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Abstract 
The Swedish penal system is essentially based upon the principle of proportionality. This 

principle implies that the severity of the punishment should be proportionate with the serious-

ness of the offence. Other principles that are influential to the penal system are the theories of 

general prevention and special prevention as well as the humanitarian principle. 

 The understanding that juveniles should be treated differently than adults is a fundamental 

notion in the penal system. The differentiated treatment of juvenile offenders has varied over 

time as the aforementioned penal theories and principles have had more or less impact. 

 The juvenile penal system is characterised by a compromise between two societal interests. 

One interest is to pay consideration to the individual needs and requirements of the juvenile. 

The other interest is to indicate and present strong reactions to crime. These competing interests 

are noticeable in the two new penal sanctions that are proposed in Ds 2017:25, which this thesis 

aims to analyse. One of the new penal sanctions imposes a duty on the juvenile to maintain 

contact with a support person and to participate in specially arranged activities. The other one 

involves clear restrictions of the juvenile’s freedom of movement by prescribing home 

detention on weekends.  

 The analysis of the penal sanctions concludes that the interest of providing strong reactions 

seems superior to the interest of paying consideration to the juvenile’s individual needs. The 

penal sanctions mark a shift regarding the responsibility of the treatment of juvenile offenders, 

from social authorities to the court. Furthermore, the analysis concludes that there are some 

noticeable potential difficulties regarding the enforcement of the proposed penal sanctions. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Sedan den stora reform av påföljdssystemet som genomfördes år 1989 präglas systemet starkt 

av principen om proportionalitet. Reformen ger uttryck för ett skifte från den tidigare rådande 

ordningen som kännetecknades av påföljder utformade efter den dömdes personliga förhåll-

anden och behov. Proportionalitetsprincipen innebär ett krav på att det ska råda proportionalitet 

mellan det begångna brottet och den straffrättsliga reaktionen på detta. Det begångna brottets 

straffvärde utgör därmed grunden för den valda påföljdens stränghet.1 

 Förskjutningen från ett behandlingsfokuserat system till ett mer straffvärdesfokuserat system 

gäller även påföljdssystemet för unga lagöverträdare. En ung lagöverträdare är i legal mening 

en person under 21 år. Definitionen har sin grund i de särskilda påföljdsbestämningsregler 

avseende unga som återfinns i 29 kap. 7 § och 30 kap. 5 § samt i reglerna om de särskilda 

påföljderna för unga i 32 kap. brottsbalken (1962:700) [cit. BrB]. Vid senare reformer av 

påföljdssystemet för unga har förskjutningen mot ett straffvärdesfokuserat system uttryckts 

genom krav på att systemet ska präglas av förutsebarhet, proportionalitet och konsekvens.2 

Principen om förutsebarhet innebär att en påföljd ska vara utformad på så sätt att det på förhand 

står klart vad den kommer att innebära för den dömde.3 Att systemet ska präglas av konsekvens 

betyder att den dömde ska rätta sig efter gällande regler och beslut samt att överträdelser ska få 

kännbara konsekvenser.4  

 Samtidigt som de nämnda principerna ska beaktas är den rådande uppfattningen att unga 

lagöverträdare bör särbehandlas i straffrättsligt hänseende. Principen om att unga lagöver-

trädare bör behandlas annorlunda av straffsystemet kan härledas långt tillbaka i tiden och vilar 

på skäl som är att hänföra till ungas särskilda förhållanden. Unga personer anses ha mindre 

personligt ansvar för sina handlingar på grund av sin bristande mognad och erfarenhet. Vidare 

anses de påverkas hårdare av straffrättsliga ingripanden och kan ha särskilda behov av vård och 

stöd för att inte återfalla i brottslighet.5 Mot bakgrund av detta betonas att påföljderna ska 

anpassas efter den unges behov och att systemet ska vara inriktat på rehabilitering och verka 

för den unges återanpassning till samhället.6 Unga lagöverträdare särbehandlas därför såväl vid 

                                                
1 Se 29 kap. 1 § 1 st. BrB & Prop. 1987/88:120, s. 36. 
2 Prop. 1997/98:96, s. 148. 
3 Prop. 1997/98:96, s. 141. 
4 Prop. 1997/98:96, s. 148. 
5 Prop. 2014/15:25, s. 20. 
6 Prop. 2005/06:165, s. 42. 
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straffmätningen som vid påföljdsvalet. Särbehandlingen kommer även till uttryck genom att det 

finns särskilda påföljder för unga. Den rådande principen är att unga lagöverträdare i första 

hand ska bli föremål för åtgärder inom socialtjänsten. Huvudsyftet med särbehandlingen av 

unga lagöverträdare är att påföljderna ska bidra till en positiv förändring och främja att den 

unge utvecklas på ett gynnsamt sätt.7 Utgångspunkten är därför att påföljder för unga bör 

anpassas till den unges mognad och särskilda förhållanden.8 

 År 2012 lades en statlig utredning fram som syftade till att i olika avseenden reformera 

påföljdssystemet, den så kallade Påföljdsutredningen (SOU 2012:34). Påföljdsutredningens 

förslag ligger till grund för två nya påföljder för unga lagöverträdare, ungdomstillsyn och 

ungdomsövervakning, som föreslås i promemorian Nya ungdomspåföljder (Ds 2017:25). 

Ungdomstillsyn föreslås kunna dömas ut i minst en månad och högst sex månader vid 

straffmätningsvärden om minst 60 dagsböter upp till sex månaders fängelse. Verkställigheten 

innebär dels en skyldighet för den unge att hålla kontakt med och regelbundet sammanträffa 

med en särskilt utsedd stödperson, dels att delta i särskilt anordnad verksamhet. Ungdoms-

övervakning ska kunna dömas ut i minst sex månader och högst ett år då det rör sig om straff-

mätningsvärden om mer än sex månader och upp till ett år. Påföljden innebär kort beskrivet att 

den unge åläggs att delta vid en verkställighetsplanering och att rörelsefriheten inskränks 

genom att den unge förbjuds att vistas utanför hemmet eller förbjuds att vistas på en särskild 

plats under vissa tider.9 

 

1.2 Problembeskrivning 
Vad som ovan framgår om grunden för särbehandlingen av unga ger goda skäl att skona unga 

från repressiva åtgärder och istället bereda dem anpassad vård och behandling efter behov. Mot 

detta ställs kravet på att unga lagöverträdare ska mötas av skarpa reaktioner och dömas till 

påföljder som är tillräckligt ingripande med hänsyn till förtjänst. Det finns således två, något 

svårförenliga, ambitioner inom påföljdssystemet för unga.10 För att kompromissa mellan de 

olika ambitionerna krävs påföljder som är anpassade för unga och samtidigt är tillräckligt 

ingripande utifrån kravet på proportionella reaktioner. 

 I Ds 2017:25 anges att de nya påföljderna bygger på övervakning och kontroll samtidigt som 

de har behandlande inslag. Vidare anges att syftet med påföljderna är att de ska fylla luckor i 

                                                
7 SOU 2004:122, s. 141. 
8 SOU 2004:122, s. 147. 
9 Se avsnitt 4.2 & 4.3 nedan. 
10 Se t.ex. Prop. 1997/98:96, s. 139 & Prop. 2005/06:165, s. 42. 
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det nuvarande påföljdssystemet genom att utgöra tillräckligt ingripande påföljdsalternativ för 

unga lagöverträdare.11 Ungdomstillsyn och ungdomsövervakning bygger således på över-

väganden som är att hänföra till såväl den unges behov som vad som anses förtjänt med 

anledning av brottet. 

 I det nuvarande påföljdssystemet för unga ingår de särskilda påföljderna ungdomsvård, 

ungdomstjänst och sluten ungdomsvård. För att en ung lagöverträdare ska dömas till ungdoms-

vård fordras ett kvalificerat vårdbehov. Vidare krävs att socialtjänstens planerade åtgärder inom 

ramen för vården anses tillräckligt ingripande, för att uppfylla detta krav kan ungdomsvården 

kombineras med ungdomstjänst eller böter. Ungdomstjänst kan även utdömas som fristående 

påföljd om den tilltalade anses lämplig att utföra ungdomstjänst och om det är tillräckligt 

ingripande. Sluten ungdomsvård tillämpas vid allvarligare brottslighet då straffmätningsvärdet 

överstiger ett års fängelse.12 De nuvarande påföljderna kan beskrivas som att de främst bygger 

på överväganden som är att hänföra till antingen behov eller förtjänst. Inom ramen för 

ungdomsvård görs en avvägning mellan de olika intressena behov och förtjänst, men påföljden 

ger främst uttryck för ambitionen att bereda den unge anpassad vård efter behov. Ungdoms-

tjänst och sluten ungdomsvård kan främst hänföras till ambitionen att påföljden ska utgöra en 

proportionell reaktion på brottet genom att nå en viss ingripandegrad. Vad gäller förslagen om 

ungdomstillsyn och ungdomsövervakning tycks emellertid de nämnda ambitionerna rymmas 

inom en och samma påföljd. Påföljderna ska enligt förslagen uppnå en viss ingripandegrad 

genom övervakande och kontrollerande inslag samtidigt som åtgärderna ska anpassas efter den 

unges behov. De dubbla uppgifterna ger anledning att närmare undersöka de skäl som ligger 

till grund för de nya påföljderna. 

 En annan intressant aspekt är den framtida tillämpningen av de nya påföljderna. Den 

föreslagna reformen av påföljdssystemet innebär väsentliga förändringar när det gäller 

regleringen avseende unga lagöverträdare. Ungdomstillsyn är tänkt att tillämpas då det rör sig 

om brottslighet av samma svårhet som ungdomstjänst, men då det saknas förutsättningar för att 

utdöma denna påföljd och ungdomsvård. Påföljden ungdomsövervakning är avsedd att 

tillämpas då det rör sig om brottslighet med ett högre straffmätningsvärde men då det saknas 

förutsättningar för ungdomsvård och sluten ungdomsvård. Då reformen innebär stora 

förändringar av påföljdssystemet för unga är det av intresse att undersöka hur den framtida 

tillämpningen av de nya påföljderna kan komma att se ut. 

                                                
11 Ds 2017:25, s. 9. 
12 Se avsnitt 3.3.4 nedan. 
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 I remissvaren avseende Ds 2017:25 har flera instanser uttryckt ett antal farhågor avseende 

hur påföljderna kommer att fungera i praktiken. Bland dessa återfinns risken för så kallade 

tröskeleffekter, det vill säga språngvisa övergångar mellan de mindre ingripande påföljderna 

och ungdomsövervakning. Vidare uppmärksammas risken för en repressionsspiral då det 

saknas lämpliga sanktioner vid misskötsamhet under ungdomsövervakning. Flera remiss-

instanser uppmärksammar även vissa svårigheter avseende hur de rörelsebegränsande inslagen 

vid verkställigheten av ungdomsövervakning ska utformas.13 Det finns därför särskild 

anledning att granska de eventuella tillämpningsproblem som kan aktualiseras. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Det primära syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera den normativa grunden för 

påföljderna ungdomstillsyn och ungdomsövervakning som föreslås i Ds 2017:25 samt att 

undersöka hur den framtida tillämpningen av påföljderna kan komma att se ut. Som en 

bakgrund till analysen av de föreslagna påföljderna syftar framställningen till att analysera de 

straffteorier och rättvisekonceptioner som ligger till grund för påföljdssystemet. Efter att dessa 

har introducerats följer en analys av hur de bakomliggande skälen motiverar särbehandlingen 

av unga lagöverträdare. Uppsatsen syftar således till att utreda den normativa grunden för 

särbehandlingen av unga lagöverträdare. För att sätta den teoretiska grunden i samband med 

behandlingen av unga lagöverträdare undersöks hur särbehandlingen av unga har sett ut och 

motiverats historiskt. Även det nuvarande påföljdssystemet för unga, och de bakomliggande 

skälen till detta, utreds som ett steg i att söka ta reda på hur de överväganden som ligger till 

grund för de föreslagna påföljderna skiljer sig från tidigare reformer. Vidare syftar 

framställningen till att, genom att ingående granska utformningen av de föreslagna påföljderna, 

utreda den framtida tillämpningen och identifiera eventuella tillämpningsproblem. För att 

uppnå syftet ska följande frågeställningar behandlas: 

 

- Vilka skäl ligger till grund för påföljdssystemet för unga lagöverträdare? 

- Vilka skäl ligger till grund för de föreslagna påföljderna? 

- På vilket sätt skiljer sig skälen från tidigare reformer av påföljdssystemet för unga? 

- Hur skulle de nya påföljderna tillämpas och vilka tillämpningsproblem kan de 

aktualisera? 

 

                                                
13 Se avsnitt 5.2 & 5.3 nedan. 
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1.4 Metod och material 
Uppsatsens frågeställningar hänför sig till påföljdssystemets normativa grund och systematik 

samt den framtida tillämpningen av den föreslagna lagstiftningen. Det är därför inte lämpligt 

att besvara dessa enligt vad som brukar benämnas traditionell rättsdogmatisk metod. För att 

beskriva hur metoden som kommer att användas skiljer sig från den traditionella rätts-

dogmatiska metoden behöver först denna presenteras. 

 Rättsdogmatikens uppgift brukar beskrivas som att fastställa gällande rätt, det vill säga de 

lege lata. Uppgiften har vidare beskrivits som att den innefattar två med varandra tätt förbundna 

moment som består i att beskriva gällande rätt och att systematisera densamma.14 Annorlunda 

uttryckt går den rättsdogmatiska metoden ut på att tolka och systematisera gällande rätt.15 

Kleineman beskriver att rättsdogmatikens syfte är att nå en lösning på ett rättsligt problem 

genom tillämpningen av en rättsregel.16 Metoden leder på detta sätt till en lösning av ett problem 

genom att gå från det abstrakta till det konkreta, rättsdogmatik förknippas således ofta med 

rekonstruktion av gällande rätt utifrån rättskällorna.17 Metoden kräver därför att vad som utgör 

rättskällor fastställs. Synen på vad som utgör rättskällor är inte helt entydig bland jurister. En 

utbredd uppfattning är att återskapandet av gällande rätt enligt den rättsdogmatiska metoden 

ska göras med användning av de traditionella rättskällorna vilka utgörs av lag, förarbeten, 

prejudikat och doktrin.18 Andra menar emellertid att rättskällor utgör alla skäl som ger normer 

rättslig auktoritet, giltighet och innebörd och att begreppet rymmer fler än de traditionella 

rättskällorna.19 

 Rättsprincipernas status som rättskälla och vad en rättsprincip är har diskuterats i doktrin. 

Ulväng beskriver att principer består av ”en sammanfattning av skäl som relaterar till något 

bakomliggande, grundläggande eller högre mål, värde eller syfte”.20 Annorlunda uttryckt utgörs 

principer av sammanfattande generaliseringar av skäl som pekar i en viss riktning.21 Denna 

beskrivning av vad en rättsprincip är passar in i Tuoris beskrivning av rätten som ett system i 

flera olika nivåer. Vad Tuori benämner som rättens djupstruktur utgör rättens normativa grund 

som består av principer och etiska ställningstaganden som genom sin roll i rättens struktur är 

grundläggande för lagstiftningen. Dessa normativa grunddrag konkretiseras på rättens ytnivå i 

                                                
14 Sandgren 2015, s. 43. 
15 Peczenik 1995, s. 312. 
16 Kleineman 2013, s. 21. 
17 Kleineman 2013, s. 26. 
18 Sandgren 2015, s. 43 f. 
19 Peczenik 1995, s. 209. 
20 Ulväng 2009, s. 178. 
21 Ulväng 2009, s. 175. 
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form av gällande rätt. 22 Rättens djupstruktur skapar förutsättningar för utvecklingen på ytnivån 

genom att förse aktörerna på denna nivå med normativa resurser. Principer utgör således 

rättskällor som har stor betydelse för rätten och påverkar rättsutvecklingen.23 Peczenik skildrar 

rättsprincipernas roll på liknande sätt och beskriver att rätten systematiseras under vissa 

övergripande principer. I rättsnormernas system ingår oskrivna rättsprinciper vilka ligger till 

grund för de explicit skapade lagarna.24 Vad Peczenik benämner som rättens inre system består 

av rättfärdigande och normativa ståndpunkter. Det inre systemet skapar det yttre systemet som 

består av gällande rättsregler. Gällande rätt skapas på så sätt genom att de normativa ställnings-

tagandena rättfärdigar och kritiserar denna.25  

 Rättssystemet vilar således på vissa rättsprinciper som lagstiftaren är bunden av vid utform-

andet av förändringar i lagstiftningen. Då dessa principer är grundläggande för systemet 

motiverar de juridikens inblandning i lagstiftningen som annars är ett politiskt område.  

 Uppsatsens undersökning är främst koncentrerad till lagstiftarnivå varför de normativa 

grunddrag som lagstiftningen vilar på ges stort utrymme. Metoden skiljer sig därför från den 

ovan beskrivna traditionella rättsdogmatiska metoden genom att rättsprinciper används i större 

utsträckning. För att beskriva rättsprinciperna används emellertid förarbeten och doktrin vilka 

tillhör de traditionella rättskällorna. Dessa kommer dock inte att användas för att nå en lösning 

på ett rättsligt problem, utan snarare för att förklara och analysera varför lagstiftningen ser ut 

som den gör. Metoden är således rättsvetenskaplig men inte traditionellt rättsdogmatisk. 

 Grunden för att besvara frågeställningen om vilka skäl som ligger till grund för påföljds-

systemet för unga kommer att vara rättsdogmatisk metod i det avseendet att min analys utgår 

från rättsprinciper och hur de kommer till uttryck i traditionella rättskällor. Analysen tar dock 

främst sikte på påföljdssystemets systematik och uppbyggnad snarare än att fastställa gällande 

rätt. Lagen används i detta sammanhang för att analysera hur de bakomliggande skälen kommer 

till uttryck i lagstiftningen. Prejudikat utnyttjas i liten utsträckning för att i förekommande fall 

klargöra lagens tillämpning. De andra traditionella rättskällorna som används är förarbeten och 

doktrin då dessa behandlar bakomliggande skäl och överväganden. När det gäller förarbeten 

läggs stor vikt vid SOU-betänkanden. Betänkanden tillkommer på ett tidigare stadium i 

lagstiftningsprocessen varför det kan argumenteras för att de har lägre status som rättskälla än 

propositioner och departementspromemorior som tillkommer på ett senare stadium. Det finns 

                                                
22 Tuori 2017, s. 314. 
23 Tuori 2013, s. 38 & Ulväng 2009, s. 194. 
24 Peczenik 1995, s. 185. 
25 Peczenik 2005, s. 250. 
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dock goda skäl att tillmäta betänkanden ett högt värde som rättskälla eftersom de i regel 

innehåller en utförlig diskussion avseende både principiella och praktiska frågor.26 

 Frågeställningarna om vilka överväganden som ligger till grund för de föreslagna 

påföljderna och hur dessa kan komma att tillämpas kommer att besvaras med utgångspunkt i 

Ds 2017:25 i vilken påföljderna presenteras. Rent generellt råder delade meningar om Ds-

promemoriornas värde som rättskälla. Det har framhållits att den juridiska analysen kan bli ytlig 

på grund av att promemoriorna ofta tillkommer vid ett snabbt förfarande. Motsatt uppfattning 

om att en promemoria mycket väl kan ses som rättskälla jämställd med en SOU har också 

framförts.27 Vidare har det framhållits att promemoriornas värde som rättskälla kan växla både 

utifrån vilket ämne den behandlar, hur skyndsamt förfarandet har varit samt vilken politisk 

prägel som förslaget har.28 Ds 2017:25 används emellertid inte som en rättskälla utan 

promemorian utgör snarare ett material för den kvalitativa undersökningen inom ramen för 

uppsatsen. Förslagen om ungdomstillsyn och ungdomsövervakning utgör ännu inte gällande 

rätt och resonemanget kommer därför att föras de lege ferenda. Argumentation de lege ferenda 

har beskrivits som att den bygger på en jämförelse mellan gällande rätt och ett eller flera 

fantasifoster.29 Besvarandet av frågeställningarna som rör de bakomliggande skälen till de nya 

påföljderna och hur dessa skiljer sig från tidigare reformer av påföljdssystemet för unga sker 

på så vis genom att lagförslaget jämförs med gällande rätt. Ett resonemang de lege ferenda är 

inte lika bundet till traditionella rättskällor utan kan istället ske med friare argumentation.30 

Frågeställningen som avser påföljdernas framtida tillämpning kommer därför även att besvaras 

utifrån innehållet i remissvar och självständiga resonemang. 

 

1.5 Avgränsningar 
Med anledning av uppsatsens ämne är arbetet främst fokuserat på de särskilda påföljderna för 

unga. Påföljder som även lagöverträdare över 21 år kan dömas till ges således mindre utrymme. 

De åtgärder som riktas mot barn som har begått brott men inte har uppnått straffbarhetsåldern 

15 år behandlas inte i uppsatsen. Vidare behandlas inte frågan huruvida den svenska regleringen 

eller den föreslagna reformen avseende lagöverträdare under 18 år lever upp till de rättsliga 

krav på särbehandling som följer av FN:s konvention om barnets rättigheter. 

                                                
26 Bengtsson 2011, s. 777. 
27 Bengtsson 2010, s. 117. 
28 Bengtsson 2010, s. 118. 
29 Asp 2004, s. 54. 
30 Agell 2002, s. 251. 
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 Uppsatsens ämne innefattar inte någon internationell jämförelse, beskrivningar av andra 

länders straffsystem och reglering vad gäller unga lagöverträdare har därför utelämnats. Detta 

hindrar dock inte att utländsk doktrin används för att beskriva de skäl som påföljdssystemet i 

allmänhet och särbehandlingen av unga i synnerhet bygger på. 

 

1.6 Disposition 
I kapitel 2 presenteras de skäl som ligger till grund för påföljdssystemet. Kapitlet inleds med 

en redogörelse för straffsystemets olika nivåer som följs av en allmän beskrivning av olika 

straffteorier och rättvisekonceptioner. Därefter behandlas dessa i relation till särbehandlingen 

av unga lagöverträdare. Kapitel 3 inleds med en beskrivning av hur särbehandlingen av unga 

inom straffrätten historiskt har sett ut, vilket innefattar en diskussion om hur de olika straff-

teorierna och konceptionerna har uppmärksammats över tid. Efter den historiska tillbakablicken 

följer en redogörelse för det nuvarande påföljdssystemet för unga. I kapitel 4 presenteras de 

föreslagna påföljderna ungdomstillsyn och ungdomsövervakning. Påföljdernas framtida 

tillämpning diskuteras i kapitel 5. Detta kapitel innehåller även de tänkbara tillämpnings-

problem som påföljderna kan möta. I kapitel 6 sammanfattas de resonemang och reflektioner 

som har gjorts i tidigare kapitel. 

 

2 Bakomliggande skäl till påföljdsregleringen 
2.1 Inledning 
De grundläggande uppfattningarna om varför vi straffar har av tradition kallats straffteorier.31 

De olika straffteorierna rymmer emellertid olika normativa ställningstaganden som rör mer än 

endast frågan om varför vi straffar. Istället för att använda begreppet straffteorier kan det därför 

vara mer passande att tala om ideologier för att beskriva de normativa grunddrag som 

straffsystemet bygger på. Enligt Jareborg innebär begreppet straffrättslig ideologi ”en 

grundläggande uppfattning i en fråga som rör brott och/eller straff.”32 I tysk doktrin, varifrån 

det svenska begreppet straffteorier härstammar, används dock Straftheorien för att beskriva 

olika teser om straffets syfte, berättigande och verkan.33 I den fortsatta framställningen kommer 

begreppet straffteorier att användas. Detta eftersom teori är ett mer passande begrepp då man 

                                                
31 Jareborg & Zila 2017, s. 65. 
32 Jareborg, 1992, s. 97. 
33 Se Jescheck 1988, s. 62 & Roxin 2006, s. 69 f. 
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söker beskriva idéer och antaganden om straffets effekter, det vill säga föreställningar om hur 

man tror att straffet verkar. När det gäller andra uppfattningar om straffet som inte har med 

dess funktion att göra kommer det bredare och mer passande begreppet konception att 

användas.  

 De normativa uppfattningarna om straffets syfte, funktion och utformning kan delas in i två 

slag: instrumentella straffteorier och rättvisekonceptioner. Enligt de instrumentella straff-

teorierna har straffet ett syfte, de ger således svar på frågan varför straff ska utdömas. 

Gemensamt för preventionsteorierna är uppfattningen att straffets syfte och funktion är att 

motverka brottslighet. Det som skiljer dem åt är huruvida preventionen ska ske genom att 

påverka enskilda personer eller allmänheten. Rättvisekonceptionerna har gemensamt att de 

motiverar hur straff ska utformas. Humanitet är knutet till rättvisa genom att humanitetshänsyn 

sätter gränser för straffets utformning. Proportionalitet anger hur straffet ska utformas genom 

att brottets svårhet bestämmer straffets stränghet. När det gäller rättvisekonceptionerna ligger 

tyngdpunkten således på vad som är ett rättvist straff och inte på hur straffet påverkar gärnings-

personens eller andras beteenden. 

 Straffsystemet delas traditionellt in i en struktur om tre nivåer. Dessa utgörs av kriminal-

iseringsnivån, domsnivån och verkställighetsnivån. Nivåerna kan beskrivas som en uppdelning 

efter tre typer av handlingar: hot om straff, ådömande av straff och verkställighet av straff.34 

Det är en utbredd uppfattning att teorierna och konceptionerna inte bör få ett generellt 

genomslag på samtliga nivåer. Det anses därför vara av betydelse att skilja på de olika nivåerna 

för att tydliggöra att teorierna och konceptionerna har olika relevans beroende på nivå.35 

 På kriminaliseringsnivån där lagstiftaren är den centrala aktören är det främsta ändamålet att 

motverka vissa gärningar. Tanken är att kriminaliseringen genom hotet om straff ska avhålla 

människor från vissa beteenden.36 Allmänprevention är således en bärande idé för kriminal-

isering. Detta hindrar inte att även andra hänsyn kommer till uttryck på denna nivå. 

Proportionalitetsöverväganden påverkar bestämmandet av brottens abstrakta straffvärde, det 

vill säga straffskalornas utformning i förhållande till varandra. Den med proportionalitet 

besläktade principen om ekvivalens är styrande genom att lika allvarliga gärningar bör tilldelas 

samma straffskalor. Även humanitet påverkar på denna nivå genom att principen verkar 

begränsande vid bestämmande av den allmänna repressionsnivån.37 

                                                
34 Jareborg 1992, s. 136 f. 
35 Se Jareborg 1992, s. 138, Borgeke & Heidenborg 2016, s. 37 & Ulväng 2005, s. 93. 
36 Borgeke & Heidenborg 2016, s. 37. 
37 Asp, Ulväng & Jareborg 2013, s. 50 f.  
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 På domsnivån är domstolen den centrala aktören. Den rådande principen är proportionalitet, 

det straffrättsliga ingripandet ska således stå i proportion till den brottsliga gärningen. På denna 

nivå tillåts avsteg från proportionalitetsprincipen avseende vissa lagöverträdare. Missbrukare, 

allvarligt psykiskt störda och ungdomar kan dömas till påföljder som motiveras mindre av 

proportionalitet och mer av individualprevention.38 När det rör sig om lägre straffvärden finns 

även ett visst utrymme för individualpreventiva överväganden på denna nivå avseende andra 

lagöverträdare.39 Även allmänpreventiva överväganden tillåts ha inflytande på domsnivån då 

det för vissa brott utdöms strängare straff på grund av brottslighetens art.40 

 På verkställighetsnivån är individualprevention ett starkt intresse. Detta brukar beskrivas 

som att åtgärder inom ramen för det straffrättsliga ingripandet ska utformas för att den dömde 

ska kunna leva ett laglydigt liv i framtiden.41 Ur individualpreventiv synpunkt bör därför 

påföljden utformas för att förhindra att den dömde återfaller i brottslighet. Betydelsen av 

humanitet innebär att verkställigheten ska präglas av respekt för människovärdet och utformas 

så att påföljdernas negativa verkningar lindras.42 Humanitetens betydelse på verkställighets-

nivån har vidare beskrivits som att den ger anledning att inte överge strävanden om att inom 

ramen för verkställigheten underlätta de dömdas återanpassning till samhället, även om sådana 

åtgärder inte visar sig ha någon individualpreventiv effekt.43 

 Särbehandlingen av unga lagöverträdare kännetecknas av att större undantag inom ramen 

för nivåuppdelningen tillåts. Individualprevention ges större utrymme på domsnivån och 

humanitetshänsyn får generellt större genomslag vilket kommer att behandlas nedan. 

 

2.2 Allmänt om straffteorier och konceptioner 
2.2.1 Instrumentella straffteorier 
2.2.1.1 Allmänprevention 

Utgångspunkten för de allmänpreventiva teorierna är att bestraffning i det enskilda fallet ska 

avhålla allmänheten från att begå brott. Hotet om straff förutsätts hindra individer från att begå 

brott och straffsystemets existens har därför en allmänpreventiv funktion.44  

                                                
38 Se 31 kap. 2 och 3 §§ och 32 kap. 1 § BrB. 
39 Jfr valet mellan 30 kap. 7 § BrB och 30 kap. 9 § BrB. 
40 Se 30 kap. 4 § 2 st. & Prop. 1987/88:120, s. 100. 
41 Borgeke & Heidenborg 2016, s. 38. 
42 Jfr 1 kap. 4 och 5 §§ fängelselagen (2010:610) & SOU 1986:14, s. 76. 
43 Ulväng 2005, s. 92 f. 
44 Borgeke & Heidenborg 2016, s. 33. 
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 Allmänprevention genom omedelbar avskräckning anses spela en mycket liten roll idag då 

straff inte verkställs inför allmän beskådan.45 Allmänheten förutsätts emellertid även kunna 

påverkas genom medelbar avskräckning då hotet om straff och vetskapen om att hotet kan 

komma att realiseras påverkar människors beteende. Visshet, stränghet och skyndsamhet brukar 

beskrivas som tre nödvändiga komponenter för att prevention genom straffhot ska fungera. 

Enligt preventionsteorier avhålls således människor från att begå brott om de är relativt säkra 

på att de kommer att ådömas ett straff, om straffet är tillräckligt ingripande och det inte förflyter 

för lång tid mellan gärningen och verkställandet av straff.46 

 I förarbetena till 1988 års påföljdsreform betonas att den allmänna laglydnaden främst 

påverkas av straffsystemets effektivitet och mindre av den allmänna repressionsnivån.47 

Uppfattningen att risken för upptäckt och lagföring är av större betydelse för kriminaliteten i 

samhället än de straffrättsliga ingripandenas stränghetsgrad är utbredd inom doktrinen. 

Doktrinen ger därmed en samstämmig bild av att sambandet mellan den allmänna repressions-

nivån och kriminalitetsnivån är svagt.48 Trots den inom doktrinen etablerade uppfattningen att 

ökad repression generellt sett inte har några påtagliga effekter på kriminalitetsnivån framhålls 

inte sällan skärpta straff för att lösa problemet med brottsligheten i samhället. Sådana utspel 

kan ses som uttryck för expressiv allmänprevention och går ut på att markera mot brottslighet 

och tillfredsställa allmänheten genom normbekräftelse och att understryka reglers betydelse.49 

 En annan typ av allmänprevention sker genom moralbildning eller moralförstärkning. Detta 

anses ske genom att straffsystemet ger uttryck för att vissa handlingar är förkastliga vilket 

påverkar normbildningen i samhället. 50 Med andra ord har detta beskrivits som att samhällets 

normer internaliseras, det vill säga att samhällets normer blir en del av den enskilda individens 

normer.51 

 

2.2.1.2 Individualprevention 

Enligt individualpreventiva teorier bör straffet utformas på ett sätt som avhåller individen från 

fortsatt brottslighet. Det finns flera olika metoder som brukar beskrivas som sätt för att uppnå 

det individualpreventiva syftet. 

                                                
45 Jareborg & Zila 2017, s. 76. 
46 Ashworth & Roberts 2009, s. 40. 
47 SOU 1986:14, s. 63. 
48 Se Borgeke & Heidenborg 2016, s. 33, Jareborg & Zila 2017, s. 80 & von Hirsch, Bottoms, Burney & 
Wikström 2009, s. 57. 
49 Jareborg & Zila 2017, s. 82. 
50 Jareborg & Zila 2017, s. 76 f. 
51 SOU 1986:14, s. 64. 
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 En metod är individuell avskräckning som går ut på att den straffrättsliga reaktionen ska 

fungera som ett avgörande handlingsskäl för att en person inte ska begå lagöverträdelser i 

framtiden.52 Den straffrättsliga reaktionen syftar därmed till att avskräcka någon som redan 

begått brott från att återfalla i brottslighet. Det brukar emellertid framhållas att människor 

reagerar olika på bestraffning varför straffets avskräckande funktion varierar mellan olika 

individer. Det råder således delade meningar om huruvida människor generellt avskräcks från 

fortsatt brottslighet efter att ha utsatts för straff. Det har framförts att bestraffning i själva verket 

kan ha motsatt effekt, och att ju hårdare straff som en lagöverträdare utsätts för desto sämre är 

utsikterna för att denne ska leva ett laglydigt liv i framtiden.53  

 En annan metod är inkapacitering som bygger på att det straffrättsliga ingripandet ska 

förhindra en persons möjligheter att begå brott på nytt. För att inkapacitering ska ha någon 

nämnvärd effekt krävs att det med viss säkerhet går att identifiera vilka som kommer att begå 

brott i framtiden. Sådana prognoser avseende förväntad brottslighet är emellertid svåra att göra. 

Då riskbedömningar i de allra flesta fall bygger på gruppdata visar individuella prognoser på 

en bedömning av återfallsrisk utifrån hur väl individen statistiskt sett liknar en viss grupp. 54 

Det går således att identifiera vissa grupper av gärningspersoner som löper större risk att 

återfalla i brott medan det är svårare att förutse återfall på individnivå. För att inkapacitering 

ska ha någon individualpreventiv effekt krävs därför att vissa individer som inte skulle ha 

återfallit hålls frihetsberövade. 

 Individualprevention genom vård och behandling går ut på att angripa orsakerna till 

gärningspersonens brottslighet och på så sätt undanröja risken för återfall.55 Enligt denna metod 

ska påföljden därför bestämmas utifrån vad som är lämpligast utifrån gärningspersonens behov.  

 

2.2.2 Rättvisekonceptioner 
2.2.2.1 Proportionalitet 

Enligt proportionalitetsprincipen ska straffet bestämmas i proportion till brottets svårhet. 

Principen brukar därför beskrivas som att den innebär tilldelning av straff efter förtjänst. 

Gärningspersonen ska således tilldelas ett straff som denne med utgångspunkt i den begångna 

gärningen förtjänar. Grundtanken om att gärningspersonen förtjänar något på grund av sitt 

                                                
52 Jareborg & Zila 2017, s. 86. 
53 Borgeke & Heidenborg 2016, s. 34. 
54 SOU 2017:61, s. 176. 
55 Jareborg & Zila 2017, s. 88. 
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tidigare agerande kan benämnas retrospektiv proportionalitet. Det rör sig således om en 

bakåtsyftande bedömning om behov utifrån rättvisesynpunkt.56 

 Von Hirsch beskriver klandrandet av en person som ett uttryck för ogillande. Straff kan 

därför ses som ett uttryck för klander och det straff som följer på ett brott ger således ett budskap 

om brottets klandervärdhet.57 Straffet har på så sätt en kommunikativ funktion som kan 

beskrivas som att det negativa värdet kommuniceras med såväl den dömde som övriga 

medborgare. Grundläggande för klandrets funktion är enligt von Hirsch att den dömde inser att 

denne har gjort moraliskt fel och kan ta till sig klandret.58 Klandret innebär därför att 

gärningspersonen behandlas som moraliskt ansvarig för sin gärning. Den dömde anses därmed 

ha agens i moraliskt hänseende och vara kapabel att förstå och utvärdera andras uppfattningar 

om sitt handlande.59 Proportionalitetsprincipen är besläktad med skuldprincipen på det sätt att 

frågan om skuld är tätt förbunden med frågan om klandervärdhet. Enligt skuldprincipen bör 

den som inte kan klandras för sin gärning inte straffas. Skuldprincipen har även beskrivits som 

en förutsättning för att bestraffning ska ske på sätt som innebär att den dömdes människovärde 

respekteras.60 

 Jareborg uttrycker det som att då någon klandras för sitt agerande innebär det att denne 

tilldelas ett negativt värde. Då graden av klandervärdhet styr straffets stränghet tilldöms straff 

efter förtjänst och målsättningen är därmed att straffet står i proportion till gärningens svårhet.61 

Sammanbundet med förtjänst och proportionalitet är synen på straff som ett uttryck för 

vedergällning i den meningen att ett ont ska bemötas med ett annat ont.62 Enligt vedergällnings-

teorier ska ett agerande som värderas negativt mötas med något annat som värderas negativt, 

sådana teorier ger således svar på frågan om varför straff ska utdömas.63 Förhållandet mellan 

vedergällning och proportionalitet kan beskrivas som att tanken om att någon moraliskt 

förtjänar ett straff ger en förklaring till varför det utdömda straffet ska sättas i förhållande till 

brottets svårhet. Skillnaden mellan de två brukar således beskrivas som att vedergällning utgör 

en norm för hur samhället ska straffa medan proportionalitet anger hur bestraffning ska ske på 

ett rättvist sätt. 

                                                
56 Jareborg 2003, s. 232. 
57 von Hirsch 2001, s. 36 f. 
58 von Hirsch, 2001, s. 38. 
59 von Hirsch 2009a, s. 116. 
60 Jareborg & Zila 2017, s. 95. 
61 Jareborg 2013, s. 84 f. 
62 Jareborg 1992, s. 138. 
63 Jareborg 2013, s. 86. 
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 Proportionalitet kan delas in i två typer: relativ proportionalitet och absolut proportionalitet. 

Den förstnämnda typen innebär proportionalitet utifrån straffsystemets interna proportionalitet, 

det vill säga att ett visst brott förtjänar strängare, samma eller lindrigare straff än ett annat 

brott.64 Relativ proportionalitet bygger således på jämförelser i fråga om klandervärdhet. Utan 

att ha något att jämföra med är det svårt att ange hur klandervärt ett visst brott är och vilket 

straff som bör följa på brottet. De flesta är således överens om att det inte går att fastställa ett 

straffvärde isolerat för sig och till ett visst brott knyta ett givet straff. 65 Då det är svårt att 

bedöma förtjänst i absoluta termer anses förtjänsttanken vara av begränsad betydelse när det 

gäller absolut proportionalitet.66 Det brukar emellertid framhållas att absolut proportionalitet 

har betydelse för vilken stränghetsnivå som straffsystemet generellt ska fixeras på, det vill säga 

den allmänna repressionsnivån.67 Enligt Jareborg är vad som intuitivt uppfattas som ett rättvist 

straff beroende av tidigare erfarenheter och minnen, vad som uppfattas som proportionellt är 

således känslomässigt och kulturellt betingat.68 På så sätt är den allmänna repressionsnivån i ett 

samhälle kulturellt relativ, och inte ett resultat av rena proportionalitetsbedömningar.69 Enligt 

samma tankesätt kan det även argumenteras för att relativ proportionalitet är kulturellt relativ, 

eftersom vad som anses vara ett allvarligt respektive ett mindre allvarligt brott skiljer sig åt i 

olika samhällen och tider. 

 

2.2.2.2 Humanitet 

Innebörden av humanitet brukar beskrivas som att visa respekt och värna om den enskildes 

värdighet samt att visa tolerans för att människor kan fela. Det har uttryckts som att ett generellt 

krav på rimlighet och måttlighet ska prägla bestraffningen och de strängaste påföljderna i 

möjligaste mån ska undvikas.70 Humanitetsprincipen brukar beskrivas som att den begränsar 

möjligheten att tillämpa straff som annars skulle kunna motiveras av att de är rättvisa ur 

förtjänstsynpunkt eller effektiva ur preventionssynpunkt. På detta vis sätter principen gränser 

för den allmänna repressionsnivån i den mening att straff inte kan vara hur stränga som helst.71 

Påföljdssystemet präglas således av humanitet då en viktig grundsats är att inte tillämpa mer 

ingripande påföljder än vad som är nödvändigt. Borgeke beskriver humanitetsprincipens 

                                                
64 Jareborg & Zila 2017, s. 70. 
65 Jareborg & Zila 2017, s. 71 & von Hirsch 2001, s. 59. 
66 von Hirsch 2001, s. 59. 
67 Jareborg & Zila 2017, s. 70 & von Hirsch 2001, s. 56. 
68 Jareborg  2013, s. 93. 
69 Jareborg & Zila 2017, s. 71. 
70 Ulväng 2005, s. 107. 
71 Ulväng 2005, s. 113. 
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budskap om att en så lindrig påföljd som möjligt ska väljas som påföljdssystemets viktigaste 

presumtion.72 

 Det finns vissa svårigheter med att separera humanitetsskäl från skäl som har att göra med 

proportionalitet och prevention. Innebörden av humanitet kan därför diskuteras. Humanitet kan 

liknas vid framåtblickande proportionalitet i den mening att kravet på måttlighet begränsar 

användningen av stränga straff. Framåtblickande proportionalitet hör samman med relationen 

mellan mål och medel utifrån uppfattningen att det är det minst ingripande medlet för att nå ett 

visst mål som bör användas.73 Försiktighet och återhållsamhet vad gäller användandet av 

fängelse och andra frihetsberövande påföljder kan även rättfärdigas utifrån individual-

preventiva skäl.74 Det kan därför hävdas att endast sådant som förs fram om att det är fel att 

skada – som inte är att hänföra till prevention eller proportionalitet – är uttryck för ren 

humanitet. 

 I tysk doktrin beskrivs der Grundsatz der Humanität som kriminalpolitikens mest grund-

läggande princip. Humanitetshänsyn kommer i tysk rätt till uttryck genom att det inom ramen 

för verkställigheten föreskrivs att de dömda ska behandlas på ett humant sätt med aktning för 

deras människovärde. Vidare betonas betydelsen av att verka för de intagnas resocialisering.75 

 

2.3 Närmare om skälen för särbehandlingen av unga lagöverträdare 
2.3.1 Instrumentella straffteorier 
2.3.1.1 Allmänprevention 

Ungdomars brottslighet är ett ständigt återkommande ämne i den kriminalpolitiska debatten. 

Synen på unga lagöverträdare och hur samhället bör reagera mot dem har varierat över tid. Det 

har framförts att samhällets skiftande reaktioner mot unga lagöverträdare har mindre att göra 

med faktiska variationer av brottslighet bland unga och mer med den rådande samhällsdebatten 

att göra.76 Då debatten blossar upp kring detta ämne har politiker ett behov av att agera och visa 

sig handlingskraftiga. Så kan ske genom straffskärpningar och andra ändringar i lagstiftningen 

som inte motsvarar några egentliga praktiska behov.77 Denna typ av expressiv allmänprevention 

har ett samband med symbolisk lagstiftning i betydelsen att syftet med de straffrättsliga 

åtgärderna utåt sett beskrivs som brottspreventivt medan det verkliga syftet är att visa 

                                                
72 Borgeke & Heidenborg 2016, s. 32. 
73 Jareborg 2003, s. 232. 
74 Se avsnitt 2.2.1.2 ovan. 
75 Jescheck 1988, s. 22 f. 
76 Estrada 2017, s. 355 ff. 
77 Victor 1995, s. 73 ff., se avsnitt 2.2.1.1 ovan.  
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handlingskraft och tillgodose politiska behov.78 Symbolisk lagstiftning kan således användas 

för att motivera höjda straffnivåer och för att visa att samhället tar krafttag mot en specifik 

grupp som pekas ut som problematisk.79 

 

2.3.1.2 Individualprevention 

Det främsta syftet med påföljdssystemet för unga lagöverträdare brukar beskrivas vara att 

motverka fortsatt kriminalitet.80 För att uppnå det individualpreventiva syftet ska påföljder för 

unga lagöverträdare vara inriktade på rehabilitering av den unge och det slutliga målet ska vara 

den unges anpassning till samhället.81 När det gäller unga lagöverträdare har det betonats att 

påföljden inte främst bör bestämmas utifrån straffvärde, utan istället bör hela den unges 

livssituation och särskilda förhållanden beaktas. Detta grundar sig på uppfattningen om att vård 

och behandling som är särskilt anpassad för den unge har bättre preventiva effekter än 

ingripande reaktioner som speglar brottets svårhet.82 Av denna anledning bygger påföljds-

systemet för unga på principen att socialtjänsten ska ha huvudansvaret för unga lagöverträdare. 

Påföljder som innebär verkställighet inom kriminalvården bör därför undvikas i möjligaste 

mån.83 Mot denna bakgrund tillämpas påföljden fängelse i begränsad utsträckning när det gäller 

unga lagöverträdare. Det har framförts att fängelsevistelsen riskerar att ha en nedbrytande effekt 

på den unges personlighet och således fungerar dåligt ur brottspreventiv synpunkt.84 

 Ett annat skäl som har framförts emot skarpa straffrättsliga reaktioner avseende unga är 

risken för stämpling. Det brukar beskrivas som att personer under ungdomsåren befinner sig i 

en process för att finna sig själv och bli vuxen. En persons självbild anses därför vara särskilt 

känslig under denna period. Då en ung lagöverträdare ådöms en sträng påföljd kan detta därför 

på ett negativt sätt påverka både den unges självbild och hur omgivningens ser på denne. En 

negativ självbild kan i sin tur innebära en ökad risk för fortsatt brottslighet.85 Samhället bör 

därför avstå från stigmatiserande straffrättsliga reaktioner för att undvika att den unge stämplas 

som kriminell. 

 

 

                                                
78 Jareborg 1995, s. 74. 
79 Se vidare avsnitt 3.2.3.2 nedan. 
80 Se t.ex. Prop. 2005/06:165, s. 42. 
81 Prop. 2005/06:165, s. 42. 
82 Prop. 2005/06:165, s. 43. 
83 SOU 2004:122, s. 141. 
84 Nordlöf 2012, s. 184. 
85 SOU 1993:35 del B, s. 59. 
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2.3.2 Rättvisekonceptioner 
2.3.2.1 Proportionalitet 

Särbehandlingen av unga har flera bakomliggande orsaker som är att hänföra till proportion-

alitetsöverväganden. Ett tungt vägande skäl är den utbredda uppfattningen om att unga 

lagöverträdare har mindre personlig skuld än vuxna personer. Ett flertal anledningar brukar 

framföras som grund för denna uppfattning. 

 En faktor som påverkar bedömningen av unga lagöverträdares skuld är insikten om att de 

befinner sig i en utvecklingsfas. De anses vara mindre klandervärda än vuxna eftersom de inte 

är lika utvecklade och mogna. Det brukar beskrivas som att ungas kognitiva funktioner inte är 

fullt utvecklade, vilket innebär att de saknar insikt om vad deras agerande kan få för följder.86 

De anses därmed ha sämre förutsättningar att förstå vilka skadliga konsekvenser som deras 

handlande kan leda till. Det har vidare framförts att unga personer inte har full kapacitet att 

omvandla abstrakta legala och moraliska regler till situationer i verkliga livet.87 De anses 

således ha bristande förmåga att göra moraliska överväganden vad gäller deras eget agerande. 

Sammankopplat med denna uppfattning är att unga personer anses ha mindre förståelse för 

andra människors intressen och hur dessa kan påverkas. Bakgrunden till detta brukar beskrivas 

som att sådan förståelse kräver viss kognitiv förmåga och moraluppfattning som utvecklas över 

tid utifrån erfarenhet.88  

 På samma sätt som förståelse för gärningars konsekvenser är något som en person behöver 

lära sig, brukar det framhållas att självkontroll är en inlärd förmåga. Unga personer har inte lika 

utvecklad självkontroll som vuxna, vilket innebär att de har svårare att motstå impulser och 

grupptryck. Det brukar beskrivas som att kognitiv och känslomässig mognad är en förutsättning 

för att utveckla självkontroll och att dessa egenskaper förvärvas genom interaktion med andra 

personer. Detta sker främst under barn- och ungdomsåren varför det finns en större förståelse 

för att unga personer har bristande självkontroll.89  

 De nämnda faktorerna påverkar uppfattningen om att en ung person anses ha mindre 

personlig skuld för en gärning denne har begått än vad en vuxen person skulle ha haft. Bristande 

konsekvenstänkande och självkontroll hos vuxna personer påverkar dock i normalfallet inte 

graden av skuld. Förklaringen till detta anges vara att samhället inte förväntar sig att unga 

personer ska bete sig som vuxna eftersom de befinner sig i en utvecklingsprocess.90 

                                                
86 Jareborg & Zila 2017, s. 155. 
87 Zimring 2009, s. 317. 
88 von Hirsch 2001, s. 173. 
89 von Hirsch 2001, s. 174 f. 
90 von Hirsch 2001, s. 172 f. 
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 Utöver proportionalitetsöverväganden som grundar sig i den unges grad av skuld har unga 

personers sanktionskänslighet förts fram som ett skäl för att särbehandla unga inom ramen för 

påföljdssystemet. Detta brukar beskrivas som att unga personer på grund av att de befinner sig 

i en utvecklingsprocess är mer känsliga för sanktioner. Stränga straff bör således undvikas för 

att inte störa ungas mognadsprocess och utveckling till att bli fungerande och ansvarstagande 

vuxna.91 Uppfattningen att straff är mer påfrestande för unga personer brukar förklaras av att 

straff påverkar intressen som är särskilt viktiga i ungdomsåren. För att utvecklas som individer 

är vissa upplevelser, som att spendera tid med sin familj och gå i skolan med andra ungdomar, 

särskilt viktiga och att gå miste om detta kan drabba unga personer särskilt hårt.92 

 

2.3.2.2 Humanitet 

Särbehandlingen av unga lagöverträdare kan även förklaras av humanitetsskäl. Detta eftersom 

ett humant påföljdssystem anses kunna åstadkommas genom att ta hänsyn till gärnings-

personens individuella behov och till omständigheter inte direkt kan hänföras till själva 

brottet.93 De grunder för särbehandlingen som anges ovan kan således sättas i samband med 

humanitet.94 Utgångspunkten att unga lagöverträdare bör skonas från skarpa straffrättsliga 

reaktioner som riskerar att vara skadliga kan ses som ett uttryck för humanitet, men kan även 

förklaras av skäl som har att göra med prevention och proportionalitet. Uppfattningen att unga 

har mindre personlig skuld för sina handlingar och därför inte ska dömas till lika stränga 

påföljder som vuxna är att hänföra till proportionalitetsöverväganden, men kan även kopplas 

till humanitet genom att hänsyn tas till individens särskilda förhållanden.  

 Det finns således vissa svårigheter med att redogöra för skäl för särbehandlingen av unga 

som endast är att hänföra till humanitet. Ett sådant skäl är emellertid uppfattningen om att unga 

personers beteende bör mötas av mer tolerans. Som grund för detta har anförts att ungdomsåren 

präglas av att ta risker och experimentera för att på egen hand lära sig om livet. Denna insikt 

skiljer sig från uppfattningen att unga personer är mindre klandervärda eftersom det handlar om 

en förståelse för att unga personer kan fatta dåliga beslut. Unga personers dåliga val behöver 

inte nödvändigtvis ha att göra med bristande konsekvenstänkande, utan kan istället ses som en 

naturlig följd av den process som unga personer befinner sig i. Då de uppmuntras att fatta egna 

beslut avseende sina liv finns det därmed en förståelse för att de ibland fattar felaktiga beslut 

                                                
91 Jareborg & Zila 2017, s. 155. 
92 von Hirsch 2001, s. 177. 
93 SOU 2012:34, s. 141. 
94 Se avsnitt 2.3.1.2 & 2.3.2.1 ovan. 
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och att deras beteende kan gå över gränsen för vad som är allmänt accepterat.95 Den rådande 

uppfattningen är att det finns ett värde i att unga lär sig om livet på detta sätt och att det är en 

del av processen att bli vuxen. Den större toleransen för ungas gränsöverskridande beteende 

påverkas även av vetskapen om att de allra flesta som begår brott i ung ålder upphör med detta 

när de blir äldre.96  

 

3 Särbehandling av unga lagöverträdare 
3.1 Inledning 
Unga lagöverträdare har sedan en lång tid tillbaka särbehandlats inom ramen för straffsystemet. 

Behandlingen av unga lagöverträdare har emellertid förändrats i takt med att synen på brott och 

samhällets reaktioner på brott har ändrat karaktär. De förändringar som har skett under 1800- 

och 1900-talet kan övergripande beskrivas som att pendeln har svängt fram och tillbaka mellan 

två olika sidor. Sidorna kan schematiskt beskrivas som två paradigm där rättvisetänkande utgör 

den ena sidan och behandlingsoptimism utgör den andra.  

 Den historiska utvecklingen kan delas in i tre olika faser: den klassiska straffrättsskolan, 

behandlingsoptimism och nyklassicism. Den klassiska straffrättsskolan präglades av upp-

fattningen att straffsystemets preventiva funktion bäst kunde tillgodoses genom proportionalitet 

mellan brott och straff. Behandlingsoptimismens intåg innebar att proportionalitetstanken 

hamnade i bakgrunden. Idéer om individualpreventivt utformade påföljder genom vilka den 

dömde skulle rehabiliteras istället för att straffas hamnade i förgrunden. Nyklassicismens 

inträde karaktäriseras av en omorientering från behandlingstänkande till strafftänkande. Det 

dominerande synsättet var att straff skulle vara rättvisa och proportionella till brottets svårhet. 

Denna uppfattning kom till uttryck genom 1988 års påföljdsreform och ligger således till grund 

för det nuvarande påföljdssystemet.  

 På senare tid har emellertid även andra tendenser än sådana som är typiska för nyklass-

icismen varit framträdande. Kriminalpolitiken har genomgått förändringar vilka har haft 

betydelse för påföljdssystemets utveckling. Det är därför möjligt att tala om en fjärde fas som 

skulle kunna beskrivas som en vidareutveckling av nyklassicismen. 

 

 

                                                
95 von Hirsch 2009b, s. 328 f. 
96 Jareborg & Zila 2017, s. 155 f. 
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3.2 Historik 
3.2.1 Den klassiska straffrättsskolan 
Den strömning som brukar kallas den klassiska straffrättsskolan kännetecknas av krav på 

rättvisa och proportionalitet mellan brott och straff. Denna riktning inom straffrätten var 

förhärskande vid tillkomsten av 1864 års strafflag (1864:11) [cit. strafflagen] och decennierna 

därefter. Grundtanken var att straff skulle utdömas med brottet som rättsgrund, straffet 

rättfärdigades på så sätt av brottslingens handlande. Vedergällningstanken var således central.97 

Den dömde skulle genom straffet tillfogas lidande och på så sätt skulle den rättsjämvikt som 

rubbats i och med brottet återställas. Tanken var att straffsystemet skulle präglas av 

förutsebarhet och fungera allmänpreventivt genom att verka avskräckande.98 

  I strafflagen stadgades att ett barn som begått brott innan denne fyllt 15 år inte skulle ådömas 

något straff, barn kunde istället dömas till aga eller intagning i allmän uppfostringsanstalt.99 

Detta byggde på den etablerade uppfattningen att barn innan 15 års ålder inte hade uppnått 

samma ”mognad i omdöme och självständighet i vilja” som äldre personer.100 Ett undantag från 

huvudregeln stadgade att ett barn som fyllt 14 men inte 15 år och begått ett brott, varpå det 

kunde följa dödsstraff eller straffarbete i längre än två år, kunde ådömas straff under 

förutsättning att denne ”hava ägt nog urskillning att gärningens brottslighet inse”.101 Vidare 

stadgades att straffet i sådana fall skulle reduceras med hänsyn till den unges ålder och det 

strängaste straffet som kunde komma i fråga var straffarbete i fyra år.102 Även för lagöverträdare 

mellan 15 och 18 år som begått allvarliga brott gällde att straffet skulle reduceras till straffarbete 

i minst fem och högst 10 år.103 

  Under 1800-talets senare del utvecklades uppfattningen om att unga lagöverträdare inte 

främst skulle straffas för sina brott utan istället med hjälp av psykologiska och pedagogiska 

metoder återanpassas till samhället.104 De som dömdes för allvarligare brott placerades i första 

hand på uppfostringsanstalter, men om det saknades plats på dessa kunde den unge placeras i 

fängelse.105  

                                                
97 Se Strahl 1970, s. 26. 
98 SOU 1995:91 del II, s. 43. 
99 5 kap. 1 § strafflagen. 
100 SOU 1934:52, s. 87. 
101 5 kap. 2 § strafflagen. 
102 5 kap. 2 § strafflagen. 
103 5 kap. 2 § strafflagen & 5 kap. 3 § strafflagen. 
104 SOU 1993:35 del A, s. 99. 
105 Nordlöf, s. 162. 
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  Uppfattningen att unga lagöverträdare bör särbehandlas inom ramen för påföljdssystemet 

påverkade således straffsystemet redan under 1800-talet. Proportionalitetsprincipen låg till 

grund för att unga lagöverträdare dömdes till mildare straff då de inte ansågs ha uppnått samma 

mognad som vuxna. Ambitionen var vidare att unga lagöverträdare skulle undantas från de 

strängaste straffen och istället uppfostras för att återföras till samhället som fungerande 

medborgare. Individualpreventiva tankesätt hade därmed redan under denna tid visst inflytande 

på behandlingen av unga lagöverträdare. 

 

3.2.2 Behandlingsoptimism 
Under 1900-talet fick individualpreventiva överväganden allt större betydelse för påföljds-

systemet. Vid århundradets början intensifierades arbetet med att utveckla ett påföljdssystem 

där unga lagöverträdare skildes från vuxna. Ambitionen var att påföljderna skulle anpassas efter 

individen och dennes personliga förhållanden. Denna strömning med fokus på påföljder 

utformade efter gärningspersonens behov och särskilda förhållanden har kommit att kallas 

behandlingsoptimism och har sina rötter i den sociologiska straffrättsskolan. Enligt denna skola 

kan straff i princip endast rättfärdigas utifrån individualpreventiva skäl. 106 

 Uppfattningen om att de gällande straffen för unga lagöverträdare inte var ändamålsenliga 

var under 1900-talets början utbredd inom expertisen. Det framhölls att straffen i många fall 

hade motsatt verkan och de ungas beteende snarare förvärrades än förbättrades av de utdömda 

straffen.107 Som ett led i reformarbetet presenterades ändringar i strafflagen som innebar att 

straffbarhetsåldern blev 15 år utan undantag.108 Detta motiverades av att varje brottslig gärning 

som ett barn under 15 år begick inte skulle ses som en yttring av en medvetet brottslig vilja utan 

snarare var ett bevis på att barnet saknade tillräcklig uppfostran.109 Behovet av mer 

behandlingsinriktade och individualpreventivt inriktade påföljder för unga ledde fram till att en 

ny särskild påföljd vid namn tvångsuppfostran presenterades.110 Lagöverträdare mellan 15 och 

18 år kunde dömas till den frihetsberövande påföljden som skulle pågå så länge som den unge 

behövde behandling, det vill säga tills den unge ”vunnit nödig stadga i sinnesriktning och 

uppförande”.111 I motiven betonades att vistelse på en uppfostringsanstalt där den unge skulle 

delta i utbildning och nyttigt arbete skapade bättre förutsättningar för den unges återanpassning 

                                                
106 Asp 2016, s. 139. 
107 Riksdagens skrivelse nr 108, s. 5. 
108 Ändrad lydelse 5 kap. 1 § strafflagen, SFS 1902:72. 
109 Betänkande och förslag angående minderåriga förbrytares behandling 1898, s. 85. 
110 Ändrad lydelse 5 kap. 3 § strafflagen, SFS 1902:72. 
111 5 § lagen den 27 juni 1902 angående verkställighet av domstols förordnande om tvångsuppfostran. 
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till ett laglydigt liv än bötesstraff eller fängelsestraff. Vidare betonades fängelsestraffets 

skadliga verkningar på unga personer.112 

 På 1930-talet presenterades en reform av påföljdssystemet som gick ut på att systemet skulle 

inriktas på vård i frihet istället för frihetsberövande påföljder. Användandet av traditionella 

fängelser skulle minska genom att avskilja flera grupper av lagöverträdare från verkställighet 

av denna påföljd, däribland unga lagöverträdare.113 År 1935 infördes ungdomsfängelse som en 

särskild påföljd för lagöverträdare mellan 18 och 21 år med betoning på behandling.114 Syftet 

med denna särskilda behandlingsform för unga var att den unge istället för fängelse och 

straffarbete skulle dömas till en mer behandlingsinriktad påföljd som innehöll uppfostran och 

utbildning.115  

 Strafflagberedningen föreslog i betänkandet Skyddslag (SOU 1956:55) på 1950-talet ett 

påföljdssystem präglat av idéer om vård och behandling. I betänkandet presenterades ett förbud 

mot att döma unga lagöverträdare under 18 år till fängelse vilket motiverades av fängelse-

straffets skadliga effekter på unga personer och bristande allmänpreventiva verkan.116 Förslaget 

om ett förbud mot att döma personer i ålder 15–18 år till fängelse ledde, likt flera av de andra 

förslag som presenterades i betänkandet, emellertid inte till lagstiftning. 

 I propositionen till BrB anfördes att systemet skulle bygga på principen att lagöverträdare i 

åldern 15–17 år skulle hållas utanför kriminalvården och istället hanteras av de barnavårdande 

myndigheterna. Då en ung lagöverträdare dömdes till påföljden överlämnande till vård enligt 

lagen (1960:97) om samhällets vård av barn och ungdom [cit. barnavårdslagen] ankom det på 

barnavårdsnämnden att besluta om vilka åtgärder som skulle vidtas utifrån den unges behov. 

För lagöverträdare över 18 år och under 21 år skulle utrymmet för åtgärder enligt barnavårds-

lagen vara begränsat.117 

 Individualprevention var således den härskande straffteorin under stora delar av 1900-talet 

och följaktligen även vid ikraftträdandet av BrB. Vård och behandling präglade påföljdernas 

utformning, både vad gällde unga lagöverträdare och lagöverträdare över 21 år. Bilden av att 

BrB i sin helhet byggde på behandlingstanken är emellertid en förenkling. Brottets svårhet var 

alltjämt en viktig faktor vid straffmätningen och proportionalitetsprincipen tillmättes således 

betydelse. Regleringen i BrB har i vissa delar beskrivits som en kompromiss mellan 

                                                
112 Betänkande och förslag angående minderåriga förbrytares behandling 1898, s. 88. 
113 SOU 1934:52, s. 13 ff. 
114 1 § lagen den 15 juni 1935 om ungdomsfängelse. 
115 SOU 1934:52, s. 26 f. 
116 SOU 1956:55, s. 80 f. 
117 Prop. 1962:10 del C, s. 84 ff. 
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behandlingstanken och den kritik som framfördes mot denna.118 Den nu upphävda 1 kap. 7 § 

BrB, som angav utgångspunkten för påföljdsbestämningen, är ett tydligt uttryck för en 

kompromiss mellan allmänpreventiva och individualpreventiva hänsyn. Enligt bestämmelsen 

skulle domstolen vid påföljdsvalet ”med iakttagande av vad som krävdes för att upprätthålla 

allmän laglydnad, fästa särskilt avseende vid att påföljden skall vara ägnad att främja den 

dömdes anpassning i samhället”. 

 

3.2.3 Nyklassicism 
3.2.3.1 Behandlingsoptimismens ifrågasättande och straffvärdets ökade betydelse 

Redan innan BrB:s ikraftträdande hade kritik mot behandlingsoptimismen framförts och 

kritiken fortsatte att växa sig starkare under 1970-talet. Kritiken bestod främst i att det 

behandlingsinriktade systemet innebar en risk för inkonsekventa, orättvisa och oförutsebara 

straff.119 De tidsobestämda påföljderna som utdömdes med hänsyn till den dömdes behov av 

behandling ansågs således rättsosäkra.120 

 År 1977 presenterade Brottsförebyggande rådet [cit. Brå] rapporten Nytt straffsystem i 

vilken andra typer av straffrättsliga påföljder presenterades. I rapporten betonade Brå:s 

arbetsgrupp att principerna om proportionalitet och ekvivalens borde få större påverkan vid 

påföljdsbestämningen. Betydelsen av rättvisa straff som utdömdes efter det begångna brottets 

straffvärde framhölls.121 Dessa idéer kom senare till uttryck genom 1988 års påföljdsreform. I 

Fängelsestraffkommitténs betänkanden (SOU 1986:13–15) lyftes straffvärdebegreppet fram. 

Behovet av en straffvärdeöversyn motiverades av att straffskalornas utformning behövde 

moderniseras och anpassas för att skapa ett mer enhetligt påföljdssystem.122 

 Under början av 1980-talet skedde flera förändringar av påföljdssystemet för unga lag-

överträdare. Genom den så kallade socialtjänstreformen år 1980 ersattes den tidigare påföljden 

överlämnande till vård enligt barnavårdslagen med överlämnande till vård inom 

socialtjänsten.123 Som ett led i utvecklingen mot ett modernare påföljdssystem utmönstrades de 

sista kvarvarande tidsobestämda påföljderna, ungdomsfängelse och internering, år 1980 

respektive år 1981.124 

                                                
118 Asp 2016, s. 140, se vidare avsnitt 3.2.3.1 nedan. 
119 Borgeke 2004, s. 885. 
120 Tham 2018, s. 58. 
121 Brå rapport 1977:7, s. 200 f. 
122 SOU 1986:14, s. 134 f. 
123 Prop. 1979/80:1, s. 50. 
124 Se Prop. 1978/79:212, s. 46 ff. & Prop. 1980/81:76, s. 37 ff. 
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 I och med 1988 års påföljdsreform upphävdes 1 kap. 7 § BrB. Avvägningen mellan allmän-

preventiva och individualpreventiva hänsyn togs bort och ersattes med ett flertal bestämmelser 

med utgångspunkt i brottets straffvärde.125 Preventionsöverväganden gavs således mindre 

utrymme till förmån för proportionalitetsöverväganden och ett straffvärdesfokuserat påföljds-

system. Det skedde därmed en förskjutning från preventiva ambitioner och ett framåtblickande 

betraktelsesätt till ett mer bakåtblickande synsätt där brottslighetens straffvärde gavs större 

utrymme. Påföljdsreformen år 1988 har beskrivits som det tydligaste uttrycket för rörelsen från 

behandling till förtjänst.126 

 

3.2.3.2 En förändrad kriminalpolitik 

Under 1960-talets senare del blev brott och straff ett tydligt politikområde från att tidigare 

främst ha varit en fråga för experter som forskare och ämbetsmän.127 Politiseringen av 

kriminalpolitiken innebar att samhällsdebatten i större utsträckning än tidigare styrde 

lagstiftningen. På lagstiftningsområdet går att skönja en tydlig utveckling mot en utvidgad 

strafflagstiftning innefattande fler kriminaliseringar, mer ingripande påföljder och skärpta 

straff.128 Jareborg beskriver denna utveckling som en övergång från en defensiv straffrätts-

politik till en mer offensiv straffrättspolitik129. Den senare typen kännetecknas av att prevention 

av gärningar som anses skadliga för samhället är ett centralt intresse.130 Höjningar av 

repressionsnivån och utpekandet av vissa grupper som särskilt problematiska är vidare känne-

tecknande för denna inriktning.131 Den offensiva straffrättspolitiken tar mindre hänsyn till att 

vissa anses vara mindre moraliskt ansvariga för sitt handlade till skillnad från den defensiva 

inriktningen som präglas av större hänsyn till nedsatt ansvarsförmåga.132 En annan aspekt av 

kriminalpolitikens förändring som har beskrivits av Tham är att optimism har förbytts mot 

alarmism, uppfattningen att sociala reformer kan lösa problemet med brottsligheten har ersatts 

av låg tilltro till reformering av personer som begått brott.133  

                                                
125 SOU 1986:14, s. 129, se även s. 426. 
126 Asp 2016, s. 139 f. 
127 Tham 2018, s. 75. 
128 Tham 2018, s. 81 ff. 
129 Jareborg skiljer begreppet straffrättspolitik från det vidare begreppet kriminalpolitik och avser med det 
förstnämnda samhällelig idédebatt och samhälleligt beslutsfattande avseende straffsystemets tre nivåer, se 
Jareborg 1995, s. 22. 
130 Jareborg 1995, s. 26. 
131 Jareborg 1995, s. 29. 
132 Jareborg 1995, s. 24. 
133 Tham 2018, s. 79 f. 
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 Tham beskriver vidare hur utvecklingen har gått mot att lagstiftningens expressiva funktion 

har uppvärderats. Detta genom att politiker hänvisar till medborgarnas ökade rädsla för brott 

och krav på hårdare tag mot brottsligheten. Inte sällan hänvisas till det allmänna rätts-

medvetandet i bemärkelsen att allmänheten kräver skärpta straff.134 Denna utveckling brukar 

kallas the punitive turn.135 Under 1990-talet förstärktes kriminalpolitikens mer straffande 

inriktning. Straffet i sig snarare än dess reella preventiva effekter blev en allt viktigare 

motivering för lagstiftning. 136 Den dömdes behov av behandling tonades således ner till förmån 

för behovet av reaktioner som motsvarade brottslighetens straffvärde. 

 

3.2.3.3 Senare reformer av påföljdssystemet för unga lagöverträdare 

Beskrivningen av de senaste decenniernas utveckling från behandling till förtjänst återspeglas 

även i lagstiftarens förhållningssätt till unga lagöverträdare, dock med den skillnaden att det 

går att urskilja en viss fördröjning.137 Omorienteringen från behandling till förtjänst kom tydligt 

till uttryck i 1988 års påföljdsreform medan det för unga lagöverträdares del dröjde till slutet 

av 1990-talet innan en större reform av påföljdssystemet för unga genomfördes. 

 Vid 1998 års reform av påföljdssystemet för unga var ledorden förutsebarhet, proportion-

alitet och konsekvens. I förarbetena till reformen betonades att samhället ska stödja och hjälpa 

de ungdomar som begår brott men att även intresset av att reagera på och motverka brott gör 

sig gällande.138 Som ett led i strävandena att tillgodose kravet på proportionalitet genomfördes 

flera förändringar. En förändring innebar ett krav på domstolen att bedöma om socialtjänstens 

tilltänkta behandling kunde anses utgöra en tillräckligt ingripande reaktion på det begångna 

brottet. Bestämmelsen som reglerade överlämnande till socialtjänsten kompletterades således 

med ett särskilt stadgande som angav att ett överlämnande endast får ske om socialtjänstens 

planerade åtgärder framstår som tillräckligt ingripande med hänsyn till brottets straffvärde, art 

och den dömdes tidigare brottslighet.139 En annan förändring var att ungdomstjänst140 infördes 

som en tilläggspåföljd till överlämnande till vård inom socialtjänsten. Den tidigare införda 

möjligheten att använda böter som tilläggspåföljd ansågs inte tillräcklig för att överlämnande-

påföljden skulle ges ett så brett tillämpningsområde som möjligt.141 Ytterligare en nyhet var 

                                                
134 Tham 2018, s. 148 ff. 
135 Tham 2018, s. 142. 
136 Tham 2018, s. 165. 
137 Holmgren 2018, s. 348. 
138 Prop. 1997/98:96, s. 139. 
139 Prop. 1997/98:96, s. 144. 
140 Se vidare avsnitt 3.3.4.2 nedan. 
141 Prop. 1997/98:96, s. 145 f. 
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införandet av sluten ungdomsvård142 som ett alternativ till fängelsestraff för unga lagöver-

trädare som begått brott före 18 års ålder. 

 I förarbetena till 2006 års reform av påföljdssystemet för unga angavs att systemet skulle 

inriktas på rehabilitering och att det slutliga målet skulle vara den unges återanpassning till 

samhället. På samma sätt som i förarbetena till 1998 års påföljdsreform framhölls samhällets 

dubbla uppgifter. Vidare betonades att uppgifterna kan framstå som svåra att förena, men att 

socialtjänsten och de rättsvårdande myndigheterna delar intresset av att förhindra och motverka 

brottslighet.143 Syftet att minska användningen av bötesstraff och fängelsestraff för unga 

lagöverträdare lyftes också fram. Reformens övergripande syfte beskrevs som att påföljds-

systemet ännu tydligare än tidigare skulle inriktas på att motverka fortsatt kriminalitet. 

Principen om att socialtjänsten skulle ha huvudansvaret för åtgärder riktade mot unga 

lagöverträdare betonades ytterligare.144 I och med reformen ersatte ungdomsvård145 den tidigare 

påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten. En annan nyhet var att tillämpnings-

området för ungdomstjänst ändrades så att påföljden kunde dömas ut även som fristående 

påföljd.146 

 

3.3 Nuvarande reglering 
3.3.1 Kort om påföljdssystemets struktur 
Unga lagöverträdare kan dömas till samma slags påföljder som lagöverträdare över 21 år kan 

dömas till. Utöver dessa så kallade vuxenpåföljder finns i 32 kap. BrB särskilda påföljds-

alternativ som endast är tillämpliga på unga lagöverträdare. Förutom att det finns särskilda 

påföljder för unga lagöverträdare särbehandlas unga även inom ramen för påföljds-

bestämningen. 

 Påföljdsbestämning är ett samlande begrepp för momenten straffmätning och påföljdsval där 

det förstnämnda är en förutsättning för det sistnämnda. Reglerna för påföljdsbestämningen 

återfinns huvudsakligen i 29 och 30 kap. BrB. I dessa kapitel finns regler som är tillämpliga 

oavsett om det är fråga om unga lagöverträdare eller lagöverträdare över 21 år. Det finns även 

vissa regler som särskilt avser unga lagöverträdare. Kompromissen mellan två konkurrerande 

intressen är särskilt tydlig när det gäller påföljdsvalet. Det individualpreventiva intresset av att 

                                                
142 Se vidare avsnitt 3.3.4.3 nedan. 
143 Prop. 2005/06:165, s. 43. 
144 Prop. 2005/06:165, s. 42. 
145 Se vidare avsnitt 3.3.4.1 nedan. 
146 Prop. 2005/06:165, s. 67. 
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tillgodose den unges behov av vård får vägas emot behovet av proportionella straffrättsliga 

reaktioner. 

 

3.3.2 Straffmätning 
Det första steget vid straffmätningen är att konstruera straffskalan för det begångna brottet eller 

den samlade brottsligheten. Regler för straffskalans utformning då det rör sig om flerfaldig 

brottslighet återfinns i 25 kap. 5 och 6 §§ avseende böter och 26 kap. 2 och 3 §§ BrB avseende 

fängelse.  

 Då den relevanta straffskalan har bestämts ska brottslighetens konkreta straffvärde 

bestämmas inom ramen för denna.147 Detta sker med tillämpning av 29 kap. 1–3 §§. Principerna 

om proportionalitet och ekvivalens kommer till uttryck i 29 kap. 1 § som är den grundläggande 

regeln vad gäller bestämmande av straffvärdet. Enligt bestämmelsens första stycke ska straff, 

med beaktande av intresset av en enhetlig rättstillämpning bestämmas inom ramen för 

brottslighetens straffvärde. Lika stränga påföljder ska följa på lika svåra brott och svårare brott 

ska generera strängare påföljder än lindrigare brott.148 Bestämmelsens andra stycke anger att 

straffvärdet ska bestämmas delvis utifrån vissa objektiva omständigheter och delvis utifrån 

vissa subjektiva omständigheter. De objektiva omständigheterna avser den skada, kränkning 

eller fara som brottet inneburit. Bedömningen i detta hänseende avser i vilken utsträckning som 

brottet har angripit det straffskyddade intresset.149 De subjektiva omständigheterna tar sikte på 

vad den tilltalade har insett eller borde ha insett avseende de objektiva omständigheterna samt 

de avsikter eller motiv som denne har haft.150  

 29 kap. 1 § hänvisar till så kallade brottsinterna omständigheter medan 29 kap. 2 och 3 §§ 

hänvisar till vad man benämner brottsexterna omständigheter. 2 § anger försvårande omständig-

heter och 3 § anger förmildrande omständigheter, uppräkningarna i båda bestämmelser är 

exemplifierande.151 Bland de förmildrande omständigheterna som anges återfinns en 

omständighet som är av intresse vad gäller unga lagöverträdare. Enligt den tredje punkten ska 

det som en förmildrande omständighet beaktas om den tilltalades handlande stått i samband 

med dennes bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga. Med de nämnda bristerna 

avses en avvikelse från vad som anses vara normalt för en person som är jämförbar med den 

tilltalade. Det är därför inte tillräckligt att unga personer i allmänhet har sådana brister i 

                                                
147 Borgeke & Heidenborg 2016, s. 45. 
148 SOU 2012:34, s. 68. 
149 Borgeke & Heidenborg 2016, s. 149. 
150 Borgeke & Heidenborg 2016, s. 150. 
151 SOU 2012:34, s. 71 f. 
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jämförelse med vuxna personer. En förutsättning för punktens tillämplighet är således att den 

unge lagöverträdarens utveckling, erfarenhet och omdömesförmåga är bristande jämfört med 

andra i samma ålder samt att det föreligger ett orsakssamband mellan gärningen och bristen.152 

I doktrinen har dock framhållits att bestämmelsen inte heller har någon särskild betydelse vad 

gäller exceptionellt omogna unga lagöverträdare, punkten tillämpas därför mycket sällan.153 

 Nästa steg i straffmätningen är att fastställa straffmätningsvärdet. Straffvärdet utgör 

utgångspunkten för fastställande av straffmätningsvärdet och det kan beskrivas som att medan 

straffvärde har att göra med gärningens straffvärdighet har övervägandena i detta steg att göra 

med gärningspersonens straffvärdighet.154 De så kallade billighetsskälen i 29 kap. 5 § som utgör 

grunder för strafflindring tar således sikte på omständigheter som är att hänföra till 

gärningspersonen.  

 Enligt 29 kap. 6 § ska domstolen meddela påföljdseftergift om billighetsskälen innebär att 

det är uppenbart oskäligt att döma gärningspersonen till påföljd. Det är således endast de 

billighetsskäl som anges i 29 kap. 5 § som kan ge anledning till påföljdseftergift. Ett mycket 

lågt straffvärde eller gärningspersonens låga ålder kan därför inte ensamt föranleda påföljds-

eftergift.155 I doktrin framhålls att institutet endast är avsett att tillämpas i undantagsfall.156  

 29 kap. 7 § 1 st. stadgar att då någon begått brott före 21 års ålder ska dennes ungdom särskilt 

beaktas vid straffmätningen, så kallad ungdomsreduktion. Gärningspersonens ålder ska enligt 

denna bestämmelse påverka straffmätningsvärdet i lindrande riktning oavsett om den låga 

åldern har påverkat dennes handlande. Eftersom ungdomsreduktionen bygger på uppfattningen 

att unga personer befinner sig i en utvecklingsfas och mognadsprocess bör reduktionen inte ske 

alltför etappvis. Istället ska en mer glidande skala användas där reduktionen anpassas efter den 

unges ålder. Vid straffmätningen bör således ungdomsreduktionen bli större för en nybliven 

16-åring än för någon som är närmare 17 års ålder.157 Enligt 29 kap. 7 § 2 st. får någon som 

begått brott före 21 års ålder inte dömas till svårare straff än fängelse i 10 år. I fall då fängelse 

på längre tid är föreskrivet för brottet eller då det rör sig om flerfaldig brottslighet får 

gärningspersonen dömas till fängelse i högst 14 år. Det råder således ett förbud mot att döma 

till livstid då gärningspersonen var under 21 år vid tiden för brottet. 

                                                
152 Prop. 2009/10:147, s. 45. 
153 Jareborg & Zila 2017, s. 157. 
154 Jareborg & Zila 2017, s. 131. 
155 Jareborg & Zila 2017, s. 136. 
156 Borgeke & Heidenborg 2016, s. 249. 
157 Borgeke & Heidenborg 2016, s. 260. 
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 Skälen för att lagöverträdare ska behandlas mildare vid straffmätningen kan hänföras främst 

till proportionalitet och prevention.158 Närmare beskrivet grundar sig ungdomsreduktionen på 

insikten att unga lagöverträdare på grund av att de befinner sig i en utvecklingsprocess har 

mindre grad av skuld för sitt agerande än vuxna och är särskilt känsliga mot sanktioner.159 

Vidare är den rådande uppfattningen att vård och behandling som är särskilt anpassad för den 

unge har bättre brottspreventiv funktion än stränga påföljder.160 Ett ytterligare skäl för 

lagöverträdares ungdom ska beaktas vid straffmätningen är att ungas beteende bör mötas av 

mer tolerans, vilket är ett skäl som kan hänföras till humanitet.161 

 

3.3.3 Påföljdsval 
Enligt 30 kap. 4 § 1 st. BrB ska rätten fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för 

en lindrigare påföljd än fängelse. Vid denna bedömning ska billighetsskälen i 29 kap. 5 § 

beaktas. Bestämmelsens andra stycke anger vad som kan bryta den så kallade presumtionen 

mot fängelse. Där stadgas att rätten som skäl för fängelse får beakta brottslighetens straffvärde, 

art samt tidigare brottslighet. När det gäller brottslighetens straffvärde anges i förarbetena att 

ett straffvärde som motsvarar fängelse i ett år eller mer innebär en presumtion för fängelse.162 

I praxis har den så kallade ettårspresumtionen tolkats som att den avser längden av det straff 

som ska dömas ut, det vill säga straffmätningsvärdet.163 

 Enligt 30 kap. 5 § 1 st. får någon som har begått brott före 18 års ålder endast dömas till 

fängelse om synnerliga skäl föreligger. Av andra stycket framgår att om någon begått brott efter 

att denne fyllt 18 år men före 21 års ålder får denne dömas till fängelse endast om det med 

hänsyn till gärningens straffvärde eller annars finns särskilda skäl för det. Likt vad som gäller 

enligt 29 kap. 7 § bör bedömningen om den unge ska dömas till fängelse göras utifrån en 

glidande skala med hänsyn till dennes ålder. Det krävs således starkare synnerliga skäl för att 

döma en 15-åring till fängelse än vad som krävs för att döma någon som är 17 år till fängelse. 

På motsvarande vis krävs det starkare särskilda skäl för att döma någon som är 18 år till fängelse 

än vad som krävs för att döma en 20-åring till fängelse.164 

                                                
158 Holmgren 2018, s. 349. 
159 Se avsnitt 2.3.2.1 ovan. 
160 Se avsnitt 2.3.1.2 ovan. 
161 Se avsnitt 2.3.2.2 ovan. 
162 Prop. 1987/88:120 s. 100. 
163 NJA 2014 s. 559. 
164 Borgeke & Heidenborg 2016, s. 337 f. 
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 Presumtionen mot fängelse brukar beskrivas som ett av de tydligaste uttrycken för 

humanitetsprincipen i påföljdssystemet.165 Som beskrivs ovan kan målsättningen att de 

strängaste påföljderna ska undvikas även relateras till proportionalitets- och preventions-

överväganden.166 Insikten om att unga lagöverträdare befinner sig i en utvecklingsfas och kan 

drabbas särskilt hårt av fängelsestraff innebär att intresset av att undvika frihetsberövande 

påföljder är ännu starkare då det gäller unga lagöverträdare.167 

 

3.3.4 Särskilda påföljder för unga lagöverträdare 
3.3.4.1 Ungdomsvård 

Enligt 32 kap. 1 § 1 st. BrB kan en ung lagöverträdare dömas till ungdomsvård om denne har 

ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen (2001:453) [cit. SoL] eller 

lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga [cit. LVU]. Vården kan således 

beredas frivilligt enligt SoL eller genom tvång med stöd av LVU. Bestämmelsens andra stycke 

anger att ungdomsvård endast får dömas ut då socialtjänstens planerade åtgärder kan anses 

tillräckligt ingripande med hänsyn till brottslighetens straffvärde, art och den unges tidigare 

brottslighet. För att påföljden ska anses tillräckligt ingripande kan den kombineras med 

ungdomstjänst eller böter.168  

 Vid misstanke om att den unge har ett behov av vård ska socialnämnden inleda utredning 

för att klarlägga den unges förhållanden och bedöma vilket behov av stöd och hjälp som 

föreligger.169 Vid bedömningen om den unge har ett särskilt behov av vård bör risken för fortsatt 

brottslighet lyftas fram.170  

 Enligt 11 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare [cit. LUL] 

ska åklagaren i normalfallet inhämta yttrande från socialnämnden om en person misstänks för 

att ha begått brott före 18 års ålder. Bestämmelsens tredje stycke anger att yttrandet ska 

innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som nämnden tidigare har vidtagit samt en 

bedömning av om den unge har ett särskilt behov av åtgärder för att motverka att denne 

utvecklas ogynnsamt. Vidare ska yttrandet innehålla en redovisning av de planerade åtgärderna, 

dessa ska även redovisas i ett ungdomskontrakt eller i en vårdplan beroende på hur vården ska 

beredas. Om den unge ska beredas vård enligt SoL ska denne genom domen åläggas att följa 

                                                
165 Borgeke & Heidenborg 2016, s. 285 f. 
166 Se avsnitt 2.2.2.2 ovan. 
167 Se avsnitt 2.3.1.2, 2.3.2.1 & 2.3.2.2 ovan. 
168 Se vidare avsnitt 3.3.4.2 & 3.3.5.1 nedan. 
169 Borgeke & Heidenborg 2016, s. 476 f. 
170 Prop. 2005/06:165, s. 56. 
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det ungdomskontrakt som socialnämnden har upprättat.171 Ska den unge vårdas enligt LVU ska 

den vårdplan som socialnämnden har upprättat fogas till domen.172 Åtgärderna inom ramen för 

påföljden kan variera kraftigt i ingripandegrad. De kan exempelvis bestå av mindre ingripande 

insatser som att det förordnas en kontaktperson för den unge eller mer ingripande åtgärder som 

institutionsplacering.173  

 Tillämpningsområdet för ungdomsvård är smalare än den tidigare påföljden överlämnande 

till socialtjänsten då det fordras att den unge har ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd 

istället för att den unge kan bli föremål för vård eller annan åtgärd som krävdes för 

överlämnande till socialtjänsten. Den ändrade lydelsen motiverades av att många som dömdes 

till den tidigare påföljden vård inom socialtjänsten inte hade något egentligt vårdbehov. 174 

Tanken bakom den ändrade lydelsen var således att endast de som verkligen var i behov av 

vård skulle dömas till påföljden. Mot denna bakgrund framhålls därför i propositionen att 

ungdomsvård ska ha ett snävare tillämpningsområde än den tidigare påföljden.175 I 

propositionen anges vidare att huvudsyftet med att överlämna unga lagöverträdare till vård är 

att bidra till en positiv förändring och främja återanpassning till ett välfungerande liv.176 Syftet 

är annorlunda uttryckt att lägga fokus på den unges behov av vård och andra åtgärder för att 

motverka att den unge utvecklas på ett negativt sätt.177 Då påföljden förutsätter ett kvalificerat 

vårdbehov och innehållet ska utformas efter den unges behov av vård förefaller det 

individualpreventiva intresset vara överordnat. Kravet på proportionalitet kommer till uttryck 

genom stadgandet att åtgärderna måste anses vara tillräckligt ingripande för att ungdomsvård 

ska kunna dömas ut. Även om det individualpreventiva intresset är starkt ges proportionalitets-

principen således visst utrymme då domstolen inte ska välja ungdomsvård om de planerade 

åtgärderna inte motsvarar brottets svårhet. Möjligheten att kombinera ungdomsvård med böter 

eller ungdomstjänst syftar således till att uppfylla kravet på proportionalitet genom att göra 

påföljden tillräckligt ingripande. 

 

3.3.4.2 Ungdomstjänst 

En ung lagöverträdare får dömas till ungdomstjänst som fristående påföljd enligt 32 kap. 2 § 1 

st. BrB om påföljden är lämplig med hänsyn till dennes person och övriga omständigheter. Det 

                                                
171 32 kap. 1 § 3 st. BrB. 
172 32 kap. 1 § 4 st. BrB. 
173 Borgeke & Heidenborg 2016, s. 477. 
174 Prop. 2005/06:165, s. 54. 
175 Prop. 2005/06:165, s. 56. 
176 Prop. 2005/06:165, s. 56. 
177 Prop. 2005/06:165, s. 57. 
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finns sedan år 2015 inte längre något krav på samtycke utan endast ett krav på lämplighet.178 

Lämplighetsprövningen innefattar att domstolen ska bedöma den unges förutsättningar att 

fullgöra det som förväntas av denne inom ramen för ungdomstjänst. Vid bedömningen kan 

domstolen i förekommande fall beakta vad som anförs i socialnämndens yttrande enligt 11 § 

LUL. 179 Yttrandet ska förutom en redogörelse för den unges personliga förhållanden även 

innehålla ett specifikt uttalande från socialnämnden om den unge anses lämplig att utföra 

ungdomstjänst.180 

 Enligt 32 kap. 2 § 2 st. får den som är över 18 år endast dömas till ungdomstjänst om 

särskilda skäl föreligger. Sådana skäl kan föreligga om den unge begått brott före 18 års ålder 

men döms kort därefter.181 Tredje stycket stadgar att den unge får dömas till ungdomstjänst om 

påföljden kan anses tillräckligt ingripande med hänsyn till brottslighetens straffvärde och den 

unges tidigare brottslighet. Utöver detta krävs att det saknas skäl för att döma den unge till 

ungdomsvård, det ska således inte föreligga något kvalificerat vårdbehov. Ungdomstjänst 

innebär att den dömde ska utföra oavlönat arbete och delta i annan särskilt anordnad 

verksamhet. Detta ska ske i lägst 20 och högst 150 timmar. Påföljden kan dömas ut då det rör 

sig om ett straffmätningsvärde om minst 60 dagsböter och max sex månaders fängelse.182 

 32 kap. 3 § reglerar möjligheterna för att döma ut ungdomstjänst som en tilläggspåföljd. 

Enligt bestämmelsens första punkt får ungdomsvård förenas med ungdomstjänst om det behövs 

med hänsyn till brottslighetens straffvärde, art eller tidigare brottslighet. Enligt andra stycket 

ska ungdomstjänst ha företräde före böter om det inte anses alltför ingripande. 

 Då ungdomstjänst introducerades som tilläggspåföljd för att förstärka den tidigare över-

lämnandepåföljden motiverades detta av behovet att skapa förutsättningar för proportionella 

straffrättsliga reaktioner på ungas brottslighet.183 I propositionen genom vilken ungdomstjänst 

infördes som fristående påföljd framhålls behovet av alternativ till frihetsberövande påföljder 

för unga.184 Vidare framhålls att påföljden bör utformas på sätt som kommunicerar till den unge 

att samhället tydligt markerar att brottsligt beteende inte accepteras. I propositionen betonas 

även att påföljden kan fylla en viktig funktion utifrån unga personers behov av gränssättning 

och vägledning.185 Tanken om tilldelning av straff efter förtjänst ligger således till grund för 

                                                
178 Prop. 2014/15:25 s. 7, se även s. 37. 
179 Borgeke & Heidenborg 2016, s. 491. 
180 11 § 3 st. LUL. 
181 Prop. 2005/06:165, s. 77. 
182 Prop. 2005/06:165, s. 74 f, NJA 2007 s. 636. 
183 Prop. 1997/98:96, s. 153. 
184 Prop. 2005/06:165, s. 76. 
185 Prop. 2005/06:165, s. 67. 
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ungdomstjänst. Syftet med påföljden är att skapa förutsättningar för tydliga ingripanden mot 

unga lagöverträdare som motsvarar kravet på proportionalitet. 

 

3.3.4.3 Sluten ungdomsvård 

32 kap. 5 § 1 st. BrB stadgar att om någon begått brott före 18 års ålder och domstolen finner 

att påföljden med tillämpning av 30 kap. bör bestämmas till fängelse ska denne istället dömas 

till sluten ungdomsvård. Det sagda gäller inte om det med hänsyn till den tilltalades ålder vid 

lagföringen eller annan omständighet finns särskilda skäl däremot. Enligt andra stycket får tiden 

för sluten ungdomsvård bestämmas till lägst 14 dagar och högst fyra år. Då frihetsberövandets 

längd bestäms ska domstolen efter straffmätning reducera strafftiden med en tredjedel. Detta 

eftersom någon villkorlig frigivning efter två tredjedelar av strafftiden inte sker. Verkställig-

heten sker på särskilda ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse [cit. SiS]. 

 Enligt propositionen motiveras införandet av påföljden av att det måste finnas 

förutsättningar för att samhället ska kunna reagera kraftfullt när unga begår allvarliga brott 

samtidigt som användandet av fängelsestraff fortsatt ska vara restriktivt. Det anses således 

finnas ett behov av ingripande påföljder för unga som utgör alternativ till fängelse. Vidare 

betonas att den kriminalpolitiska uppgiften att motverka brottslighet kräver att det finns 

påföljdsalternativ som fungerar avskräckande, tydligt markerar gränser och motsvarar 

samhällets krav på rättvisa.186 Den allmänpreventiva uppgiften ska således uppfyllas genom att 

påföljderna uppfyller kravet på proportionalitet. Vidare anges att utgångspunkterna för 

påföljdens utförande är att verkställigheten dels ska ske under former som minimerar risken för 

frihetsberövandets skadeverkningar, dels utformas på sätt som angriper orsakerna till den unges 

brottslighet.187 Strävan att minimera risken för frihetsberövandets skadeverkningar kan ses som 

uttryck för en individualpreventiv ambition, men även ses som ett uttryck för humanitet. Att 

påföljden ska utformas för att angripa orsakerna till den unges brottslighet är en tydlig 

individualpreventiv målsättning.  

 

3.3.5 Övriga påföljder 
3.3.5.1 Böter 

Böter kan enligt 25 kap. 1 § BrB dömas ut i dagsböter, penningböter eller normerade böter. 

Normalt sett bestäms böter i form av dagsböter och antalet bestäms genom reglerna för 

                                                
186 Prop. 1997/98:96, s. 153. 
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straffmätning.188 När det gäller unga lagöverträdare ska således ungdomsreduktion av antalet 

dagsböter ske i enlighet med 29 kap. 7 §.189 Dagsbotens storlek fastställs enligt 25 kap. 2 § 2 st. 

efter vad som bedöms skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, 

försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt. Böter kan även användas i 

förening med ungdomsvård, villkorlig dom och skyddstillsyn.190 

 

3.3.5.2 Fängelse 

Av 26 kap. 1 § 1 st. BrB framgår att fängelse får dömas ut på viss tid eller på livstid enligt vad 

som är föreskrivet för brottet. Enligt andra stycket får fängelse på viss tid inte understiga 14 

dagar och inte överstiga 10 år. Om fängelse längre tid än 10 år kan följa på brottet får dock 

fängelse på viss tid bestämmas till högst 18 år. Detsamma gäller då fängelse används som 

gemensamt straff för flera brott och de fall då någon begår nytt brott efter att denne genom 

lagakraftvunnen dom har dömts till fängelse i minst två år.191 Enligt huvudregeln som anges i 

26 kap. 6 § 1 st. ska den dömde friges villkorligt efter att denne har avtjänat två tredjedelar av 

fängelsestraffet. 

 

3.3.5.3 Villkorlig dom 

Enligt 27 kap. 1 § BrB får rätten döma till villkorlig dom för ett brott för vilket påföljden inte 

bedöms kunna stanna vid böter. Påföljden innebär att den dömde är underkastad en prövotid av 

två år under vilken denne ska vara skötsam och efter förmåga försöka försörja sig.192 För att 

villkorlig dom ska dömas ut krävs att påföljden inte bedöms kunna stanna vid böter, 

straffmätningsvärdet ska således nå upp till fängelsenivå.193 Som skäl för att välja villkorlig 

dom anges i 30 kap. 7 § 1 st. att domstolen ska beakta om det saknas särskild anledning att 

befara att den tilltalade kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. 

 

3.3.5.4 Skyddstillsyn 

Likt vad som gäller för villkorlig dom stadgas i 28 kap. 1 § BrB att skyddstillsyn får utdömas 

då påföljden inte bedöms kunna stanna vid böter. Skyddstillsyn innebär att den dömde som 

huvudregel ska stå under övervakning från dagen för domen.194 Som regel pågår övervakningen 

                                                
188 Jareborg & Zila 2017, s. 31. 
189 Se NJA 2012 s. 16. 
190 Se 32 kap. 3 §, 27 kap. 2 §, 28 kap. 2 §. 
191 Se 26 kap. 2 och 3 §§ BrB. 
192 27 kap. 3 och 4 §§ BrB. 
193 27 kap. 1 § BrB. 
194 28 kap. 5 § BrB. 
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under ett års tid, men enligt beslut av övervakningsnämnden kan övervakningen pågå under 

längre tid.195 Påföljden fortgår under en prövotid av tre år från dagen då den börjar 

verkställas.196 Vid påföljdsvalet ska domstolen som skäl för skyddstillsyn beakta om det finns 

anledning att anta att påföljden kan bidra till att den tilltalade avhåller sig från fortsatt 

brottslighet.197 

 

4 Nya ungdomspåföljder 
4.1 Inledning 
De nya påföljderna för unga lagöverträdare som föreslås i Ds 2017:25 grundar sig på förslagen 

som presenterades i Påföljdsutredningens betänkande SOU 2012:34. I betänkandet betonas att 

översynen av ungdomspåföljderna ska ske med utgångspunkt i intresset av tidiga, tydliga och 

brottsförebyggande ingripanden mot unga lagöverträdare.198 Utredningens bedömning av att 

det finns ett behov av nya påföljder för unga grundar sig på ett antal slutsatser. Bland dessa 

återfinns att det i vissa fall saknas förutsättningar för att någon av de nuvarande ungdoms-

påföljderna ska dömas ut. Då det saknas förutsättningar för ungdomsvård och ungdomstjänst 

finns inga andra tillämpliga särskilda påföljder för unga i de fall då brottsligheten inte är så 

allvarlig att förutsättningar för sluten ungdomsvård föreligger.199 Vidare framhålls att det 

saknas tillräcklig möjlighet att trappa upp reaktionen vid återkommande brottslighet.200 I 

betänkandet anges även att de nuvarande ungdomspåföljderna väsentligt skiljer sig från 

varandra vad gäller ingripandegrad. Sluten ungdomsvård är betydligt mer ingripande än 

ungdomsvård och ungdomstjänst, det anses därför finnas ett behov av att fylla ut luckor dessa 

påföljder emellan. Detta anges vara särskilt viktigt eftersom brottslighetens allvar ska avspeglas 

i den utdömda påföljden.201  

 I promemorian konstateras att behovsanalysen som presenteras i betänkandet fortfarande 

står sig och att behovet av nya påföljder för unga kvarstår.202 Vidare anges att den nuvarande 

ordningen innebär att proportionalitetsprincipen inte får genomslag då det i vissa fall inte finns 

någon tillräckligt ingripande påföljd som motsvarar brottslighetens allvar. Det framförs även 

                                                
195 SOU 2012:34, s. 58. 
196 28 kap. 4 § BrB. 
197 30 kap. 9 § BrB. 
198 SOU 2012:34, s. 591. 
199 SOU 2012:34, s. 593. 
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201 SOU 2012:34, s. 594 f. 
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att den nuvarande ordningen med otillräckliga påföljdsalternativ för unga lagöverträdare inte 

heller uppfyller kraven på likabehandling och konsekvens.203 Det framhålls att de nya 

påföljderna ska syfta till att åstadkomma tydliga och konsekventa ungdomspåföljder som kan 

bidra till att hindra återfall i brott.204 Vidare betonas att kravet på proportionalitet även gäller 

påföljdssystemet för unga lagöverträdare. Förutom kravet på att påföljdens ingripandegrad ska 

motsvara den aktuella brottsligheten ska påföljdens innehåll utformas för att motverka att den 

unge återfaller i brott.205 I såväl betänkandet som i promemorian framhålls att påföljdssystemet 

för unga måste bygga på en kompromiss mellan olika intressen.206  

 

4.2 Ungdomstillsyn 
4.2.1 Tillämpningsområde 
Tillämpningsområdet för ungdomstillsyn föreslås vara detsamma som för ungdomstjänst vad 

gäller straffmätningsvärde. Påföljden ska således kunna dömas ut då det rör sig om brottslighet 

med ett straffmätningsvärde från 60 dagsböter till sex månaders fängelse. 207 Tanken är därmed 

att ungdomstillsyn ska kunna omfatta brottslighet av samma svårhet som ungdomstjänst. 

 Tillämpningsområdet ska även stämma överens med vad som gäller för ungdomstjänst 

avseende den unges ålder. Ungdomstillsyn ska således främst dömas ut till lagöverträdare under 

18 år. Om särskilda skäl föreligger kan även lagöverträdare över 18 år ådömas påföljden. 

Sådana särskilda skäl kan anses föreligga om den unge begått brott före 18 års ålder men döms 

strax efter att denne fyllt 18 år.208 

 Enligt förslaget ska ungdomstillsyn tillämpas då ungdomstjänst eller ungdomsvård är 

tillräckligt ingripande men då andra förutsättningar saknas för att välja dessa påföljder.209 Det 

sagda innebär att ungdomstillsyn ska kunna komma i fråga då den unge saknar ett särskilt vård-

behov och inte anses lämplig att utföra ungdomstjänst. Påföljden ska således inte förutsätta 

någon behovs- eller lämplighetsprövning och den unges samtycke ska inte heller krävas.210 

 Ungdomstillsyn ska även likt ungdomstjänst kunna användas som tilläggspåföljd för att 

förstärka ungdomsvård som inte anses tillräckligt ingripande. Till skillnad från vad som gäller 

avseende ungdomstillsyn och ungdomstjänst som fristående påföljder ska ingen av dessa ha 
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företräde framför den andra när de används som tilläggspåföljder. Domstolen ska således välja 

den påföljd som bedöms vara mest lämplig i det enskilda fallet.211 

 

4.2.2 Innehåll och verkställighet 
Domstolen ska bestämma påföljdens längd med utgångspunkt i brottslighetens straffmätnings-

värde. Som minst kan påföljden dömas ut i en månad och som längst i sex månader.212 

Verkställigheten av ungdomstillsyn ska inledas så snart som möjligt när en så kallad stödperson 

har utsetts och senast en månad efter att domen har vunnit laga kraft.213 Socialnämnden i den 

unges hemkommun ska vara huvudman för påföljdens verkställighet. Socialnämndens ansvar 

för ungdomstillsyn motiveras av att verkställigheten ska utformas med hänsyn till den unges 

särskilda förutsättningar och behov och att socialnämnden redan har ett ansvar för den unge 

som följer av SoL:s bestämmelser. Huvudmannaskapet motiveras vidare av att ungdomstillsyn 

i vissa delar liknar ungdomstjänst som socialnämnden ansvarar för verkställigheten av.214 

 Inom ramen för påföljden ska den unge alltså sammanträffa och hålla kontakt med en särskilt 

utsedd stödperson. Som stödperson ska socialnämnden förordna någon som kan anses lämplig 

utifrån den unges personliga omständigheter.215 Mötena med kontaktpersonen ska ske 

regelbundet och syftar dels till att den unge ska ha mindre frihet att disponera över sin fritid, 

dels till att den unge ska beredas möjligheter till stöd och uppföljning. Enligt promemorian 

innebär den unges skyldighet att sammanträffa med stödpersonen således möjligheter till stöd 

men även ett moment av övervakning och kontroll.216 Utöver sammanträffandet med 

stödpersonen ska den unge som huvudregel delta i särskilt anordnad verksamhet. Undantag från 

huvudregeln får göras endast om det föreligger särskilda skäl.217 Verksamheten ska som 

utgångspunkt vara av samma slag som de program som ingår i ungdomstjänst och kan komma 

att anpassas efter den unges särskilda förutsättningar och behov.218  

 Påföljdens innehåll ska slås fast i en individuell verksamhetsplan i vilken tidpunkterna för 

mötena med stödpersonen ska anges. Därutöver ska tiderna för deltagande i verksamheten och 

dess innehåll beskrivas.219 Möten med stödpersonen och deltagandet i verksamheten ska ske 
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vid minst två tillfällen per vecka och omfatta ungefär totalt fem timmar. Den unge ska utöver 

dessa tillfällen även hålla kontakt med stödpersonen via telefon eller på annat sätt. Formen för 

kontakten ska beslutas av stödpersonen i samråd med den unge.220 Med hänsyn till den unges 

förutsättningar och behov kan det i vissa fall anses lämpligare att insatserna koncentreras till 

möten med stödpersonen istället för att den unge deltar i verksamheten. För att påföljdens 

ingripandenivå ska bibehållas ska emellertid den sammanlagda omfattningen uppgå till samma 

tid per vecka som om den unge deltog i verksamheten.221 

 

4.2.3 Misskötsamhet 
Vid eventuell misskötsamhet från den unges sida ska socialnämnden åläggas en skyldighet att 

rapportera detta till åklagare. I promemorian betonas vikten av att tydligt markera mot missköt-

samhet för att understryka att det rör sig om en straffrättslig påföljd och inte en frivillig 

verksamhet. Om den unge avviker från verkställighetsplanen bör detta i första hand hanteras 

genom att innehållet justeras och andra åtgärder för att motivera denne. Detta får dock inte ske 

på så sätt att påföljdens ingripandegrad mildras.222 Vid allvarlig misskötsamhet kan varning 

utdelas och i sista hand kan påföljden undanröjas.223 

 

4.3 Ungdomsövervakning 
4.3.1 Tillämpningsområde 
Likt ungdomstillsyn föreslås ungdomsövervakning kunna komma i fråga främst när det gäller 

lagöverträdare under 18 år. Lagöverträdare mellan 18 och 21 år ska endast i undantagsfall kunna 

dömas till ungdomsövervakning. Bedömningen ska göras på samma sätt som gäller för 

ungdomstjänst och ungdomstillsyn, det vill säga att ett sådant undantagsfall främst ska kunna 

komma ifråga om den unge har begått brottet före 18 års ålder och döms en kort tid därefter.224 

 Ungdomsövervakning är avsedd att tillämpas då brottslighetens straffvärde, art eller den 

unges tidigare brottslighet fordrar en ingripande påföljd men då de övriga icke frihetsberövande 

påföljderna för unga inte är tillräckligt ingripande. Påföljden ska således kunna väljas då det 

rör sig om straffmätningsvärden på mer än sex månader och upp till ett år. Vidare ska 

ungdomsövervakning även kunna komma i fråga då det rör sig om återfall i allvarlig brottslighet 
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då straffmätningsvärdet understiger sex månader. Vid sådana fall ska även brottslighetens art 

kunna vägas in vid bedömningen. Den unges samtycke ska inte krävas och det ska inte heller 

fordras någon bedömning av den unges behov av eller lämplighet för påföljden för att den ska 

dömas ut.225  

 

4.3.2 Innehåll och verkställighet 
Domstolen ska bestämma ungdomsövervakningens längd med utgångspunkt i brottslighetens 

straffmätningsvärde. Påföljden ska kunna dömas ut i minst sex månader och som mest i ett 

år.226  

 Det är domstolen som genom påföljdsvalet beslutar om inskränkningar i den unges rörelse-

frihet och elektronisk övervakning eftersom detta föreslås regleras i 32 kap. BrB.227 SiS 

ansvarar emellertid för de närmare formerna för verkställigheten varför omfattningen av SiS 

beslutanderätt avseende rörelsebegränsningarna enligt förslaget ska framgå av verkställighets-

lagstiftningen.228 SiS ansvar för verkställigheten motiveras av att ungdomsövervakning har 

flera likheter med sluten ungdomsvård som SiS är huvudman för.229 Den unge ska åläggas att 

under 10 dagar delta i en verkställighetsplanering tillsammans med ett särskilt team vid SiS och 

en särskild handläggare vid socialnämnden i den unges hemkommun. Det särskilda teamet ska 

bestå av för uppgiften lämpade personer.230 Den särskilda handläggaren ska fungera som en 

länk mellan socialtjänsten och SiS och ska även kunna se till att insatser från socialtjänsten kan 

sättas in efter verkställighetstidens slut.231 Verkställighetsplanen ska kontinuerligt följas upp 

och revideras vid behov. Även om det inte finns något krav på den unges samtycke ska dennes 

inställning och särskilda önskemål tas hänsyn till vid verkställighetsplaneringen. Detta 

motiveras av att verkställighetens genomförande bygger på den unges medverkan.232  

 Planeringen ska resultera i en verkställighetsplan där de rörelsebegränsande inslagen och 

den unges övriga skyldigheter inom ramen för påföljden anges. Verkställighetsplanen får även 

innehålla reglering avseende den unges boende, skolgång eller praktik, sysselsättning och fritid, 

missbruksbehandling eller annan vård och behandling.233 
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 De rörelsebegränsande inslagen föreslås som utgångspunkt utgöras av så kallad helg-

hemarrest. Detta innebär att den unge förbjuds att vistas utanför hemmet under kvällar och 

nätter mot lördag, söndag och måndag. Förbudet förslås gälla från klockan 18 på kvällen till 

klockan 7 på morgonen.234 Om det framstår som lämpligare kan den unge som alternativ till 

helghemarrest förbjudas att vistas på en särskild plats eller inom ett visst område. Den unge kan 

även förbjudas att lämna ett särskilt område eller åläggas en skyldighet att uppehålla sig på en 

särskild plats. Begränsningarna av den unges rörelsefrihet ska gälla under vissa angivna tider. 

Flera förbud och skyldigheter kan kombineras med varandra under förutsättning att ingripande-

nivån motsvarar den som gäller vid helghemarrest.235 Såväl de rörelsebegränsande inslagen som 

övriga inslag i verkställighetsplanen ska vara obligatoriska.236 Kontrollen av att de rörelse-

begränsande inslagen efterföljs ska ske genom elektronisk övervakning. Undantag från detta 

får beslutas av SiS om det föreligger särskilda skäl. Exempel på vad som kan utgöra sådana 

skäl anges vara att det framstår som onödigt och/eller olämpligt på grund av den unges hälso-

tillstånd.237 

 Ungdomsövervakning ska även innebära en skyldighet för den unge att hålla kontakt med 

en särskilt förordnad koordinator. Koordinatorn ska förordnas av SiS och i promemorian anges 

att det bör ställas höga krav på dennes erfarenhet och kompetens.238 Förutom att kontrollera att 

verkställighetsplanen följs ska även koordinatorns uppgift innefatta att ge stöd och hjälp åt den 

unge. Detta ska ske genom regelbunden kontakt och med fysiska möten enligt huvudregeln två 

gånger per vecka.239 

 

4.3.3 Misskötsamhet 
I promemorian betonas att den unges misskötsamhet i första hand ska bemötas med åtgärder 

inom ramen för påföljden. Därför föreslås att kontakten med koordinatorn ska kunna trappas 

upp respektive ned utifrån hur väl den unge följer verkställighetsplanen.240 Vidare föreslås att 

SiS ska kunna besluta om att rörelsebegränsningarna ska kunna trappas upp respektive ned 

beroende på hur väl den unge efterlever begränsningarna. Som utgångspunkt ska de trappas ner 

efter halva verkställighetstiden under förutsättning att den unge följer verkställighetsplanen för 

att sedan upphöra helt. Kraven på den unge är formulerade som att denne ska följa 
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verkställighetsplanen på ett godtagbart sätt. Vid misskötsamhet ska begränsningarna istället 

kunna trappas upp. I promemorian betonas att SiS möjlighet att anpassa de rörelsebegränsande 

inslagen efter den unges beteende ska fungera som ett incitament för denne att följa 

verkställighetsplanen.241 

 För att genomföra verkställigheten tvångsvis ska SiS kunna begära polisens bistånd om det 

är påkallat. Om den unge inte infinner sig till verkställighetsplaneringen ska SiS kunna begära 

att polisen eftersöker och hämtar denne.242 SiS och polisen föreslås även ges en möjlighet att 

omhänderta den unge innan denne ska infinna sig till verkställighetsplaneringen under 

förutsättning att ett tidigare hämtningsförsök har misslyckats eller om det på grund av vad som 

är känt om den unge finns särskild anledning till det.243 Om den unge under verkställigheten 

bryter mot de rörelsebegränsande momenten ska SiS kunna begära polisens ingripande. Polisen 

ska även utan begäran från SiS kunna ingripa om den unge anträffas när denne överträder 

rörelsebegränsningarna. Påträffas den unge vid överträdande av rörelsebegränsningarna ska 

polisen ta hand om den unge enligt 12 § polislagen (1984:387) [cit. PL] och föra denne från 

aktuell plats eller område eller till en viss plats om det är fråga om en skyldighet att uppehålla 

sig på en särskild plats. För att den nämnda bestämmelsen ska vara tillämplig fordras att någon 

under 18 år anträffas under förhållanden som uppenbarligen innebär överhängande och allvarlig 

risk för dennes hälsa eller utveckling. Ett omhändertagande enligt 12 § kan till exempel komma 

i fråga om en ung person påträffas i en klart olämplig miljö och då omständigheterna är sådana 

att denne kan antas involveras i brottslig verksamhet.244 Då det saknas förutsättningar för att 

omhänderta den unge enligt 12 § PL ska den unge om denne är omyndig överlämnas till 

vårdnadshavare, eller om detta inte är möjligt, till socialnämnden. Om den unge saknar 

vårdnadshavare ska denne föras till bostaden eller till den plats där denne är skyldig att 

uppehålla sig.245 

 I de fall då ovan nämnda medel framstår som verkningslösa ska varning utdelas om det är 

en tillräcklig åtgärd, i andra fall ska påföljden undanröjas.246 
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4.4 Bakomliggande skäl till ungdomstillsyn och ungdomsövervakning 
4.4.1 Ungdomstillsyn 
Enligt betänkandet ska de straffrättsliga kraven på likabehandling och förutsebarhet uppfyllas 

genom att den nya påföljdens ingripandegrad bestäms utifrån brottets svårhet.247 Även om 

innehållet ska anpassas efter den unges situation ska ingripandegraden i huvudsak vara 

densamma oaktat den unges personliga förhållanden.248 Det är tydligt att en stark målsättning 

är att påföljden ska vara så ingripande att ingripandegraden motsvarar vad den unge har gjort 

sig förtjänt av genom den begångna brottsligheten. Proportionalitetsintresset väger således 

tungt. 

 Till skillnad från Påföljdsutredningens förslag är ungdomstillsyn som föreslås i prome-

morian mindre inriktad på behandling och mer fokuserad på kontroll och övervakning. Det 

framhålls att påföljden ska innebära en uppoffring för den unge samt att den ska bidra till att 

skapa en struktur i den unges liv för att främja en positiv utveckling. De behandlande inslagen 

har tonats ned och de övervakande och kontrollerande inslagen har fått en mer betydande roll.249 

Det är de övervakande och kontrollerande inslagen som gör påföljden ingripande, tyngdpunkten 

ligger således på att påföljden ska vara så ingripande att den uppfyller kravet på proportionalitet. 

Vidare understryks vikten av att tydligt visa för den unge att det rör sig om en straffrättslig 

påföljd och markera mot misskötsamhet.250 Detta kan ses som ett avståndstagande från att 

ungdomstillsyn skulle vara en behandlingsinriktad påföljd och som ett uttryck för kravet på 

konsekvens. 

 I promemorian anges att utgångspunkten att påföljden inte ska förutsätta någon behovs- eller 

lämplighetsbedömning emellertid inte hindrar att insatserna inom ramen för påföljden utformas 

efter den unges förutsättningar och behov.251 Denna uppfattning illustrerar en kompromiss 

mellan påföljdens dubbla syften som även exemplifieras av följande citat: 
 

”I enlighet med utredningens förslag bör den därmed bygga på övervakning och kontroll. Trots det 

bör, i linje med den allmänna strävan när det gäller ungdomspåföljder, innehållet göras så 

behandlingsinriktat som möjligt och syfta till att förebygga att den unge begår nya brott.”252 
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Eftersom ungdomstillsyn ska kunna aktualiseras både för unga lagöverträdare som har ett 

vårdbehov och för de som saknar ett sådant behov, ska utformningen av mötena med stöd-

personen och deltagandet i verksamheten kunna se ut på olika sätt. Det är således tydligt att 

insatserna ska anpassas efter den unges förhållanden, och att den unges behov av vård och stöd 

till viss del ska påverka påföljdens innehåll. För unga lagöverträdare som saknar eller har ett 

mindre vårdbehov kan någon med mindre kvalifikationer förordnas till stödperson, till exempel 

någon i den unges närhet. Kraven på stödpersonens kvalifikationer ska därför öka då den unge 

har ett större vårdbehov.253 Påföljden är till sin utformning därmed individualpreventivt inriktad 

samtidigt som vikten av proportionella reaktioner understryks i promemorian. Likt vad som 

anges i betänkandet betonas att utformningen kan variera efter individuella behov och 

förutsättningar, men att detta inte innebär att det ska förekomma några stora variationer i 

ingripandegrad mellan olika former av ungdomstillsyn. Målsättningen är att ingripandegraden 

i huvudsak ska vara densamma oaktat individuella faktorer för att uppfylla kraven på 

proportionalitet, tydlighet och konsekvens.254 Det framstår således som att proportionalitet är 

det överordnande intresset. Kravet på proportionella reaktioner får därmed inte efterges till 

förmån för individuellt anpassade insatser. 

 

4.4.2 Ungdomsövervakning 
Förslaget om ungdomsövervakning bygger på uppfattningen att det i vissa fall saknas 

tillämpliga påföljder för unga som är tillräckligt ingripande med hänsyn till brottslighetens 

allvar. Premissen är således att det behövs trovärdiga påföljdsalternativ för unga lagöverträdare 

som har gjort sig skyldiga till allvarlig brottslighet. I betänkandet klargörs att trovärdiga 

påföljder är påföljder vars ingripandegrad återspeglar det begångna brottets straffvärde. 255 Likt 

vad som föreslås gälla för ungdomstillsyn ska inte den unges behov av eller lämplighet för 

påföljden avgöra huruvida ungdomsövervakning ska kunna dömas ut eller inte. Utgångs-

punkten för valet av ungdomsövervakning ska istället vara brottslighetens straffvärde, art eller 

den unges tidigare brottslighet. Vidare anges i promemorian att begränsningarna av den unges 

rörelsefrihet ska innebära en kännbar inskränkning i den unges frihet som kan motiveras utifrån 

den begångna brottsligheten.256 Rörelsebegränsningarnas eventuella inkapaciteringseffekter 

lyfts inte fram i lika stor utsträckning som begränsningarnas funktion som proportionell 
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reaktion på den unges brottslighet. Det framstår därför som att utgångspunkten är ett bakåt-

blickande resonemang och inte ett framåtblickande sådant. 

 I promemorian anges emellertid att innehållet så långt som möjligt ska vara behandlings-

inriktat.257 Den individualpreventiva ambitionen uttrycks tydligt i betänkandet genom att 

betydelsen av samlade och riktade insatser för att motverka en negativ utveckling och angripa 

riskfaktorer för fortsatt kriminalitet framhävs. Samtidigt problematiseras de individual-

preventiva åtgärdernas effektivitet genom att svårigheterna med att påverka den unges 

utveckling lyfts fram. Den unges förutsättningar och inställning i det individuella fallet samt 

dennes sociala närmiljö anges som faktorer som kan inverka på huruvida insatserna kan påverka 

den unge i någon större utsträckning.258 Denna insikt innebär emellertid inte att den 

individualpreventiva ambitionen överges. För att gynna en positiv utveckling hos den unge 

anges att verksamhetsplanen bör innehålla inslag som kan bidra till att skapa en positiv struktur 

i den unges tillvaro som kan fortsätta även efter att verkställigheten är avslutad.259 Det anges 

vidare att påföljdens innehåll ska syfta till att främja en gynnsam utveckling hos den unge och 

avhålla denne från fortsatt brottslighet.260 Utformningen av de rörelsebegränsade inslagen ska 

bestämmas utifrån den unges personliga förhållanden och i promemorian betonas att de inte ska 

utformas på sätt så att de har en skadlig inverkan på den unge.261 Den individualpreventiva 

ambitionen kommer till uttryck genom att inslagen ska främja en gynnsam utveckling och verka 

brottsavhållande. Inställningen att inslagen inte ska vara skadliga för den unge kan – oaktat 

hänsynstaganden till individualpreventiva överväganden – även ses som ett uttryck för 

humanitet. 

 De återkommande hänvisningarna till att påföljdens innehåll ska utformas efter den unges 

särskilda förhållanden och för att främja en gynnsam utveckling ger en förespegling om att den 

unges behov avgör påföljdens innehåll. Så är emellertid inte fallet då det är de rörelse-

begränsande inslagen som utgör kärnan i påföljdens innehåll och dessa främst motiveras av att 

påföljden ska nå en tillräcklig ingripandegrad.262 I promemorian betonas vidare att 

anpassningen till den unges personliga förhållanden inte får innebära att påföljden urvattnas 

eller förlorar för mycket i ingripandegrad.263 Kravet på proportionalitet får således inte efterges 

på grund av att hänsyn tas till den unges särskilda förhållanden. De individualpreventiva 
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inslagen är därmed ett underordnat intresse och proportionalitet framstår som det överordnade 

intresset. 

 I promemorian föreslås vidare att SiS ska ges möjlighet att reglera de rörelsebegränsande 

momentens omfattning och på så sätt reglera ingripandegraden efter hur den unge efterföljer 

verkställighetsplanen. Denna möjlighet anges vara ett medel för att belöna ett önskat beteende 

och bestraffa ett oönskat beteende hos den unge.264 Förutom att detta är ett uttryck för kravet 

på konsekvens kan denna ordning också relateras till proportionalitet då den unges missköt-

samhet ska få en reaktion som motsvarar dennes beteende. När det gäller möjligheten att 

använda polisen för att åstadkomma tvångsvis verkställighet betonas betydelsen av att 

tydliggöra för den unge att ungdomsövervakning är en straffrättslig påföljd.265 Vidare betonas 

att det för att upprätthålla påföljdens trovärdighet är viktigt att den unges misskötsamhet 

resulterar i en snabb, konsekvent, tydlig och proportionerlig reaktion från SiS sida.266 

 Förslaget innebär att det är domstolen som beslutar om de ingripande åtgärderna som utgör 

påföljdens innehåll. Socialtjänstens inflytande över åtgärderna består enligt förslaget av att en 

särskild handläggare vid socialnämnden ska delta under verkställighetsplaneringen. 

Omfattningen av den särskilda handläggarens inflytande på utformningen av åtgärderna anges 

inte närmare, vad som anges är att den särskilda handläggaren ska fungera som en länk mellan 

socialtjänsten och SiS. Vidare betonas att handläggaren ska kunna bidra till att insatser från 

socialtjänstens sida kan sättas in efter verkställighetstidens slut.267 

 

4.4.3 Konklusion 
4.4.3.1 Förtjänst före behov 

Förslagen om ungdomstillsyn och ungdomsövervakning illustrerar konflikten mellan behov 

och förtjänst. Den föreslagna utformningen visar på en kompromiss mellan unga lag-

överträdares särskilda behov och straffsystemets krav på tillräckligt ingripande reaktioner. Det 

är tydligt att de två uppgifterna, hänsyn till unga lagöverträdares behov och kravet på 

proportionella straffrättsliga reaktioner, är svåra att förena. 

 Till skillnad från vad som gäller för ungdomsvård och ungdomstjänst krävs ingen behovs- 

eller lämplighetsprövning för de föreslagna påföljdernas tillämplighet. Detta motiveras av att 

de ska vara tillämpliga när det saknas förutsättningar för ungdomsvård och ungdomstjänst, och 
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på så sätt fylla ut luckor i påföljdssystemet. Annorlunda uttryckt är avsaknaden av kravet på ett 

vårdbehov eller lämplighet nödvändigt för att skapa förutsättningar för tillräckligt ingripande 

reaktioner. Påföljdernas funktion som reaktion för att spegla brottslighetens allvar är således 

central. Åtgärderna ska så långt som möjligt utformas efter den unges behov för att främja en 

gynnsam utveckling. Proportionalitet är det överordnade intresset som ligger till grund för 

påföljderna, behovshänsyn kommer i andra hand. 

 Att åtgärderna inom ramen för påföljden ska utformas med hänsyn till den unges behov 

samtidigt som hänsyn tas till att påföljden är tillräckligt ingripande stämmer överens med vad 

som gäller för ungdomsvård. Skillnaden är emellertid att utgångspunkten för ungdomsvård är 

behovshänsyn medan proportionalitetsprincipen ställer upp vissa krav avseende ingripande-

graden. För att någon ska dömas till ungdomsvård krävs ett kvalificerat vårdbehov, det är 

således den unges behov av vård och stöd som är utgångspunkten. Vad gäller såväl ungdoms-

tillsyn och ungdomsövervakning är istället utgångspunkten att de ska utgöra tillräckligt 

ingripande påföljdsalternativ. I promemorian anges att utformningen ska anpassas efter den 

unges särskilda förhållanden men att detta inte får ske på bekostnad av att ingripandegraden 

sänks. 

 När det gäller ungdomstillsyn som påföljden föreslås i promemorian har, i jämförelse med 

vad som föreslås i betänkandet, de behandlande inslagen tonats ned till förmån för de över-

vakande och kontrollerande inslagen. Påföljden har på detta sätt fler likheter med den 

förtjänstbetonade påföljden ungdomstjänst än den vårdbetonade ungdomsvård.  

 

4.4.3.2 Förflyttning från sociala myndigheter till domstol 

Ungdomsövervakning utgör ett undantag från principen att socialtjänsten ska ansvara för unga 

som begår brott. I det nuvarande påföljdssystemet sker ett avsteg från denna princip vad gäller 

sluten ungdomsvård som SiS är huvudman för. Sluten ungdomsvård är emellertid till skillnad 

från ungdomsövervakning avsedd för de allvarligaste brotten och är en motsvarighet till 

fängelse. Enligt förslaget om ungdomsövervakning tar SiS över socialtjänstens roll avseende 

den närmare utformningen av verkställigheten. Det är emellertid domstolen som beslutar om 

åtgärderna genom påföljdsvalet eftersom påföljdens innehåll till stor del är bestämt på förhand. 

 Vad gäller ungdomstillsyn är det socialtjänsten som föreslås vara huvudman. I promemorian 

betonas dock att det är domstolen ensam som avgör om påföljden ska komma ifråga eller inte, 

det krävs således inte att socialnämnden har föreslagit att ungdomstillsyn ska väljas som 
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påföljd.268 Domstolen bestämmer påföljdens längd med utgångspunkt i brottslighetens straff-

mätningsvärde. Socialnämnden ska ansvara för att upprätta en verkställighetsplan men antalet 

möten med stödpersonen och den totala tidsåtgången per vecka är på förhand bestämt av 

domstolen genom påföljdsvalet. 

 I förarbeten till tidigare reformer av påföljdssystemet för unga har principen att unga 

lagöverträdare i första hand ska bli föremål för åtgärder inom socialtjänsten framhållits. Som 

skäl för denna ordning har anförts att socialtjänsten har det övergripande samhälleliga ansvaret 

för ungas sociala situation.269 Socialtjänsten har utifrån detta ansvar gedigen erfarenhet och hög 

kompetens i frågor som rör arbetet med unga och deras problem. Det kan således förutsättas att 

socialnämnden i många fall har förkunskaper om den unge och dennes personliga förhållanden. 

Enligt förslaget om ungdomsövervakning är det emellertid domstolen och SiS som har störst 

inflytande över de åtgärder som ska vidtas avseende den unge. Det kan ifrågasättas om den 

särskilda handläggarens deltagande vid verkställighetsplaneringen är tillräckligt för att 

socialtjänstens kompetens ska tas tillvara. Den föreslagna konstruktionen av ungdomstillsyn 

innebär att det är domstolen och inte socialnämnden som bestämmer ramarna för påföljdens 

utformning. Förslagen innebär således en förflyttning vad gäller aktör: från sociala myndigheter 

till domstol.  

 

4.4.3.3 Vikten av tydliga och trovärdiga påföljder 

Behovet av tydliga och trovärdiga påföljder för unga lagöverträdare betonas i betänkandet och 

promemorian. Som nämns ovan syftar trovärdighet på att påföljderna ska nå en ingripandegrad 

som motsvarar det begångna brottets straffvärde.270 Tydlighet hänger samman med kravet på 

konsekvens, det vill säga att den unges agerande ska få konsekvenser. Det hänger emellertid 

även samman med att tydliggöra att påföljden innebär en straffrättslig reaktion på ett brott, det 

vill säga en markering från samhällets sida att ett visst beteende inte accepteras. I promemorian 

framhålls att det är av särskild betydelse att reaktionen på brottet är tydlig när det gäller unga 

lagöverträdare.271 Det faktum att straffets kommunikativa funktion lyfts fram mer avseende 

unga lagöverträdare än när det gäller påföljder för vuxna lagöverträdare kan ses som ett uttryck 

för en uppfostrande ambition. Det kan även ses som en individualpreventiv ambition att unga 

personer ska avskräckas från fortsatt brottslighet genom att tydligt markera att brottslighet är 

                                                
268 Ds 2017:25, s. 143. 
269 Se Prop. 1997/98:96, s. 140 & Prop. 2005/06:165, s. 43. 
270 Se avsnitt 4.4.2 ovan. 
271 Ds 2017:25, s. 57. 
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fel. Vidare kan sådana markeringar även relateras till allmänpreventiva överväganden om 

medelbar avskräckning.272 Unga personer i allmänhet antas således avskräckas genom vetskap 

om att brottsligt beteende möts av tydliga reaktioner. Trovärdiga och tydliga påföljder kan 

vidare ses som ett uttryck för expressiv allmänprevention eftersom påföljderna framställs som 

brottspreventiva men i realiteten främst kan anses visa på handlingskraft.273 

 Tydliga och trovärdiga påföljder är således påföljder som syftar till att uppfylla kravet på 

proportionalitet, men samtidigt anges ha en preventiv funktion. Detta kan ses som en särskild 

kombination av proportionalitet och prevention som är utmärkande för hur påföljder för unga 

lagöverträdare motiveras. 

 

4.4.3.4 Närmare om proportionalitet 

Förslagen om ungdomstillsyn och ungdomsövervakning ger möjlighet att straffmäta 

kvantitativt på ett annat sätt än vad som är möjligt vid utdömandet av andra påföljder. Enligt 

förslaget korresponderar straffmätningsvärdets tid i fängelse med antalet månader som 

respektive påföljd ska dömas ut. De nya påföljderna innebär således en större möjlighet att 

skilja på olika stränga straff för olika svåra brott. Vidare innebär de en större möjlighet att 

trappa upp reaktionen vid återfall. Det framstår därför som att en stark ambition är att det inom 

påföljdssystemet för unga ska vara tydligt att olika svåra brott ska resultera i olika stränga straff. 

I promemorian anges att det för att ungdomsövervakning ska kunna ”ha den roll i systemet som 

förutsätts krävs att påföljden är förhållandevis ingripande.”274 Intresset av relativ 

proportionalitet framstår således som viktigt.275 Samtidigt framstår det som att ett viktigt 

intresse är att det ska finnas mer ingripande påföljder för unga lagöverträdare. Detta är särskilt 

tydligt vad gäller ungdomsövervakning. I promemorian anges att institutet helghemarrest 

innebär ”en kännbar och reell inskränkning i den unges frihet, vilket kan motiveras utifrån den 

allvarliga brottslighet som påföljden ska utgöra en reaktion på.”276 Ambitionen att påföljden 

ska vara kännbar för den unge och nå en tillräcklig ingripandegrad kan ses som ett anspråk på 

absolut proportionalitet.277 

 Det framstår således som att både relativ proportionalitet, i form av mer differentierbara 

straff och absolut proportionalitet, i form av mer ingripande straff, utgör intressen som tillgodo-

                                                
272 Rörande medelbar avskräckning, se ovan under avsnitt 2.2.1.1. 
273 Avseende expressiv allmänprevention se ovan under avsnitt 2.2.1.1 & 2.3.1.1. 
274 Ds 2017:25, s. 103. 
275 Rörande relativ proportionalitet, se ovan under avsnitt 2.2.2.1. 
276 Ds 2017:25, s. 103. 
277 Avseende absolut proportionalitet, se ovan under avsnitt 2.2.2.1. 
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ses genom förslagen. I promemorian tydliggörs emellertid inte att det rör sig om två olika 

intressen, det framstår snarare som att de blandas samman. Det är därför inte tydligt vilket 

intresse som är viktigast.  

 

4.4.3.5 Repressionsökning 

Något som lyfts fram som ett viktigt motiv till förslagen om ungdomstillsyn och ungdoms-

övervakning är att det ska finnas tillämpliga särskilda påföljder för unga lagöverträdare. I 

promemorian anges att ungdomsövervakning främst är avsedd att tillämpas i de fall då någon 

enligt den nuvarande ordningen döms till villkorlig dom, skyddstillsyn eller en kortare tids 

sluten ungdomsvård. Vidare anges att påföljden även ska kunna tillämpas i de fall då någon 

enligt nuvarande system döms till ungdomstjänst eller ungdomsvård ”trots att det utgör ett tvek-

samt påföljdsval”, exempelvis vid återfallssituationer som fordrar en upptrappad reaktion.278  

 En tydlig målsättning med den föreslagna reformen är att unga lagöverträdare inte ska dömas 

till så kallade vuxenpåföljder. Ambitionen att unga personer ska dömas till särskilda påföljder 

kan mot bakgrund av de skäl som beskrivits i kapitel 2 framstå som att den innebär att stränga 

och repressiva påföljder ska undvikas. Så är emellertid inte fallet då ungdomsövervakning med 

sina rörelsebegränsande inslag är en betydligt mer ingripande påföljd än de ovan nämnda 

vuxenpåföljderna. Om påföljdssystemet kompletteras med ungdomsövervakning innebär det 

således en repressionsökning för unga lagöverträdare. Detta uppmärksammas även i prome-

morian där det anges att förslaget i vissa fall kommer att innebära en repressionsökning.279 

Vidare anförs emellertid att förslaget i andra fall kommer att medföra att sluten ungdomsvård 

kan undvikas, och på så sätt att införandet av ungdomsövervakning innebär att en mindre 

ingripande påföljd kan väljas.280 

 Även om förslaget innebär att vissa i något mindre utsträckning kommer att dömas till sluten 

ungdomsvård så går det dock inte att komma ifrån att förslagen totalt sett innebär en ökad 

repressionsnivå för unga lagöverträdare. 

 

 

 

 

                                                
278 Ds 2017:25, s. 100. 
279 Ds 2017:25, s. 128. 
280 Ds 2017:25, s. 128. 
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5 De nya ungdomspåföljdernas framtida tillämpning 
5.1 Inledning 
Ett syfte med ungdomstillsyn och ungdomsövervakning är att de ska fylla ut luckor i det 

nuvarande systemet. Ungdomstillsyn ska kunna dömas ut då förutsättningar för ungdomsvård 

och ungdomstjänst saknas. Ungdomsövervakning ska kunna dömas ut då förutsättningar för 

ungdomsvård och sluten ungdomsvård saknas, och det med hänsyn till straffmätningsvärdet 

eller på grund av återfall krävs en mer ingripande påföljd än ungdomstjänst och ungdomstillsyn. 

Eftersom ungdomstillsyn enligt förslaget ska omfatta brottslighet av samma svårhet som 

ungdomstjänst är det införandet av ungdomsövervakning som skulle innebära den största 

förändringen av påföljdssystemet för unga. Huruvida påföljdernas roll i systemet som anges i 

promemorian kommer att motsvara tillämpningen i praktiken kan emellertid diskuteras. 

 Valet av ungdomstillsyn eller ungdomsövervakning ska inte föregås av någon lämplighets-

prövning. Då verkställigheten av påföljderna är beroende av den unges samarbete och 

motivation finns det anledning att diskutera konsekvenserna av eventuell misskötsamhet. 

Vidare innehåller verkställigheten av ungdomsövervakning flera rörelsebegränsande moment 

som inte har prövats tidigare. Hur dessa ska utformas och vilka konsekvenser som de kan 

innebära är därför av intresse att diskutera. Det finns således flera anledningar att diskutera 

vilka eventuella problem som kan aktualiseras vid tillämpningen av nya påföljderna. 

 

5.2 Påföljdernas roll i systemet 
5.2.1 Förhållandet mellan ungdomsövervakning och mindre ingripande 

påföljder för unga lagöverträdare 
Den föreslagna ordningen innebär att ungdomstillsyn och ungdomstjänst ska tillämpas vid 

straffmätningsvärden mellan 60 dagsböter och sex månaders fängelse. Ungdomsövervakning 

ska tillämpas vid straffmätningsvärden om mer än sex månader och upp till ett års fängelse. 

 Ungdomsövervakning med helghemarrest innebär att den unge förbjuds lämna hemmet 

mellan klockan 18 och 7 under tre dagar per vecka. Den unges rörelsefrihet inskränks på så sätt 

39 timmar per vecka. Sex månaders ungdomsövervakning innebär därmed, om de rörelse-

begränsande inslagen inte trappas ned efter en viss tid, ett frihetsberövande om ca 40 dygn.281 

Utöver detta tillkommer ytterligare förpliktelser enligt verksamhetsplanen. Ungdomstillsyn 
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innebär att den unge åläggs att under ungefär 5 timmar per vecka, det vill säga ca 20 timmar 

per månad, hålla kontakt med och träffa en särskilt utsedd kontaktperson eller delta i annan 

särskilt anordnad verksamhet. Ungdomstjänst innebär att den dömde ska utföra oavlönat arbete 

och delta i annan särskilt anordnad verksamhet mellan totalt 20 och 150 timmar. 

 Ungdomsövervakning kan på grund av omfattningen av de rörelseinskränkande inslagen 

anses ha likheter med anstaltsvård. Det sammanlagda antalet timmar som den unges 

rörelsefrihet begränsas blir således mycket större än antalet timmar som tas i anspråk vid 

ungdomstillsyn och ungdomstjänst. Det är därmed tydligt att ungdomsövervakning är en 

väsentligt mer ingripande påföljd. 

 Då ungdomstillsyn och ungdomstjänst ska dömas ut vid straffmätningsvärden upp till sex 

månader blir det en mycket stor skillnad i påföljdernas ingripandegrad vid straffmätningsvärden 

på sex månader respektive då straffmätningsvärdet precis överstiger sex månader. Vid det 

tidigare fallet ska ungdomstillsyn eller ungdomstjänst dömas ut och i det senare fallet 

ungdomsövervakning. Detta innebär en påtaglig så kallad tröskeleffekt vid straffmätnings-

värden på omkring sex månader, det vill säga en språngvis övergång mellan de mindre 

ingripande påföljderna och ungdomsövervakning.282 

 Den stora skillnaden i ingripandegrad påföljderna emellan kan komma att bli ett problem i 

praktiken. Det kan ifrågasättas om rangordningen verkligen återspeglar påföljdernas 

ingripandegrad. Domstolarna kan komma att reagera på detta vid dömandet och eventuellt 

döma ut ungdomstillsyn istället för ungdomsövervakning på grund av proportionalitetshänsyn. 

Påföljdernas praktiska roll i systemet kan därför komma att avvika från utredningens förslag, 

vilket inte är en avsedd verkan. 

 

5.2.2 Förhållandet mellan ungdomsövervakning och så kallade 

vuxenpåföljder 
Mot bakgrund av vad som har diskuterats ovan kan ungdomsövervakning på grund av de 

rörelseinskränkande inslagen framstå som mer ingripande än andra påföljder för vuxna. 

Ungdomsövervakning är främst avsedd att tillämpas när det gäller lagöverträdare under 18 år. 

Om en 17-åring och en 19-åring döms för brottslighet med samma straffmätningsvärde kan 17-

åringen dömas till ett visst antal månader ungdomsövervakning medan 19-åringen döms till ett 

visst antal månader skyddstillsyn med samhällstjänst. 283 Den sistnämnda påföljden kan då 

                                                
282 Se t.ex. Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitets remissvar, s. 4. 
283 Se Göta hovrätts remissvar, s. 3. 
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uppfattas som en mindre ingripande påföljd. En sådan ordning är problematisk ur proportion-

alitetssynpunkt eftersom den innebär att den unges ålder inte beaktas i tillräcklig mån. Den 

rådande uppfattningen är att den straffrättsliga särbehandlingen av unga lagöverträdare ska ske 

enligt en glidande skala med hänsyn till ålder. Ett system där lagöverträdare under 18 år döms 

till en mer ingripande påföljd än vad en 19-åring döms till vid brottslighet med samma straff-

mätningsvärde kan därför anses strida emot proportionalitetsprincipen. 

 

5.3 Tillämpningsproblem 
5.3.1 Avsaknaden av lämpliga sanktioner vid misskötsamhet 
När det gäller ungdomstillsyn anges att misskötsamhet i första hand ska bemötas med 

justeringar i verkställighetsplanen och andra motiverande åtgärder. I sista hand ska varning och 

undanröjande komma i fråga. Vid misskötsamhet kan ungdomstillsyn i slutändan undanröjas, 

vilket kan antas innebära att påföljden bestäms till dagsböter.284 

 Vid misskötsamhet av ungdomsövervakning är upptrappning av de rörelsebegränsande 

momenten och tätare kontakt med koordinatorn de åtgärder som ska komma i fråga i första 

hand. Om den unge bryter mot rörelsebegränsningarna ska de rörelsebegränsande momenten 

således trappas upp. I remissvar har det framförts att det finns en stor risk att hårdare kontroll 

möts av ännu mer misskötsel från den unges sida, vilket i sin tur kräver ännu hårdare kontroll.285 

Den unges misskötsamhet riskerar därför att leda till en repressionsspiral. I sista hand, om de 

skärpande åtgärderna inte anses tillräckliga, ska påföljden undanröjas. Flera remissvar 

framhåller att undanröjande får antas innebära att påföljden ersätts av sluten ungdomsvård.286 

 Ett syfte med ungdomstillsyn och ungdomsövervakning är att unga lagöverträdare inte ska 

dömas till så kallade vuxenpåföljder. Så riskerar emellertid att bli fallet om den unge missköter 

sig vid ungdomstillsyn. Vid undanröjande av ungdomsövervakning kommer troligtvis den unge 

att dömas till sluten ungdomsvård. Ungdomsövervakning syftar delvis till att undvika att döma 

unga lagöverträdare till sluten ungdomsvård, varför det inte heller är en ändamålsenlig 

följdverkan. Avsaknaden av effektiva sanktioner vid misskötsamhet riskerar således att leda till 

att påföljden undanröjs och ersätts av en strängare påföljd. 

 
 

                                                
284 Se Göteborgs tingsrätts remissvar, s. 2. 
285 Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitets remissvar, s. 4. 
286 Jfr Stockholms tingsrätts remissvar, s. 2, Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitets remissvar,  
s. 3 & Vänersborgs tingsrätts remissvar, s. 2 f. 
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5.3.2 Problematiken med helghemarrest 
Ungdomsövervakning med helghemarrest innebär att den unge kommer att vistas i sin 

hemmiljö under stora delar av verkställigheten. I flera remissvar anges att det finns goda 

grunder att anta att många som kommer att dömas till ungdomsövervakning kommer från 

problematiska hemförhållanden.287 Vidare framhålls att forskning pekar på att unga personer 

har dåliga förutsättningar att tillgodogöra sig återfallsförebyggande åtgärder i samma miljö som 

troligen bidragit till kriminaliteten.288 I promemorian anges att de rörelsebegränsande inslagen 

kan utformas på ett annat sätt i de fall då helghemarrest kan anses olämpligt med hänsyn till 

den dömdes personliga förhållanden. De exempel på sådana fall som anges är då det 

förekommer våld i hemmet och då det finns en missbruks- eller psykiatrisk problematik.289 När 

det gäller den unges skyldighet att uppehålla sig på en viss plats i de fall då helghemarrest 

bedöms olämpligt anges emellertid att främst platser som stödjer en prosocial utveckling ska 

komma i fråga, t.ex. skolan.290 Någon sådan bedömning avseende att miljön ska gynna en 

positiv utveckling hos den unge diskuteras emellertid inte avseende hemmiljön. Inte heller 

beskrivs hur en bedömning av den unges hemmiljö ska göras i praktiken. Helghemarrest 

innebär således en risk att den unge åläggs att spendera tid i en miljö som har bidragit till 

kriminaliteten eller på andra sätt påverkar den unge negativt. 

 Helghemarresten innebär vidare att ett mycket stort ansvar läggs på den unges vårdnads-

havare som denne bor tillsammans med. I den föreslagna verkställighetslagstiftningen anges att 

verkställighetsplaneringen om möjligt ska ske i samråd med den dömdes vårdnadshavare.291 

Hur helghemarresten kan komma att påverka vårdnadshavare och övrig familj som den unge 

bor tillsammans med behandlas inte i promemorian. Inte heller berörs hur de ska hantera 

eventuella svårigheter och problem som helghemarresten kan innebära. Eftersom förslaget 

innebär att den unge kommer att spendera en stor del av sin tid i hemmet är det anmärkningsvärt 

att det ansvar som åläggs vårdnadshavarna inte behandlas mer i motiven.  

 Inom socialtjänsten används olika insatser som är särskilt anpassade för familjer med barn 

som har en brottsproblematik. Multisystemisk terapi [cit. MST] är ett exempel på en sådan 

evidensbaserad insats som riktar sig till familjer med kriminella ungdomar i åldrarna 12–17 år. 

MST utvecklades som ett alternativ till placering utanför hemmet och syftar till att påverka de 

                                                
287 Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitets remissvar, s. 3 f., Brottsförebyggande rådets 
remissvar, s. 3 & Statens institutionsstyrelses remissvar, s. 3. 
288 Statens institutionsstyrelses remissvar, s. 3. 
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290 Ds 2017:25, s. 148. 
291 Ds 2017:25, s. 33. 
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faktorer som antas bidra till den unges problem. Insatsen genomförs med hjälp av terapeuter 

som upprättar en plan för vilka delmål som ska uppnås, vilken kontinuerligt följs upp och 

utvärderas.292 Föräldrarna ges således verktyg för att hantera situationen och för att bidra till att 

den unge utvecklas positivt. För att ungdomsövervakning ska kunna verkställas på ett lämpligt 

sätt borde påföljdens innehåll kompletteras med någon form av insats som liknar den beskrivna. 

 

5.3.3 Svårigheter med avgränsning av geografiska platser 
Förutom att de rörelsebegränsande inslagen kan utformas på ett annat sätt i de fall då 

helghemarrest anses olämpligt, anges i promemorian att andra typer av rörelsebegränsningar 

kan väljas om det anses lämpligare ur ett brottsförebyggande perspektiv.293 Den unge kan 

förbjudas att vistas på en viss plats i syfte att hålla denne borta från situationer och umgängen 

som riskerar att leda till kriminalitet.294 Hur detta ska fungera rent praktiskt behandlas inte 

utförligt i promemorian. Vad som anges är att området ska vara klart avgränsat och att 

möjligheterna för den unge att i övrigt förflytta sig inom sin hemkommun ska beaktas.295 Det 

är således oklart hur de geografiska områdena ska avgränsas. Det är inte svårt att tänka sig, 

vilket även lyfts fram i remissvar, att den unge istället väljer att vistas på platser där förbudet 

inte gäller.296 Personer som ingår i det umgänge som anses kunna bidra till kriminaliteten kan 

också förflyttas till andra platser. Denna företeelse som är välkänd inom kriminologin brukar 

benämnas crime displacement, och innebär att brottsförebyggande åtgärder på en viss plats 

resulterar i att kriminalitet eller kriminella personer förflyttar sig till andra platser.297 Det kan 

därför antas vara mycket svårt att förhindra att den unge ägnar sig åt kriminella aktiviteter 

genom att förbjuda denne att vistas på en särskild plats.  

 

5.4 Följdeffekter av Dir. 2017:122 
I december 2017 tillsatte regeringen en utredning för att se över den straffrättsliga 

särbehandlingen av lagöverträdare i åldern 18–20 år.298 Uppdraget går ut på att överväga och 

föreslå en ordning som innebär att lagöverträdare i åldern 18–20 år behandlas som övriga 

myndiga lagöverträdare vid straffmätningen och påföljdsvalet.299 Ett avskaffande av 

                                                
292 Socialstyrelsen, http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/mst. 
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297 Se Lab 2016, s. 116. 
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ungdomsreduktionen och särbehandlingen vid påföljdsvalet avseende lagöverträdare över 18 år 

kommer sannolikt även påverka behandlingen av lagöverträdare i åldern 15–18 år. I direktivet 

uppmärksammas risken för tröskeleffekter i påföljdssystemet för lagöverträdare som är strax 

under 18 år jämfört med de som är strax över 18 år. Det anges därför att utredningen även ska 

överväga att justera ungdomsreduktionen för lagöverträdare i åldern 15–18 år.300 En minskad 

ungdomsreduktion för den yngre åldersgruppen kommer inte bara att få konsekvenser för 

straffmätningen utan även för påföljdsvalet. Då straffmätningsvärdet inte reduceras i samma 

utsträckning kommer fler lagöverträdare under 18 år att dömas till sluten ungdomsvård eller 

fängelse.301 En sådan ändring kommer rimligtvis även att påverka tillämpningen av ungdoms-

tillsyn och ungdomsövervakning. Särskilt ungdomsövervakning som är avsedd att tillämpas vid 

högre straffmätningsvärden kommer troligtvis att tillämpas i fler fall. 

 

6 Sammanfattande slutsatser 
Påföljdssystemets allmänna utveckling kan i stora drag beskrivas som en utveckling från 

behandling till förtjänst. När det gäller unga lagöverträdare har individualpreventiva tanke-

gångar dröjt sig kvar i större utsträckning, men omorienteringen från behandling till förtjänst 

är tydlig även gällande utvecklingen av påföljdssystemet för unga lagöverträdare. Ett 

signifikativt uttryck för detta är att tillämpningsområdet för ungdomsvård har minskats 

samtidigt som betydelsen av förtjänstbetonade och ingripande påföljder har framhållits i större 

utsträckning. 

 Förslagen om ungdomstillsyn och ungdomsövervakning visar tydligt på konflikten mellan 

behov och förtjänst. Motiven ger uttryck för dubbla budskap om vilket förhållningssätt som 

straffsystemet bör ha gentemot unga lagöverträdare. Intresset att ungas brottslighet ska mötas 

av proportionella reaktioner förefaller emellertid vara överordnat. Inom ramen för den 

ingripande reaktionen anges att åtgärderna till viss del ska utformas efter den unges behov. 

Behovshänsyn ges således utrymme inom ramen för påföljden, men endast på proportion-

alitetens villkor. 

 Rörelsen från sociala myndigheter till domstol är tydlig i förslagen om ungdomstillsyn och 

ungdomsövervakning. Förutom att skiftet belyser att förtjänst ges företräde framför behov 

illustrerar rörelsen även en förändring i synen på hur det samhälleliga ansvaret för unga 

lagöverträdare ska fördelas. Istället för att sociala myndigheter har huvudansvaret så erhåller 
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domstolen den härskande rollen när det gäller hanteringen av unga. Unga lagöverträdare anses 

således i större utsträckning vara en angelägenhet för rättsväsendet och i mindre utsträckning 

vara en angelägenhet för de sociala myndigheterna. 

 Den unges behov av vård och stöd avgör enligt förslagen i mindre utsträckning påföljdernas 

utformning, men individualpreventiva tankegångar tycks influera påföljdernas innehåll på 

andra sätt. Det framstår som att ett viktigt intresse är att samhället ska skyddas från personer 

som begår brott. De rörelsebegränsande inslagen av ungdomsövervakning innebär att unga lag-

överträdare inte kan vistas fritt ute i samhället under vissa tider. Institutet helghemarrest 

motiveras inte av att hemmiljön har ett positivt inflytande på den unge, utan istället av att det 

utgör en kännbar inskränkning och håller denne borta från vissa situationer och platser.  

 En liknande tendens som kan urskiljas i förslagen om ungdomstillsyn och ungdoms-

övervakning är att vikten av tydliga och trovärdiga påföljder betonas. Det framstår som 

angeläget att samhället ska markera mot brottslighet och att det ska vara tydligt för den unge 

att det rör sig om en straffrättslig påföljd. Den ovan beskrivna rörelsen från sociala myndigheter 

till domstol kan relateras till intresset att brottslighet ska mötas av ”riktiga” straffrättsliga 

reaktioner. Likaså kan förslaget om att polisen ska kunna omhänderta den unge även om denne 

inte begår något brott – utan endast överträder rörelsebegränsningarna för att till exempel träffa 

vänner – ses som ett uttryck för detta. Formuleringarna i motiven tycks förmedla att de nya 

påföljderna ska avskräcka unga från brottslighet genom att fungera uppfostrande och 

kontrollerande. Detta kan ses som en slags hybrid av prevention och proportionalitet som är 

särskilt utmärkande för förhållningssättet till unga. 

 Sammanfattningsvis motiveras åtgärderna inom ramen för de föreslagna påföljderna främst 

av att de ska vara tydliga och tillräckligt ingripande. När dessa intressen tillåts styra 

påföljdernas innehåll riskerar intresset av en ändamålsenlig verkställighet och de långsiktiga 

konsekvenserna för unga lagöverträdare att hamna i skymundan. 
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