare kallad sluten ungdomsvård. Statens
institutionsstyrelse skall ha ansvaret för verkställigheten i nära samarbete med
socialtjänsten i den dömdes hemkommun. Det innebär att de unga
lagöverträdare som vid brottstillfället inte fyllt 18 år skall frihetsberövas
genom intagning i särskilt ungdomshem. Påföljden skall vara tidsbestämd och
tiden skall bestämmas av brottmålsdomstolen efter främst brottets straffvärde
till lägst 14 dagar och högst 4 år. Den unges behov av vård skall inte
tillmätas någon betydelse vid påföljdsbestämningen. Trots att den unge har
intagits i ett särskilt ungdomshem på straffrättslig grund befrias dock inte
socialnämnden från det övergripande ansvaret för den unge under
verkställigheten. Det ansvar som åvilar socialnämnden enligt SoL gäller
således även fortsättningsvis. Utgångspunkten är bl.a. att det är angeläget att
verkställigheten kan ske under sådana former att risken för skadeverkningar
för den unge minimeras samt att orsakerna till den unges kriminalitet kan
angripas så effektivt som möjligt. Det kan på goda grunder antas att de flesta
av de ungdomar som döms till fängelse är i stort behov av vård och
                                               
116 RuntiKrim nr.21, 1997, s. 4ff
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behandling. I regel rör det sig om unga människor som är socialt
missanpassade och som har missbruksproblem och betydande
personlighetsstörningar. Förhållandena är sådana att det under lång tid
fordras kvalificerade och kontinuerliga behandlingsinsatser medan den dömde
står under särskilt noggrann tillsyn och bevakning. Barnpsykiatrikommittén
tror att om förslaget genomförs kan det medföra att behovet av adekvat
psykiatrisk hjälp för de särskilda ungdomshemmens klienter ytterligare ökar, i
de fall intagna unga lagöverträdare har ett psykiatriskt vårdbehov som måste
tillgodoses under verkställighetstiden.117

                                               
117 SOU 1998:31, s. 341 f
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8 ANDRA
FRIHETSBERÖVANDEN

Andra former av frihetsberövande är omhändertagande enligt
LVU, LVM och LPT.

8.1 Omhändertagande enligt LVU118

Om frivillig vård inte kan komma till stånd kan ett ingripande
med stöd av 3 § eller 2 § LVU bli aktuellt. Enligt dessa lagrum skall den,
som på grund av brister i hemmiljön (miljöfallen) eller som genom missbruk,
brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende
(beteendefallen) utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk tas om
hand för vård. Med annat socialt nedbrytande beteende avses ett sådant
beteende som avviker från samhällets grundläggande normer på ett sätt som
kan leda till en påtaglig risk för den unges hälsa eller utveckling. I
förarbetena ges som exempel att den unge annat än tillfälligtvis vistas i
missbruksmiljöer eller prostituerar sig eller uppträder på sexklubb.119

8.1.1 Påtaglig risk för skada

Uttrycket ”påtaglig risk för skada” som grundläggande
förutsättning för beredande av vård enligt lagen infördes genom nya LVU
och ersatte då uttrycket ”allvarlig fara”. Ändringen bör ses mot bakgrunden
att den tidigare bestämningen hade tolkats så att ingripande kunde ske först i
ett relativt sent skede, då problemen blivit så allvarliga att det var svårt att
komma till rätta med dem. Samhället bör således enligt nya LVU kunna
ingripa i ett tidigare skede, när det finns möjligheter att vända en destruktiv
utveckling. Det markeras i första hand att det är vård inom socialtjänsten
som skall komma ifråga.

Med uttrycket ”påtaglig risk för skada” anges således den nivå
som bör föreligga för att ett tvångsomhändertagande av den unge skall få
göras. Övergående eller mindre betydande risk är inte tillräckligt för ett
ingripande. Det får heller inte vara fråga om något subjektivt antagande om
att barnet löper risk att skadas. Inte heller får ovidkommande
omständigheter, som t.ex. allmänna samhällsvärderingar, läggas till grund för
ett tvångsomhändertagande. Det måste finnas konkreta omständigheter som
talar för att en risk föreligger.

8.1.1.1 Omhändertagande p.g.a. brott
Omhändertagande p.g.a. brott får inte komma ifråga för rena

bagatellförseelser och inte heller för enstaka brott som inte är av allvarlig art.
                                               
118 SOU 1997:116, s. 470ff
119 Prop. 1979/80:1, del A, s. 583
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Det är först vid en brottslighet som ger uttryck för en bristande anpassning
till samhällslivet att det kan antas bli fråga om att bereda den unge vård med
stöd av LVU.

Ingripande med stöd av LVU får inte användas i syfte att
tillgodose samhällsskyddet utan att det finns ett behov av vård och
behandling. Detta utesluter emellertid inte att ett sådant ingripande även kan
få konsekvenser avseende samhällsskyddet.

8.1.1.2 Omhändertagande p.g.a. psykiska problem
Den unges psykiska problem utgör i sig inte grund för vård

med stöd av 3 § LVU. Det är först när den unge som en följd av psykisk
störning missbrukar, begår brott eller har ett annat socialt nedbrytande
beteende som det kan finnas skäl att ingripa med ett omhändertagande med
stöd av LVU. Det måste emellertid avgöras från fall till fall vilken vård som
är lämpligast I vissa fall kan den nödvändiga vården ges inom ramen för
socialtjänstens egna behandlingsresurser, i andra fall kan det vara lämpligare
att bereda den unge vård inom psykiatrin.120 Enligt Barnpsykiatriutredningen
tyder de uppgifter de har fått på att det uppstår problem med att erbjuda
vissa psykiskt störda ungdomar adekvat vård med stöd av de regler som finns
idag.121 Utagerande ungdomar har i många fall en sammansatt problematik
där bl.a. missbruk, kriminalitet och psykiska problem förekommer i någon
kombination. Det är oacceptabelt att ungdomar som idag vårdas i särskilda
ungdomshem eller i andra hem för vård eller boende inte alltid erhåller
adekvat psykiatrisk hjälp för sina psykiska problem genom hälso- och
sjukvårdens försorg. I förarbetena till socialtjänstlagen är normalisering,
d.v.s. samhällets insatser för att stödja medborgarens strävan efter att så
långt som möjligt kunna vara som andra, och samtidigt ha det som andra, en
socialpolitisk princip som sträcker sig långt utanför socialtjänsten (prop.
1979/80:1, del A).  För allvarligt psykiskt störda unga lagöverträdare saknas
det för närvarande en rättspsykiatrisk vård som är anpassad till dessa
ungdomars behov.122

8.1.2 Vårdformer

Det är socialnämnden som bestämmer hur vården av den unge
skall ordnas och var han/hon skall vistas under vårdtiden. De vårdformer som
kan komma ifråga för en omhändertagen är vård i enskilt hem, i ett
familjehem eller i ett hem för vård och boende.123 För vård av unga, som på
någon grund som anges i 3 § behöver stå under särskilt noggrann tillsyn,
skall det finnas särskilda ungdomshem (12 § LVU). Det rör sig således om
unga som inte kan beredas vård och behandling i familjehem eller i hem för
vård och boende. Enligt 17 § LVU får socialnämnden besluta om
läkarundersökning och utse läkare för undersökningen. Läkarundersökning
                                               
120 Prop. 1989/90:28, s. 67
121 SOU 1998:31, s. 214
122 SOU 1998:31, s. 329
123 SOU 1997:116, s. 472
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skall - såvida sådan undersökning av särskilda skäl inte är obehövlig - äga
rum innan nämnden ansöker om vård. Av lagmotiven framgår att ett
förordnande av läkare inte behöver avse en bestämd läkare. Det kan t.ex.
avse läkare vid en barn- och ungdomspsykiatrisk klinik.
Läkarundersökningen utgör ett viktig komplement till den sociala
utredningen. Liksom utredningen i stort har den ett dubbelt syfte. Den skall
både utgöra en del i underlaget för bedömningen av om samhället behöver
ingripa till den unges skydd med stöd av LVU och tillföra utredningen
material av betydelse för behandlingsplaneringen.124

Den unge som har placerats på ett hem för särskilt noggrann
tillsyn kan hindras att lämna hemmet och i övrigt underkastas den
begränsning av rörelsefriheten som är nödvändig för att vården skall kunna
genomföras. Den unges rörelsefrihet får också inskränkas när det behövs av
hänsyn till andra intagnas eller personalens säkerhet, 15 § LVU. Den unge får
beredas vård i en låst enhet, normalt dock högst två månader i följd.
Undantagsvis kan vården i låst enhet pågå längre, om den unge samtidigt
bereds tillfälle till vistelse i öppnare former, 26 § SocialtjänstF.

8.1.2.1 Statens institutionsstyrelse
Sedan år 1993 är staten huvudman för de särskilda

ungdomshemmen eller §12-hem som de tidigare benämndes. Det ändrade
huvudmannaskapet från år 1993 föranleddes av en omfattande kritik mot den
tidigare ordningen. Kritiken riktades mot att kommunaliseringen hade
inneburit en otillräcklig differentiering av vården och att alla som behövde
vård inte kunde erbjudas sådan.125 Det är nu Statens institutionsstyrelse, SiS,
som skall anvisa plats i särskilt ungdomshem om socialnämnden har beslutat
att den unge skall vistas i ett sådant hem, 12 § 2 st LVU. Vårdens innehåll
och utformning regleras i SoL och 11-20 §§ LVU.

8.1.2.1.1 Barnpsykiatriutredningen
I direktiven till Barnpsykiatriutredningen126 sägs att

utredningen skall föreslå åtgärder som syftar till att förbättra samarbetet med
socialtjänsten, inklusive de särskilda ungdomshemmen, och hälso- och
sjukhusen. Detta berör således även de ungdomar som är intagna på särskilda
ungdomshem på grund av att de har begått brott eftersom det inte är ovanligt
att dessa ungdomar även har psykiska problem. Företrädare för de särskilda
ungdomshemmen har även omvittnat att ungdomar med akuta psykiska
problem nekas vård inom psykiatrin med hänvisning till att det inte finns
resurser för att ta emot utagerande ungdomar.127 Bosse Broberg, rektor på
Nereby Ungdomsvårdsskola sedan 1977, säger128 ” När jag började 1977 var
det sniffning och bilstölder som dominerade. Nu är det missbruk och våld.
Ungarna har farit illa under längre perioder och är mer allvarligt störda.” Lars
                                               
124 Prop. 1989/90:28, s. 69
125 SOU 1997:116, s. 474
126 SOU 1998:31, Bil. 1, s. 479
127 SOU 1997:116, s. 475
128 barnen&vi, nr 4/97, s. 18
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Bergman, direktör på Norrköpings kriminalvårdsanstalt, säger ”Det har tagit
lång tid för dessa killar att bli som de är och det måste få ta lång tid för dem
att ändra sig. De kanske ser ut som vanliga killar men de har begått
fruktansvärda brott. De lider av psykiska störningar och har visat att de kan
vara extremt grymma.”129

Barnpsykiatriutredningen framhåller i sitt slutbetänkande att det
enligt deras bedömning finns behov av kompetensutveckling inom
rättspsykiatrin, så att unga lagöverträdare med allvarlig psykisk störning kan
erbjudas adekvat vård.130 Alla de instanser Barnpsykiatriutredningen varit i
kontakt med önskade utökat samarbete med BUP/PBU som i sin tur önskade
utökat samarbete med vuxenpsykiatrin.131

8.2 LVM

På unga missbrukare tillämpas inte lagen (1988:870) om vård
av missbrukare i vissa fall, LVM, trots att den är tillämplig på barn under 18
år. Missbruk av beroendeframkallande medel är ju ett i lagen angivet skäl att
ingripa med stöd av LVU om missbruket är så allvarligt att tvångsvård
aktualiseras. LVM kan givetvis bli tillämplig, men denna är sekundär i
förhållande till SoL och LVU. Förutsättningarna för ingripande med stöd av
LVM är mycket snävare än när det gäller ingripande med stöd av LVU. Vård
enligt LVM kommer härigenom mycket sällan att aktualiseras för ungdomar
under 21 år.132

8.3 Psykiatrisk tvångsvård, LPT

Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) innehåller
föreskrifter om psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och
annat tvång (tvångsvård). För att tvångsvård enligt LPT skall bli aktuell
krävs att patienten lider av en allvarlig psykisk störning, att patienten på
grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt har
ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat
sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för
heldygnsvård, att patienten motsätter sig den vård som behövs eller att
patienten uppenbart saknar förmåga att ge uttryck för ett grundat
ställningstagande i frågan. Vid bedömning av patientens vårdbehov skall även
beaktas om denne till följd av sin psykiska störning är farlig för annans hälsa
eller personliga säkerhet. Vad som anses vara allvarlig psykisk störning se
vidare kap 9.2.

LPT är tillämplig på barn och ungdomar under 18 år. Det är
dock sällsynt att psykiatrisk tvångsvård kommer till stånd för denna grupp.

                                               
129 barnen&vi, nr 4/97, s. 24
130 SOU 1998:31, s. 31
131 SOU 1998:31, bilaga s. 48
132 Berg, Bergman m.fl., Kommentarer till Brottsbalken Del III, 4:e uppl, 1994, Göteborg,
s. 320 f
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Detta framgår av Socialstyrelsens patientstatistik över avslutade vårdtillfällen
fr.o.m. juli 1992 t.o.m. juni 1993. Totalt 52 ungdomar under 18 år vårdades
med stöd av LPT under sagda tidsperiod.133 11 stycken av dem fick vård
inom vuxenpsykiatrin. Som skäl för detta anges i en majoritet av fallen
avsaknaden av resurser inom den barn- och ungdomspsykiatriska
verksamheten. I resursbristen ligger också bristande möjligheter att ta hand
om utagerande ungdomar. ( Man kan ställa sig frågan om detta är förenligt
med Barnkonventionen? )134 Enligt en undersökning, gjord av
Socialstyrelsen,  beträffande barn och ungdomar som erhållit psykiatrisk
tvångsvård under perioden 1 oktober 1996- 31 mars 1997 har sammanlagt 53
ungdomar under 18 år tvångsvårdats under en kortare eller en längre tid. I
jämförelse med det antal ungdomar som tvångsvårdades under 1980-talet har
det skett en markant minskning.135 I första hand rör det sig om unga kvinnor
som lider av anorexi.136 Under 1996 skedde 11 stycken tvångsintagningar  av
barn och ungdomar enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
(LPT).137

8.4 Gränslandet mellan LVU och LPT

Det råder stor rättsosäkerhet för de ungdomar som inte
uppfyller förutsättningarna för att beredas vård inom socialtjänsten på grund
av sitt beteende, men som samtidigt inte heller uppfyller kravet på allvarlig
psykisk störning enligt LPT. Många av dessa ungdomar har ett stort
vårdbehov. Psykiska problem utgör inte grund för ett ingripande med stöd av
3 § LVU. Socialtjänsten tvingas därför ibland att söka brister i den unges
hemmiljö för att kunna bereda den unge vård.138 Barnpsykiatriutredningen
anser att man borde se över gränserna för när vård skall beredas den unge
med stöd av LVU eller LPT och lämnar ett förslag till hur utagerande
ungdomar med missbruksproblem och psykiska problem skall kunna få sina
behov av adekvat psykiatrisk hjälp tillgodosedda när de vårdas inom
socialtjänsten. Förslaget innebär att samråd i form av ett behandlingsråd skall
äga rum mellan psykiatri, socialtjänst och hem för vård eller boende för att
fastställa den unges vårdbehov och för att planera den fortsatta vården av
den unge. Ett behandlingsråd skulle även kunna bistå i socialnämndens
utredning av självdestruktiva ungdomars vårdbehov, i de fall dessa ungdomar
blir föremål för vård inom socialtjänsten. Det förutsätter att man väljer att
utvidga LVU till att gälla även vid psykiska problem.139 Utredningen slår
också fast att barn- och ungdomspsykiatrin är en specialistresurs och att de i
enlighet med detta bör koncentrera sina insatser till de mest behövande
barnen och familjerna. De barn och ungdomar med tidig risk att utveckla en

                                               
133 SOU 1998:31, s. 213
134 SOU 1997:116, s. 452
135 SOU 1997:116, s. 444f
136 Intervju med Sten Levander 98-05-12
137 SOU 1998:31, bilaga s. 16
138 SOU 1998:31, s. 216
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svår psykisk störning samt ungdomar i inledningsfasen till utveckling av
psykisk sjukdom skall ges särskild prioritet. De konstaterar även att barn-
och  ungdomspsykiatrin i dag har stora svårigheter att leva upp till
vårdgarantin. Man förespråkar också ett förebyggande arbete genom
identifikation av riskgrupper och uppmärksamhet på tidiga tecken på psykisk
ohälsa skall ske i samverkan med mödra- och barnhälsovård, barnomsorg,
skolhälsovård, distriktsläkarmottagningar och närstående.140 Dessa förslag
liknar de förslag som Sten Levander förespråkar när han talar om att man bör
satsa mer på preventiva åtgärder under barnaåren för att kunna reducera
våldet i samhället. Han anser att den stora svagheten i det svenska systemet
är att vi har en stor brist på samordning mellan olika aktörer och att det finns
en avsaknad av en gemensam ideologi. Det förra bör åtgärdas genom en
”case management model” där ansvaret ligger på socialtjänsten, som skall
samordna insatser från barnpsykiatri, skola, primärvård, försäkringskassa,
vuxenpsykiatri, fritidsverksamhet, polis och andra åtgärder som administreras
inom socialtjänsten. Problemet med tystnadsplikt bör lösas eftersom det
tycks vara ett hinder med den praxis som utvecklats.141 Författaren Sten
Nordin skriver i sin bok ”Aniarabarnen” att socialarbetarnas
tolkningsföreträde måste upphöra och brytas. De måste i stället bli
medlemmar av ett team, sammansatta av personer med annan kompetens,
som givetvis bör variera om det handlar om en ungdom som är arbetslös eller
om det rör drogproblem och /eller kriminalitet, bostadsproblem eller något
annat. Det kan säkert inte ske utan nya lagar och regelsystem som innebär
tvingande samarbete mellan sjukvård, barn- och mödravård, förskola och
skola, försäkringskassa, arbetsmarknadsorgan, kommuner, landsting, polis,
domstolar, företag, kriminalvården och kanske några till.142

8.4.1 Psykiatrisk vård

Psykisk hälsa och ohälsa sammanhänger med barnets
utveckling i sin helhet. Ärftliga och konstitutionella faktorer, hjärnans
utveckling, den tidiga känslomässiga anknytningen, andra tidiga erfarenheter
och fortlöpande inlärning, samspelet inom familjen, relationen till kamrater
och andra i omgivningen, den omgivande psykosociala miljön, kultur och
samhällsklimat - alla dessa faktorer samspelar i barnens utveckling och kan
ha inflytande på det psykiska hälsotillståndet.143

Med mycket strikta och snäva definitioner uppgår förekomsten
av psykiska problem och störningar vid en viss tidpunkt till minst 5-10
procent av barn- och ungdomspopulationen.144 En försiktig skattning pekar
på att andelen barn och ungdomar, som har kontakt med barn- och
ungdomspsykiatrin någon gång under sin uppväxt upp till 18 års ålder, är
omkring 15 procent. Man räknar med att 2/3 av dem uppvisar kliniska
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syndrom, personlighetsstörningar eller mental retardation, det vill säga kan
ges en tydlig diagnos baserad på olika symtom. Övriga har kontakt med
barnpsykiatrin på grund av mindre distinkta tillstånd, exempelvis
relationsproblem eller psykosomatiska problem.145

Ungdomar hamnar mittemellan psykiatrisk barn- och vuxen
vård. De befinner sig åldersmässigt mittemellan barndom och vuxenliv.
Ungdomar med psykiska problem befinner sig i gränslandet mellan barn- och
ungdomspsykiatrins familjeorienterade arbetssätt och vuxenpsykiatrins mer
individinriktade. Detta försvårar möjligheten att få tillfredsställande stöd och
vård. Ofta uppstår kontinuitetsbrott i kontakt och arbetssätt mellan barn- och
ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin. För ungdomar med allvarliga
psykiska problem, såsom ätstörningar, autism, schizofreni, svåra
tvångssyndrom och depression med suicidrisk, fungerar vården ofta
otillfredsställande. Det borde finnas en mer flexibel åldersgräns mellan BUP
och vuxenpsykiatrin.146 Ett förebyggande arbete genom identifiering av
riskgrupper och uppmärksamhet på tidiga tecken på psykisk ohälsa skall ske i
samverkan med mödra- och barnhälsovård, barnomsorg, skolhälsovård,
primärvård och närstående. Tyvärr fungerar primärvården mycket bristfälligt
i detta avseende i dag. Mycket få barn och familjer med behov av barn- och
ungdomspsykiatrin identifieras av primärvården. Många barn och ungdomar
skulle kunna få hjälp i ett tidigare och mer gynnsamt skede om primärvårdens
arbetssätt förbättrades på denna punkt.147
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9 RÄTTSPSYKIATRISK VÅRD

Principen att vissa personer bör ges straffrättslig särbehandling
på grund av sin psykiska status har gällt sedan lång tid både i vårt land och i
andra länder. Att psykiskt störda lagöverträdare särregleras har att göra bl.a.
med de grundläggande principerna för fördelning av straffrättsligt ansvar.148 I
förarbetena till 1991 års reform på området uttrycktes dessa på följande sätt:

”Vid bedömningen av om och i vilken utsträckning någon bör
hållas straffrättsligt ansvarig för sina handlingar är det i en modern rättsstat
en självklar utgångspunkt att man måste ta hänsyn till vilka möjligheter och
vilken förmåga som den handlande har haft att rätta sig efter lagen. Att
gärningsmannen i gärningsögonblicket har varit psykiskt störd på ett sätt som
har påverkat hans handlande kan därvid ha betydelse.”149

När det gäller unga lagöverträdare har denna princip inte lika
stor genomslagskraft som när det gäller vuxna lagöverträdare. Lagen är
utformad som så att de kriterier som måste uppfyllas för att en gärningsman
skall anses som allvarligt psykiskt störd inte gäller när lagöverträdaren är
under 18 år. Detta har sin förklaring i det nya begrepp ”allvarlig psykisk
störning” som infördes i lagen 1992. De störningar som faller in under
begreppet anses inte vara tillämpliga på barn och ungdomar (med vissa
mycket få undantag). De anses inte ha uppnått tillräcklig ”psykisk mognad”
och utveckling för att kunna vara så störda som lagen kräver för att kunna få
erforderlig vård. Slutsatsen blir att de får vänta med att få psykiatrisk vård till
den dag de anses som vuxna.

Den idag gällande lagstiftningen på detta område trädde i kraft
d 1 jan. 1992. Vid denna tidpunkt ersatte lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård (LPT) den tidigare lagen av år 1966 om beredande av psykisk
vård i vissa fall (LSPV). Vidare ändrades BrB:s bestämmelser om påföljd för
brott begångna av psykiskt störda lagöverträdare. Beträffande denna
personkategori infördes bestämmelser i lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård (LRV). I denna lag regleras förutsättningar för vård, hur
denna skall utformas, var den skall bedrivas och vem som fattar beslut i olika
avseenden. Vid lagens utformning i dessa delar eftersträvades en nära
anslutning till regleringen av den psykiatriska tvångsvården i övrigt. I lagen
beaktades också särskilt skyddet för andra personer i fråga om psykiskt
störda personer som t. ex. begått allvarliga våldsbrott. Sålunda kan
domstolen i brottmål besluta om s.k. särskild utskrivningsprövning i samband
med att personen i fråga döms till rättspsykiatrisk vård. Sådan prövning sker
i länsrätt, varvid åklagaren skall få tillfälle att yttra sig i frågor om vistelse
utanför ett sjukhusområde och om utskrivning.
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9.1 Lagens syfte

Syftet med den nya lagstiftningen var att användning av
tvångsvård, tvångsåtgärder samt konvertering (med vilket menas att beslut
kunde tas om att patienter som vårdades inom öppen psykiatrin kunde
tvångsvårdas istället) skulle minska och att patienternas rättssäkerhet skulle
stärkas.150 Ett uttalat syfte bakom reglerna om särskild utskrivningsprövning
enligt LRV var att man ville förstärka samhällsskyddet. De funktioner som
allmän åklagare getts vid domstolsprövningen hade samma syfte.
Bakgrunden till detta synes bl.a. ha varit att det riktats kritik mot att
patienter som begått svåra brott alltför tidigt skrivits ut från den psykiatriska
vården och i en del fall begått nya brott. Den särskilda
utskrivningsprövningen har dock utsatts för skarp kritik från framför allt
läkarhåll. Man menar att det inom den rättspsykiatriska vården finns patienter
som inte är behandlingsbara eller är medicinskt färdigbehandlade och som
hålls kvar enbart med hänsyn till samhällsskyddet. Många ifrågasätter också
om det överhuvudtaget är möjligt att göra en bedömning av den risk för
återfall som är en av förutsättningarna för att den rättspsykiatriska vården
skall kvarstå. Det har också ifrågasatts om patienternas rättssäkerhet
tillgodoses på bästa möjliga sätt. Avvägningen mellan kravet på
samhällsskydd å ena sidan och patienternas krav på rättssäkerhet och adekvat
vård å den andra hör till de svåraste frågorna inom den psykiatriska
vården.151 Genom avskaffandet av jämställdhetsbegreppet skulle man också
inskränka den personkrets som skulle bli föremål för särbehandling. Tanken
var att merparten av de personlighetsstörda inte skulle omfattas av
särregleringen.152

9.1.1 Helhetsbedömning

Vid prövningen av om det är påkallat att gärningsmannen med
hänsyn till sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållande i övrigt intas
för rättspsykiatrisk vård skall det göras en helhetsbedömning. I bedömningen
skall inte endast gärningsmannens behov av vård vägas in utan även
skyddsaspekter, d.v.s. risken för att han återfaller i brott. Det torde knappast
vara möjligt att närmare ange alla de olika faktorer som i ett enskilt fall kan
motivera att rättspsykiatrisk vård kommer till stånd. Rätten kan, enligt
nuvarande reglering i motsats till vad som gällde tidigare, när väl erforderlig
medicinsk utredning inhämtats, välja påföljden överlämnande till
rättspsykiatrisk vård även om den medicinska utredningen skulle mynna ut i
ställningstagandet att de medicinska förutsättningarna för sådan vård inte är
uppfyllda.153 Enligt Straffansvarsutredningen är detta inte ett troligt scenario.
De befarar i stället att med den nuvarande överlämnandepåföljden så riskerar
man att alltför många psykiskt störda lagöverträdare döms till fängelse.
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Brottsmålsdomstolen saknar kontroll över vad överlämnandet närmare
kommer att innebära. Framför allt för de, i och för sig fåtaliga personer, som
inte omfattas av det nuvarande fängelseförbudet i 30 kap. 6 § BrB men som
uppfyller förutsättningarna i 31 kap. 3 § BrB för rättspsykiatrisk vård, finns
det en klar risk för att de i stället döms till fängelse. Det finns också, vilket är
av större betydelse, en risk för att den nuvarande ordningen för med sig att
begreppet allvarlig psykisk störning ges en snävare tillämpning än vad som
var avsett, vilket i sin tur indirekt innebär att psykiskt störda lagöverträdare
som är i behov av psykiatrisk vård döms till fängelsestraff i större omfattning
än vad som är önskvärt. Det finns vidare en klar risk för att de som döms till
fängelse inte får den vård, frivilligt eller om de motsätter sig denna, med
vårdintyg, som de enligt normaliseringsprincipen har rätt till. Undersökningar
har visat att andelen psykiskt störda bland de intagna i kriminalvårdsanstalter
är högt.154 Lars Lidberg, professor i rättspsykiatri och ledamot av BRÅ:s
vetenskapliga nämnd säger: ”Rättspsykiatrins uppgift är att identifiera dem
som begår brott därför att de är sjuka. Men trots att läkarna menar att många
grova våldsbrottslingar är sjuka eller störda döms de till fängelse. För att bli
bedömd som psykiskt sjuk av en domstol, måste man vara i det närmaste
skvatt galen. Det sitter alltför många sjuka personer i de svenska fängelserna
i dag, och de blir allt fler. Risken är att vi får fängelser som ser ut som i USA,
med mycket våld och hot.”155

9.1.2 Utvärdering

Vid utvärderingen av de psykiatriska tvångslagarna i SOU
1998:32 uttalades att tvångsvården har minskat sedan de nya lagarna trädde i
kraft men man varnar för att det inte får bli ett självändamål att tvångsvården
skall minska i en bestämd omfattning. Frågan om vilken omfattning
tvångsvården skall ha måste bedömas utifrån en avvägning mellan framför allt
patientens vårdbehov och hans krav på integritet samt, beträffande LRV,
kravet på samhällsskydd. Utredarna anser att en ytterligare minskning av
tvångsvården är önskvärd men under förutsättning att personer med
allvarliga psykiska störningar prioriteras och att kvalitetshöjande åtgärder
inom den psykiatriska vården i stort vidtas samt att den öppna psykiatriska
vården och kommunernas socialtjänst får resurser och möjligheter att på
olika sätt hjälpa och stödja personer med psykiska störningar.156

9.2 Allvarlig psykisk störning

I den nya lagstiftningen ersattes de tidigare använda begreppen
sinnessjukdom och sinnesslöhet med begreppet allvarlig psykisk störning.

Detsamma gällde det tidigare gällande s.k.
jämställdhetsbegreppet, d.v.s. tillstånd som var att jämställa med

                                               
154 SOU 1996:185, s. 527
155 APROPÅ, Brottsförebyggande rådets tidskrift, nr 1-2/1997, s. 27
156 SOU 1998:32, s. 197



55

sinnessjukdom eller sinnesslöhet. Begreppet psykisk störning hade förordats
redan av den s.k. Bexeliuskommittén (jfr SOU 1977:23, Psykiskt störda
lagöverträdare) som en övergripande beteckning på  alla slag av sjukdomar
och abnormiteter.157 Med det nya uttrycket understryks att ett rent biologiskt
sjukdomsbegrepp inte längre får vara grundläggande vid avgörande om
psykiatrisk vård skall ske med tvång. Det har ansetts vara viktigt att slå vakt
om en helhetssyn på patienten och ta fasta på att psykiska störningar numera
i regel anses kunna återföras på såväl biologiska som psykologiska och
sociala faktorer, vilka ofta samspelar och förstärker varandra.158

I propositionen 1990/91:58 s. 86 uttalade departementschefen
bl.a. följande om innebörden av begreppet allvarlig psykisk störning;

”Till allvarlig psykisk störning bör i första hand räknas tillstånd
av psykotisk karaktär således tillstånd med störd realitetsvärdering och med
symptom av typen vanföreställningar, hallucinationer och förvirring. Till följd
av en hjärnskada kan vidare en psykisk funktionsnedsättning av allvarlig art
(demens) med störd realitetsvärdering och bristande förmåga till orientering i
tillvaron uppkomma. Vidare bör till allvarlig psykisk störning också räknas
allvarliga depressioner med självmordstankar. Dit bör också föras svårartade
personlighetsstörningar (karaktärsstörningar), exempelvis vissa
invalidiserande neuroser och personlighetsstörningar med impulsgenombrott
av psykoskaraktär. Tvångsvård bör vidare kunna aktualiseras när en
krisreaktion är sådan att påverkan på den psykiska funktionsnivån blir så
uttalad att den är av psykotisk art. Till allvarlig psykisk störning bör hänföras
också alkoholpsykoserna, såsom delirium tremens, alkoholhallucinos och
klara demenstillstånd. Detsamma gäller de psykoser som kan drabba
narkotikamissbrukare.”

Det framhålls i förarbetena att bedömningen av huruvida en
psykisk störning är allvarlig måste ske utifrån både störningens art och dess
grad. En del typer  av psykiska störningar är allvarliga till såväl art som grad.
Vissa psykiska störningar, t ex schizofreni, får alltid anses som allvarlig till
sin art men behöver inte vara allvarliga till sin grad och kan ha ett tämligen
lindrigt förlopp. Åter andra psykiska störningar såsom depressioner är inte
alltid av allvarlig art, utan här måste betydelsen av störningens grad bli mera
omedelbart avgörande för bedömningen. En sammanvägning får göras i varje
särskilt fall av arten av störningen och de symtom och yttringar i övrigt som
belyser graden av störningen.- I samband med prövningen måste hänsyn tas
till växlingar i tillståndet och risken för återfall om vården eller behandlingen
avbryts för tidigt. Den psykiska störningen är av allvarlig art så länge påtaglig
risk föreligger för att de psykiska symtomen återkommer om behandlingen
avbryts.159

För att en personlighetsstörning skall kunna anses som
svårartad erfordras att den bedöms vara av visst kvalificerat slag. Detta krav
framstår som särskilt påtagligt vid den prövning av hithörande frågor som
domstolarna har att göra inom ramen för ett brottmål. Om en tilltalads
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handlande på ett fullt naturligt sätt kan förklaras ha sin grund i andra orsaker,
ger detta domstolen anledning att ägna särskild uppmärksamhet åt
spörsmålet om personlighetsstörningens betydelse för det som inträffat. När
den dömde överlämnas till rättspsykiatrisk vård skall det stå klart att fråga är
om en allvarlig psykisk störning.

9.2.1 Ett enhetligt begrepp

Begreppet allvarlig psykisk störning har samma innebörd i
lagen om psykiatrisk tvångsvård och i lagen om rättspsykiatrisk vård.

Lagen om rättspsykiatrisk vård innehåller även bestämmelser
om psykiatrisk tvångsvård av den som är häktad eller intagen i
kriminalvårdsanstalt. Förutsättningarna för detta är - förutom att personen i
fråga skall lida av en allvarlig psykisk störning - att han/hon med hänsyn till
sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt har behov av
psykiatrisk vård, som kan tillgodoses genom att han/hon är intagen på en
sjukvårdsinrättning, och att han/hon motsätter sig sådan vård eller till följd av
sitt psykiska tillstånd uppenbart saknar förmåga att ge uttryck för ett grundat
ställningstagande i frågan.

Lagstiftningen ger även utrymme för att den som är häktad
eller intagen i kriminalvårdsanstalt kan få vård i frivilliga former såväl inom
som utom kriminalvårdens ram.

9.3 Påföljdsvalet för psykiskt störda 
brottslingar

BrB:s regler om påföljd för brott, begångna av personer som är
psykiskt störda återfinns i 30 kap 6 §, 29 kap 3 § 2 och 31 kap 3 §.

Enligt 30 kap 6 § får den som begått ett brott under påverkan
av en allvarlig psykisk störning inte dömas till fängelse. Om rätten finner att
han/hon heller inte bör dömas till någon annan påföljd, skall han/hon vara fri
från påföljd.

Enligt 31 kap 3 § får rätten överlämna den som lider av en
allvarlig psykisk störning till rättspsykiatrisk vård, för det fall påföljden inte
bedöms kunna stanna vid böter, om det med hänsyn till hans psykiska
tillstånd och personliga förhållanden i övrigt är påkallat att han/hon är
intagen på en sjukvårdsinrättning för psykiatrisk vård, som är förenad med
frihetsberövande och annat tvång. Enligt 2 st får rätten besluta att särskild
utskrivningsprövning skall äga rum vid vården, förutsatt att förutsättningarna
enligt första stycket är uppfyllda, dvs. om brottet begåtts under påverkan av
en allvarlig psykisk störning och det till följd av den psykiska störningen finns
risk för att den tilltalade återfaller i brottslighet som är av allvarligt slag. Med
andra ord krävs det i detta fall, liksom beträffande fängelseförbudet i 30 kap.
6 § BrB, att det föreligger ett orsakssamband mellan den psykiska störningen
och brottet.
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I 29 kap 3 § 2 regleras det fall att någon begått brott och
därvid haft en psykisk störning och till följd av den psykiska störningen haft
stark nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande. Enligt stadgandet skall
detta särskilt beaktas som en förmildrande omständighet vid bedömandet av
brottets straffvärde.

Enligt 31 kap. 3 § BrB kan den som har begått brott och som
lider av en allvarlig psykisk störning av domstol överlämnas till
rättspsykiatrisk vård. I lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård finns det
föreskrifter om psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och
annat tvång i andra fall än de som avses i lagen om psykiatrisk tvångsvård.
Det finns ingen åldersgräns stadgad för påföljden överlämnande till
rättspsykiatrisk vård. Om brottet har begåtts innan den unge fyllt 18 år, torde
åklagaren emellertid nästan alltid, där överlämnande till vård av detta slag är
indicerad, besluta att underlåta åtal för brottet. Om åtal väcks, kan det
ifrågakomma att lämna åt socialtjänstens organ att sörja för att lämplig vård
kommer till stånd. Om den unge har begått ett mycket grovt brott, t.ex.
mord, och det finns behov av rättspsykiatrisk vård, bör emellertid sådan vara
att föredra framför vård inom socialtjänsten.160 Under åren 1992-1995 har
inte några unga under 18 år dömts enligt lagen om rättspsykiatrisk vård.161

Under 1996 genomfördes 10 stycken rättspsykiatriska undersökningar på
unga under 18 år. Två unga män dömdes under 1996 till rättspsykiatrisk
vård, en med och en utan särskild utskrivningsprövning.162

9.3.1 Psykiatrisk vård för unga lagöverträdare

Allvarligt psykiskt störda unga lagöverträdare kan i många fall
vara i behov av särskilda psykiatriska insatser. Rättpsykiatrisk vård är en
brottspåföljd som vuxna lagöverträdare kan dömas till om domstol beslutar
detta efter en rättspsykiatrisk undersökning. För de vuxna lagöverträdare
som har den svåraste problematiken finns en särskild organisation - den
rättspsykiatriska regionsjukvården. Trots att bestämmelserna om
överlämnande till rättspsykiatrisk vård även kan tillämpas på unga
lagöverträdare är det ovanligt att ungdomar överlämnas till psykiatrisk vård
som brottspåföljd. Oavsett om den primära problematiken för en ung
lagöverträdare är att anse som psykiatrisk, är det socialtjänsten som normalt
får ansvara för den unges vård.163
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58

10 AVSLUTNING

Vårt rättssystem har bl.a. en grundläggande regel och det är att
barn och ungdomar som begår brott inte skall dömas till samma påföljder
som vuxna människor. Enligt lagen betraktas barn under 15 år som icke
ansvariga för sina handlingar såtillvida att de inte kan dömas till påföljd för
brott. Hänsyn skall tas till deras omogenhet och utveckling under alla delar
av rättsprocessen.164 Med andra ord skall de särbehandlas. Att de inte kan
dömas för sina brott innebär självfallet inte att samhället inte reagerar på
deras lagbrott, men reaktionen har inte formen av straff i lagens mening. Man
förväntar sig att föräldrar eller andra vårdnadshavare i första hand skall
reagera då ett barn gör något otillåtet. När en reaktion från samhällets sida
anses nödvändig, ankommer det på de sociala myndigheterna i den kommun
där barnet är skrivet att reagera. Det är dock viktigt att komma ihåg att man
inte får ge vika på rättssäkerheten. Även en ung lagöverträdare skall ha
samma rättigheter under processens gång som en vuxen lagöverträdare.
Enligt min åsikt har inte barn och ungdomar samma rättigheter som vuxna
när de begår ett brott. Framförallt är det rättigheter som tar tid som har
fråntagits dem, främst vad gäller den s.k. personutredningen. Tanken att en
reaktion från samhället skall komma i nära anslutning till brottets begående
fyller säkerligen sin funktion när det gäller att avskräcka ”vanliga” ungdomar
som begår brott från att fortsätta sin brottsliga karriär. Problemet är att de
flesta barn och ungdomar som kommer till en brottmålsförhandling har varit
kända av såväl sociala myndigheter som polis och åklagare under en längre
tid. Sekretess myndigheter emellan och brist på samarbete gör att dessa
ungdomar inte fångas upp i tid. Myndigheternas resurser har blivit allt mindre
och detta i sin tur leder till att förundersökningar där barn eller ungdomar är
inblandade blir kortfattade och tämligen innehållslösa. Samhällets intentioner
att inga åtgärder skall företas så länge som möjligt gagnar inte dessa
individer. De, deras familjer och samhället förorsakas istället onödigt lidande
och det kostar oss enorma pengar innan det går så långt att de kan sättas i
fängelse. Undersökningar visar att många av dessa barn och ungdomar går
att identifiera redan på ett tidigt stadium. Det råder dock stor osäkerhet
bland de av samhällets institutioner som är inblandade under ett barns
uppväxt vad de kan och skall göra när de upptäcker ett barn som ”nog”
behöver hjälp och stöd. Genom att ge dessa institutioner mer resurser och
bredare utbildning samt grundläggande information om vilka parter inom
samhället de kan samarbeta med skulle man förmodligen på ett tidigt stadium
förhindra många av de problem dessa barn kommer att ställas inför som
äldre. Man måste våga inse att alla inte är lika och att alla inte är normala
utan istället försöka ge alla möjligheten till likvärdiga liv utifrån deras
förutsättningar.

                                               
164 Redan i 1864 års strafflag ansågs att en gärningsman i åldern 15 till 18 år inte kunde
anses fullt ansvarig för begångna brott och han kunde härvid få lägre straff än vad han
annars skulle ha fått.
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Genom den nya lagstiftningen för psykiskt störda brottslingar
har möjligheten att få någon bedömd som psykiskt störd kraftigt minskat.
Mycket forskning visar att de flesta barn och ungdomar som begår brott har
någon form av psykisk störning men den är inte så allvarlig att någon
rättspsykiatrisk vård kan komma till stånd. Det måste väl ändå vara en
fundamental rättighet att man har rätt att få psykisk vård även om man inte
har fyllt 18 år? Det är kanske dags att införa en särlagstiftning för unga
psykiskt störda brottslingar (speciellt för dem som begår grova våldsbrott)
som garanterar dem den vård de behöver och inte som idag när det är
socialtjänsten som utformar den vård de anser att dessa ungdomar behöver.
Socialtjänsten har inte de resurser och den kunskap som krävs för att kunna
hjälpa dessa individer. Om de skall särbehandlas på andra områden så anser
jag att de bör särbehandlas även här. Kraven för psykisk störning bör sänkas
för dessa individer så de kan få adekvat hjälp, vilket de skulle fått mycket
tidigare än vid en domstolsförhandling. Vi kan inte sätta in resurserna när det
redan har gått så långt att de redan har hamnat inom kriminalvården, de
måste få hjälp mycket tidigare.

När människor som arbetar med dessa ungdomar varje dag inte
längre varken upprörs eller förvånas över vad som händer, är det då inte dags
att göra något?
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