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Sammanfattning 

Ca 19 000 barn under 15 år blir varje år polisanmälda för brott. Syftet med den här 
uppsatsen har varit att undersöka vad som händer med dessa barn, vilka insatser som görs 
för dem från olika myndigheters sida. Får de någon reaktion från samhället på sin brottsliga 
handling? Vilken är bakgrunden till att man valt att införa en straffbarhetsålder på 15 år och 
finns det något som talar för att den behöver ändras? Innan 15 års ålder har man inte har 
uppnått tillräcklig mognad för att ha ansvarsförmåga. Därför straffas inte dem under 15 år. 
Det övergripande samhälleliga ansvaret för de ungas sociala situation ligger på socialtjänsten 
och det är också socialtjänsten som har ansvaret för dem under 15 år som begår brott. I 
många fall får inte dessa ungdomar någon reaktion från samhället. Detta är dock inte någon 
grund för att straffbarhetsåldern ska sänkas, de allra flesta som begår brott under sin 
ungdomstid slutar med detta av sig själva utan några insatser. Det är de som inte gör det 
som behöver fångas upp av socialtjänsten på ett bättre sätt och få hjälp och insatser.  
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Förkortningar 

FN:s barnkonvention Förenta Nationernas konvention om barns 
rättigheter 

BrB   Brottsbalken (1962:700) 

BrOM   Brottsoffermyndigheten 

BRÅ   Brottsförebyggande rådet 

CRC   Committee on the Rights of the Child, FN:s kommitté 
rörande barns rättigheter 

FUK   Förundersökningskungörelsen (1947:948) 

KvaL Lag (1974:203) om kriminalvård i anstalt 

LVU Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 
av unga 

LUL Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om 
unga lagöverträdare 

MST   Multisystemisk Terapi 

NJA   Nytt Juridiskt Arkiv 

Prop.   Proposition 

RB   Rättegångsbalken (1942:740) 

RPS   Rikspolisstyrelsen 

SoL   Socialtjänstlagen (2001:453) 

SOU   Statens offentliga utredningar 
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1. Inledning 

Det är inte bara vuxna människor som kan begå och faktiskt begår brott. Även ungdomar och 
barn begår brott. Det svenska rättssystemet är utformat så att ungdomar som begår brott 
visas en viss tolerans med särskilda påföljder mm. Ansvaret för dessa läggs till stor del på 
socialtjänsten. Men vad händer då med de barn som inte uppnått straffbarhetsåldern men 
som begår brott? I Sverige är straffbarhetsåldern 15 år. Detta innebär att den som begår 
brott innan den fyllt 15 år inte kan dömas till någon påföljd. Enligt en BRÅ-rapport från 2008 
är det ca 19 000 barn under 15 år varje år som blir polisanmälda för brott.1 Barn och 
ungdomar som begår brott har ofta ett behov av stöd och hjälp från samhället. Hur 
behandlar rättssystemet dessa barn? I juli i år gjordes ändringar i lagen om unga 
lagöverträdare, LUL, som innebär en skyldighet för polisen att utreda dessa brott. Vad 
händer under polisens utredning och vilka insatser görs för dessa barn? Socialtjänsten är den 
myndighet som har det övergripande ansvaret för barn och ungas sociala situation och i och 
med det även ansvar för de barn och unga som begår brott. Samhället har också ett intresse 
av att brott följs av en reaktion och att brott motverkas. Därför är det viktigt att även barn 
som begår brott möter någon slags reaktion från samhället då de misstänks för och begått 
brott. Ansvaret för detta är således delat mellan polis och socialtjänst. Vilka insatser görs då 
från socialtjänsten för de barn som begått brott? Får de någon reaktion från samhället? 
Straffbarhetsåldern har diskuterats fram och tillbaka i media länge och det finns många 
åsikter. I Danmark sänkte i juli i år straffbarhetsåldern från 15 till 14 år vilket gjorde att 
debatten kring straffbarhetsåldern här i Sverige återigen kom upp till ytan. Med anledning av 
lagändringen i LUL samt den diskussion som finns har jag valt att undersöka vilka reaktioner 
de barn som begått brott får samt undersöka den gällande rätten kring straffbarhetsåldern 
och barn som begår brott samt för en diskussion kring huruvida en ändring av 
straffbarhetsåldern är motiverad. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Frågan om vilken straffbarhetsåldern bör vara har diskuterats länge i media och i juli i år 
gjordes ändringar i LUL som innebär en skyldighet för polisen att i större utsträckning utreda 
brott begångna av dem som inte uppnått straffbarhetsåldern. Syftet med den här uppsatsen 
är dels att utreda rättsläget rörande unga lagöverträdare, de över och de under 15 år, dels 
att försöka svara på frågan huruvida en ändring av straffbarhetsåldern är motiverad. För att 
kunna utreda detta har jag valt att ta upp följande frågor;  

Vilken är den gällande rätten på området? 

Hur har straffbarhetsåldern sett ut historiskt?  

Hur ser andra länder på straffbarhetsåldern?  

Vad innebär lagändringen i LUL från juli 20102? 

                                                           
1
 BRÅ rapport 2008:11 Barn som begått brott, s. 13. Totala antalet misstänkta personer över 15 år i landet var 

år 2007 112 304 stycken, BRÅ statistik för år 2007 på www.bra.se. 
2
 Lag (2010:478). 
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Hur tas barn under 15 år som misstänks för brott om hand av polis och socialtjänst?  

Vilka insatser görs för dessa barn?  

Hur skiljer sig myndigheternas insatser för barn under 15 år i jämförelse med de över 15 år? 

Vilka argument för och emot en sänkning av straffbarhetsåldern är det som förs fram i den 
debatt som förts i media? 

 

1.2 Avgränsningar 
Jag har valt att avgränsa mig, när det gäller det internationella perspektivet, till FN:s 
barnkonvention, samt rättsläget i Danmark och England.  

FN:s barnkonvention är intressant då det är en stor internationell konvention vilken nästan 
alla stater tillträtt.  

Danmark valde jag på grund av att de nyligen genomfört en sänkning av straffbarhetsåldern 
och på grund av att Danmark ligger ganska nära och är på många sätt väldigt likt Sverige. En 
jämförelse mellan Danmark och Sverige kändes därför intressant.  

Att jag valt att ta upp England beror på att de har en väldigt låg straffbarhetsålder och att 
det därför kunde vara intressant. Fokus kommer att ligga på Sverige. 

 

1.3 Disposition 
Jag kommer att börja med att redogöra för den gällande rätten kring straffbarhetsåldern 
samt hur den utvecklats historiskt, med fokus på hur tankarna kring just barn och unga som 
begår brott har utvecklats. Sedan har jag valt att se på straffbarhetsålder ur ett 
internationellt perspektiv, hur det ser ut i andra länder och i Europa samt hur FN:s 
Barnkonvention ser på straffbarhetsålder och barn som begår brott. Efter det kommer ett 
kapitel som behandlar de insatser som görs då ett barn misstänks för brott. Vad polisen har 
för uppgifter och skyldigheter samt vilka skyldigheter som åligger socialtjänsten och vilka 
åtgärder de utför då ett barn misstänks för brott. Slutligen kommer en diskussion huruvida 
straffbarhetsåldern bör ändras samt en analys av rättsläget och åtgärderna som utförs. 

 

1.4 Metod och material 
För att besvara frågeställningarna kommer jag att använda mig av en rättsvetenskaplig 
metod. Framförallt kommer jag att använda mig av studier av rättskällorna; lagtext, 
förarbeten, praxis och doktrin. Jag kommer även att använda mig av rapporter från BRÅ och 
statistik. 

För att försöka förklara straffbarhetsåldern, bakgrunden till lagstiftningen och hur den sett 
ut historiskt, har doktrin varit en viktig källa.  
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När jag försökt utreda polisens och socialtjänstens ålägganden och arbete med barn som 
begår brott har propositioner och SOU hjälpt mig, men kanske särskilt har jag haft nytta av 
BRÅ-rapporter jag studerat.  

Vid studierna av utländsk rätt har jag valt att hålla mig till den litteratur som finns i ämnet, 
men för att lyfta fram bakgrunden till den sänkning av straffbarhetsåldern som genomförts i 
Danmark har jag även studerat danska förarbeten till lagstiftningen. När det gäller England 
har jag undersökt rapporten från FN:s kommitté rörande barns rättigheter.  

För att belysa debatten i media har jag använt olika debattartiklar på ämnet. 
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2. Allmänt om straff och straffbarhetsåldern  

Straff är ett lidande eller obehag som avsiktligen tillfogas en person; på ett opersonligt sätt 
motiverat av rättviseskäl; därför att hon överträtt en befallning eller regel som uppfattas 
som bindande för henne; av staten.3 

Bakgrunden till varför vi straffar kan följas långt bak i tiden, under medeltiden var de 
grundläggande straffrättsliga principerna vedergällningsprincipen och 
avskräckningsprincipen.4 Olika straffteorier har vuxit fram och tillämpats sedan dess men 
idag är det allmänpreventionen som har en central plats i det kriminalpolitiska tänkandet.5  

Domstolen ska, när den väljer påföljd, se till individen och individualpreventiva skäl. 
Lagstiftaren baserar straffskalorna utefter brottets svårhet eller förkastlighet utifrån något 
slags rättviseresonemang. Men grunden till varför man överhuvudtaget kriminaliserar och 
straffar är baserad på allmänpreventiva överväganden. Trodde man inte att hotet om straff 
hade någon effekt skulle det inte finnas någon grund för kriminalisering.6  

 

2.1 Straffbarhetsåldern 
I första kapitlet, första paragrafen i brottsbalken hittar vi definitionen av brott.  

”Brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och för 
vilken straff som sägs nedan är föreskrivet.”7  

Alla, även barn och psykiskt störda kan således begå brott. Dock har man valt att införa en 
straffbarhets- eller straffmyndighetsålder, som innebär att barn under 15 år inte får dömas 
till någon påföljd.8 Straffbarhetsåldern inträder den dagen man fyller 15 år, avgörande är 
åldern då brottet begicks, inte åldern då lagföringen sker. 9 Kan åklagaren inte styrka att ett 
brott förövats efter att den tilltalade fyllt 15 år ska åtalet ogillas.10 

Anledningen till att barn under 15 år inte ska göras straffrättsligt ansvariga för sina 
handlingar är att de inte uppnått tillräcklig psykisk mognad och inte heller har tillräckligt 
utvecklade rättsbegrepp.11 

Grunden till straffbarhetsåldern ligger således i att barn och unga som begått brott inte kan 
anses ha samma mogenhet och värderingar som en vuxen. Orsaken till att barn och unga 

                                                           
3
 Jareborg, Nils, Zila, Josef, Straffrättens påföljdslära, Norstedts Juridik AB. Stockholm, 2007., s. 13 

4
 Inger, Göran, Svensk rättshistoria, Liber Ekonomi. Malmö, 1997., s. 61 

5
 Leijonhufvud, Madeleine, Wennberg, Suzanne, Straffansvar, Norstedts Juridik AB. Upplaga 7:4. Vällingby, 

2008, s. 21 
6
 Leijonhufvud, Wennberg, 2008 s. 20-21 

7
 BrB 1 kap 1 § 

8
 BrB 1 kap 6§ Tidigare fanns bestämmelsen i BrB 33 kap 1 § men 1988 flyttades den till 1 kapitlet då den 

ansågs så grundläggande. Prop. 1987/88:120 s. 72 
9
 NJA 1960 s 521, Holmqvist, Lena, Leijonhufvud, Madeleine, Träskman, Per Ole & Wennberg, Susanne, 

Brottsbalken: En kommentar, Del I, Studentutgåva 5, Brotten mot allmänheten och staten m.m. Upplaga 5:2. 
Nordstedts Juridik AB. Stockholm, 2007., s. 1:40 
10

 Jareborg, Zila, 2007 s. 18 
11

 Nordlöf, 2005, s. 175-176 
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begår brott kan ofta vara dåliga hem eller uppväxtförhållanden och i de fall där detta är 
förklaringen till beteendet ligger skulden kanske snarare på föräldrarna än på barnet. Det 
som krävs i dessa fall är snarare förståelse än fördömelse.12   

Ett annat skäl till att det finns en straffbarhetsålder är att straff påverkar barn annorlunda än 
vuxna. Till exempel skulle en frihetsberövande påföljd få helt andra konsekvenser för ett 
barn och kunna skada barnet mer än en vuxen. Böter är inte heller något bra alternativ då 
barn ofta inte har några egna tillgångar att betala dem med. Resultatet skulle bli att 
föräldrarna blir betalningsansvariga men detta går emot den straffrättsliga princip som säger 
att endast den som begått brottet ska straffas.  

Föräldrarnas roll rörande ett barn under 15 år är fortfarande stark, även socialtjänsten har 
ett ansvar för den unges uppväxt och utveckling. Om ett ingripande behövs så ska det ske 
genom socialrättsliga ingripanden istället för straffrättsliga.13  

En annan orsak till varför barn särbehandlas är deras bristande ansvarsförmåga. Inte förrän 
vid 18 års ålder är nervsystemet fullt utväxt och barn har normalt inte utvecklats tillräckligt 
för att kunna förstå andras intressen och de grundläggande värden som finns i samhället. 
Inte heller förmågan till självkontroll är fullt utvecklad hos ett barn. Barn har dessutom 
svårare att motstå grupptryck. Ett barn blir inte vuxet över en dag utan det är en lång 
inlärningsprocess där barnet bland annat prövar olika roller. Möjligheten att utveckla full 
kognitiv förmåga samt att få erfarenhet hör ihop med åldern och enligt Jareborg är det mer 
resonligt att förvänta sig denna förmåga hos en 17-åring än en 15-åring.14   

Eftersom bristande mognad är ett av skälen till varför en straffbarhetsålder införts kan man 
reflektera över varför man valt att fastställa straffbarhetsåldern till en viss ålder då barn i 
allmänhet mognar väldigt olika. Detta beror på att själva prövningen av det enskilda barnets 
ansvarsförmåga skulle bli väldigt besvärlig.  Bedömningen skulle innebära en stor 
rättsosäkerhet och problem i praxis. Förutsebarheten skulle minska avsevärt och detta skulle 
även strida mot principen om likställighet.  

Vid ärenden och mål av socialrättslig natur återfinns en åldersgräns för processbehörighet 
som även den ligger på 15 år. Bland annat kan barn från och med att de fyllt 15 år själva 
samtycka till vård enligt SoL, till skillnad från de barn som är under 15 år där samtycket 
måste ges av vårdnadshavaren.15 Att gränserna överensstämmer innebär en viss 
koordination mellan de två juridiska områdena som båda berör bestämmelser om ingrepp i 
den personliga integriteten.  Socialrätten och straffrätten ligger nära och går nästan in i 
varandra när det gäller barn som begår brott. 

Att en gärning betecknas som brott även då den är begången av någon under 15 år har 
delvis grund i att man vill undvika problem gällande bland annat 
medverkansbestämmelsen.16 Det ska inte råda något tvivel om att bestämmelsen ska kunna 
användas gällande vuxna även då huvudgärningen begåtts av någon under 15 år.17 

                                                           
12

 Nordlöf, 2005, s. 177 
13

 Nordlöf, 2005 , s. 177 
14

 Jareborg, Zila, 2007, s. 147 
15

 SoL (2001:453) 3 kap. 6 § 
16

 BrB, 23 kap 4 § 
17

 Holmqvist mfl, 2007 s. 1:40 
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Efter att straffbarhetsåldern uppnåtts beaktas fortfarande ungdom särskilt vid 
straffmätningen till dess 21 års ålder uppnåtts. Bland annat får inte fängelse på livstid 
ådömas och fängelse på viss tid endast om särskilda eller synnerliga skäl finns.18  

Enligt 38 § LUL finns en möjlighet att undantagsvis föra en så kallad bevistalan mot barn 
under 15 år vid misstanke om brott. Detta kan ske på begäran av åklagare om det krävs ur 
allmän synpunkt, eller efter framställning av socialnämnden, socialstyrelsen eller 
vårdnadshavarna för den unge. Resultatet blir en dom där domstolen fastställt om det 
ansetts styrkt att den unge begått gärningen. Bevistalan används sällan, den är främst 
avsedd att användas i de fall då barnet misstänks för ett mycket allvarligt brott och då ett 
domstolsavgörande är av en stor betydelse i andra sammanhang.19 Hur är det med 
förundersökning?! 

Även om barn under 15 år inte kan ådömas någon påföljd kan de fortfarande bli 
skadeståndsskyldiga ifall de orsakar skada.20 För skadeståndsansvar finns inte någon 
bestämd nedre åldersgräns, dock ansågs i NJA 1977 s. 186 en 3-åring som orsakat skada 
under lek ej ansvarig.21 

 

2.1.1 Historiskt perspektiv 
Redan i 1864 års Strafflag fanns i femte kapitlet, som handlade om ”särskilda grunder som 
utesluta, minska eller upphäfwa straffbarhet”22, ett förbud mot att straffa barn under 15 år. 
Domstolen hade dock rätt att förordna att barnet i hemmet skulle rättas, av sina föräldrar 
eller av den under vars vårdnad den stod, genom aga. Domstolen kunde även förordna att 
barnet skulle sättas i allmän uppfostringsanstalt.23 

I de fall då någon som fyllt 14 men inte 15 år gjort sig skyldig till en gärning som var belagd 
med dödsstraff eller straffarbete över 2 år samt ansågs tillräckligt mogen att inse gärningens 
brottslighet kunde denne ändå dömas till straffarbete 4 år som motsvarade dödsstraff eller 
till straffarbete 2 år.24 

Även för barn mellan 15 och 18 år fanns regler som bland annat innebar att dessa ej kunde 
dömas till dödsstraff eller straffarbete på livstid utan dessa straff skulle ersättas med 
straffarbete från och med sex till tio år.25 

Grunden till varför barn under 15 år inte straffades var att barn på grund av att de inte var 
fullt utvecklade kunde anses tillräkneliga och därför heller ej straffas för sina gärningar. Även 
unga lagöverträdare i åldern 15-18 ansågs ha en mindre tillräknelighet än en vuxen.26 

                                                           
18

 BrB 29 kap 7 §, BrB 30 kap 5 § 
19

 Prop. 2009/10:105 Barn under 15 år som misstänks för brott s. 16-17 
20

 Skadeståndslagen 2 kap 4 § samt 1-3 §§ 
21

 Karnov lagkommentar, Skadeståndslagen 2 kap 4 §, kommentar nr 20, Bertil Bengtsson. 
http://juridik.thomsonreuters.se/app/document?srguid=ia744dc1e0000012c28f9c4a540996a30&docguid=i7E6
2EB96E7FE2857E040DF0A17655DDD 2010-11-08 
22

 1864 års Strafflag 5 kap 
23

 1864 års Strafflag 5 kap 1 § 
24

 1864 års Strafflag 5 kap 2 § 
25

 1864 års Strafflag 5 kap 3 § 
26

 Nordlöf, Kerstin, Unga lagöverträdare i social-, straff- och processrätt, Studentlitteratur. Lund, 2005. s. 174 

http://juridik.thomsonreuters.se/app/document?srguid=ia744dc1e0000012c28f9c4a540996a30&docguid=i7E62EB96E7FE2857E040DF0A17655DDD
http://juridik.thomsonreuters.se/app/document?srguid=ia744dc1e0000012c28f9c4a540996a30&docguid=i7E62EB96E7FE2857E040DF0A17655DDD
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Tillräknelighetsrekvisitet innebar att barn formellt sett inte ansågs kunna begå brott, till 
skillnad från idag då alla människor anses kunna begå brott.27  

År 1902 gjordes ändringar i Strafflagen i samband med en diskussion om vad som var det 
bästa för den unge. Undantaget gällande 14 åringar misstänkta för grova brott togs bort och 
även domstolens möjlighet att förordna att barnet i hemmet skulle rättas av sina föräldrar 
genom aga samt möjligheten att förordna att barnet skulle sättas i allmän 
uppfostringsanstalt. Nu var skälen för en straffbarhetsålder praktiska och humanitära till 
skillnad från tidigare då den grundades på den unges urskillningsförmåga.28 

Under 1900-talets början drev en tysk straffrättsprofessor, Franz von Liszt, ett förslag om att 
straffbarhetsåldern skulle höjas till 16 år, samt att de yngsta lagöverträdarna skulle 
uppfostras genom statliga uppfostringsåtgärder, medan de som uppnått straffbarhetsåldern 
skulle straffas antingen med uppfostrande åtgärder eller hamna i särskild ungdomsanstalt. 
von Liszt menade att straffet skulle ha ett preventivt syfte i motsats till vedergällande, samt 
att det gick att urskilja tre olika typer av brottslingar: de som kunde förbättras, de som 
behövde avskräckning och varning samt de som var oförbätterliga. Barnen skulle således 
anses vara förbätterliga eller kunna avskräckas från att begå ytterligare brott.29  

Liszt tillhörde den så kallade moderna eller sociologiska skolan inom straffrätten. En annan 
inriktning hade den italienska, eller positiva skolan som den också kallades, vilken 
företräddes av bland annat Enrico Ferri. Ferri ansåg att en individs personliga anlag och 
egenskaper samt sociala miljö var det som gjorde denne till en brottsling. Brottslingen har 
ingen fri vilja. Särskilda skolor och uppfostringsanstalter föreslogs för de unga 
lagöverträdarna för att förbättra och resocialisera dessa.30  

Från Amerika kom till England ett system där de unga lagöverträdarna slapp 
frihetsberövande straff för mindre brott och istället ställdes under övervakning. Skötte de sig 
under övervakningstiden slapp de helt straff. Detta system kom senare med vissa ändringar 
även till norden.31  

I och med att BrB infördes år 1965 skedde en stor förändring. Vid skapandet av BrB fördes en 
diskussion kring en höjning av straffbarhetsåldern till 18 år. Få personer under 18 år blev 
faktiskt föremål för kriminalvården, de fick istället åtalsunderlåtelse och stöd socialrättsligt. 
Skälen som angavs mot en höjning var att det borde finnas en möjlighet för domstolen att 
ådöma böter och av rättssäkerhetsskäl ansåg man det vara viktigt att den unge kunde föras 
inför domstol.32  

I och med införandet av BrB förändrades synen på tillräknelighet. Man gjorde enligt den nya 
lagstiftningen inte längre några undantag med hänsyn till tillräknelighet, nu kunde alla begå 
brott. Dock kunde någon under 15 år inte ådömas någon straffrättslig påföljd. Barn under 15 
år kunde inte göras straffrättsligt ansvariga för sina handlingar då de inte uppnått tillräcklig 

                                                           
27

 Jareborg, Zila, 2007, s. 18 
28

 Nordlöf, 2005 s. 175 
29

 Inger, 1997 s. 236-237 
30

 Inger, 1997, s. 238 
31

 Inger, 1997, s. 240 
32

 Nordlöf, 2005, s. 175 
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psykisk mognad och inte heller hade tillräckligt utvecklade rättsbegrepp. Man ville helt 
enkelt skydda barnen. Detta var ett steg bort från den äldre tanken om vedergällning.33  

 

2.2 Myndighetsåldern 

Straffbarhetsåldern i Sverige har således nästan varit helt oförändrad och legat på en ålder 
av 15 år sedan år 1864. Även om den lyfts upp till diskussion ett par gånger har det aldrig lett 
till några ändringar. Man kan göra en jämförelse med myndighetsåldern som däremot har 
förändrats under tiden.  

Myndighetsåldern sänktes år 1969 till 20 år och endast ett par år senare, år 1974, sänktes 
den ytterligare ned till 18 år.34 Dessförinnan hade myndighetsåldern varit 21 år sedan år 
1721 för män.35 Först 1863 förklarades en ogift kvinna myndig vid 25 års ålder och 1884 fick 
kvinnor samma myndighetsålder som män.36 

Sänkningen år 1969 skedde i överensstämmelse med de övriga nordiska länderna och i 
samband med sänkningen utvidgades även rättigheterna för den omyndige. Detta hade till 
följd att ändringen 1974 med en ytterligare sänkning av myndighetsåldern inte innebar en 
lika stor förändring som man skulle kunna tro. Den civilrättsliga handlingsförmågan hos en 
18 åring ansågs redan vara så pass stor redan innan ändringen att man i praktiken i stort sett 
kunde anses myndig redan vid 18 års ålder redan innan lagändringen.37 

I propositionen till lagändringen diskuterades även huruvida bestämmelserna kring 
åldersgränserna inom påföljdsområdet skulle påverkas av att myndighetsåldern sänktes men 
detta ansågs inte vara aktuellt då dessa åldersgränser bestämdes av kriminalpolitiska 
hänsyn.38 

 

                                                           
33

 Nordlöf, 2005, s. 175-176 
34

http://juridik.thomsonreuters.se/app/document?docguid=i7E62EB96EE292857E040DF0A17655DDD&startCh
unk=3&endChunk=3 Karnov lagkommentar, Föräldrabalken 9 kap 1 §, kommentar 278, Erik Brattgård 
35

 Inger, 1997 s. 94 
36

 Inger 1997 s. 204 
37

 Prop. 1974:44 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i föräldrabalken, m.m. s 35-36 
38

 Prop. 1974:44 s. 70-71 

http://juridik.thomsonreuters.se/app/document?docguid=i7E62EB96EE292857E040DF0A17655DDD&startChunk=3&endChunk=3
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3. Internationellt perspektiv 

3.1 FN:s Barnkonvention 
Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989 och Sverige ratificerade den året 
efter. Sedan dess är Sverige folkrättsligt förpliktat att ha en lagstiftning som uppfyller 
konventionens krav. Enligt FN:s barnkonvention är alla barn till dess de fyllt 18 år. De fyra 
huvudprinciperna återfinns i artikel 2, 3, 6 och 12. Artikel 2 fastslår alla barns lika värde samt 
samma rätt till rättigheter. I artikel 3 finns principen om barnets bästa som innebär att det är 
barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Barnets 
bästa återfinns även i SoL39. Artikel 6 deklarerar varje barns rätt att överleva, leva och att 
utvecklas, fysiskt, psykiskt och socialt. I artikel 12 uttrycks barnets rätt att uttrycka sina 
åsikter och att få dem beaktade i alla de frågor som rör honom eller henne. Hänsyn ska dock 
tas till barnets ålder och mognad.40  

Artikel 40 behandlar den situationen då ett barn misstänks för brott. I tredje punkten i 
artikeln stadgas en skyldighet för konventionsstaterna att  
 
”(a) fastställa en lägsta straffbarhetsålder; (b) vidta åtgärder, då så är lämpligt och önskvärt, 
för behandling av barn under denna ålder utan att använda domstolsförfarande, under 
förutsättning att mänskliga rättigheter och rättsligt skydd till fullo respekteras.”41 
 
I fjärde punkten anges vård, ledning och föreskrifter om till sin rådgivning, övervakning, vård 
i fosterhem, program för allmän utbildning och yrkesutbildning som lämpliga åtgärder som 
alternativ till anstaltsvård som inte anses lämpligt för barn.42  
 
I konventionen finns ingen vägledning till vilken ålder som anses vara lämplig 
straffbarhetsålder, endast ett krav på att en sådan ska finnas. Dock finns ledning för vilken 
ålder som anses lämplig i CRC General Comment No. 10: Children’s Rights in Juvenile Justice.   

Där förklaras vad som menas med straffbarhetsålder. Nämligen att barn under 
straffbarhetsåldern inte ska kunna åtalas eller hållas ansvariga i en rättsprocess för brott de 
begått. Man hänvisar även till ”the Beijing Rules”43 som ger ledning för hur staterna kan 
uppfylla skyddet för barns rättigheter. I regel nummer 4 i ”the Beijing Rules” 
rekommenderas att straffbarhetsåldern inte sätts till en för låg ålder utan hänsyn ska tas till 
emotionell, mental och intellektuell mognad.44 Från rekommendationerna i ”the Beijing 
Rules” har kommittén dragit slutsatsen att en straffbarhetsålder på under 12 år inte är att 
anse som internationellt acceptabel och staterna uppmuntras att höja straffbarhetsåldern till 
minst 12 år. Samtidigt uppmanar man staterna att inte sänka sin straffbarhetsålder till 12 år 
utan rekommenderar en högre ålder, förslagsvis 14 eller 16 år vilket anses skulle bidra till ett 
rättssystem som kan angripa problemen med barn och unga som begår brott utan att de 

                                                           
39

 SoL 1 kap 2 § 
40

 FN:s barnkonvention, artikel 2,3,6 samt 12 
41

 FN:s barnkonvention, artikel 40, 3 p, a samt b 
42

 FN:s barnkonvention, artikel 40, 4 p 
43

 United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice 
44 United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, 4 §. 
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hamnar i en rättsprocess. Kommittén framför även kritik mot att ha en lägre åldersgräns vid 
vissa grövre brott eller då barnet anses särskilt moget. 45  

 

3.2 Danmark 
Barn under straffbarhetsåldern kan i Danmark inte utsättas för något straff i formell mening 
eller bli föremål för några andra straffrättsliga sanktioner. Dock kan sociala åtgärder företas, 
som anses vara minst lika ingripande som de straffrättsliga, även om målet inte är att straffa 
utan att stötta, socialisera och utbilda.46 

I juli 2010 sänkte Danmark straffbarhetsåldern från 15 till 14 år. I den tidigare strafflagen 
från 1866 var straffbarhetsåldern satt till 10 år, dock kunde personer i åldern 10-14 år endast 
straffas beroende på den brottsliga handlingens beskaffenhet samt med hänsyn till barnets 
mognad och förmåga att förstå rätt och fel. Exempel på brottslig handling som kunde 
bestraffas var dödande, omfattande misshandel, stöld, rån eller mordbrand. År 1930 höjdes 
emellertid straffbarhetsåldern till 15 år med motiveringen att justitiedepartementet från 
flera håll uppmanades höja straffbarhetsåldern med hänvisning till att icke straffrättsliga 
åtgärder skulle vara tillräckliga för att motverka kriminaliteten hos barn under 15 år.47  
Ytterligare anledningar till att straffbarhetsåldern sattes till 15 år i Danmark var att barn 
under 15 år inte uppnått en tillräcklig mognad för att kunna ådra sig straffansvar.48  

De skäl som angavs för sänkningen av straffbarhetsåldern 2010 var bland annat att ungas 
kriminalitet bör mötas med konsekvens och fasthet, vilket regeringen uppfattade bäst kunde 
ske inom ramen för det straffrättsliga systemet, samt att kriminaliteten bland 14-åringar var 
klart mer omfattande än den bland 12- och 13-åringar.49 

I betänkandet till lagförslaget var man kritisk till en sänkning av straffbarhetsåldern. Skäl som 
angavs emot en sänkning var bland annat att det inte fanns något belägg för att en sänkning 
av straffbarhetsåldern skulle medföra några preventiva effekter. Det ansågs även finnas en 
risk för att man genom att samla ”problembarn” på samma ställe befäster en kriminell 
självbild eller identitet hos dem vilken medverkar att barnen inleder en kriminell karriär. Det 
påpekas även att en sänkning av straffbarhetsåldern går emot viljan som finns hos FN, att 
straffbarhetsåldern skall höjas.50  

                                                           
45

 UN Committee on the Rights of the Child (CRC), CRC General Comment No. 10 (2007): Children's Rights in 
Juvenile Justice, 25 April 2007, CRC/C/GC/10, s. 10-12. Available at: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4670fca12.html [accessed 17 November 2010] 
46

 Greve, Vagn, Vestergaard, Jørn, Strafansvar, Jurist- og Økonomförbundets Forlag. 4e utgåvan, 1a upplagan. 
Danmark, 2002.s. 9 
47

  Betänkande från danska justitsministeriet, Insadsen mod ungdomskriminalitet, Betaenkning nr. 1508 s. 642-
643. Hämtat från http://jm.schultzboghandel.dk/upload/microsites/jm/ebooks/bet1508/pdf/bet1508.pdf 
2010-11-18 
48

 Greve mfl, 2002 s. 9 
49

 L 164  Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for 
forbrydelser, p 2.2.3 Hämtat från 
http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?/samling/20091/lovforslag/L164/som_fremsat.htm 2010-11-18 
50

 Betänkande till L 164 Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten 
til ofre for forbrydelser, s. 1-2. Hämtat från 
http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?/samling/20091/lovforslag/l164/betaenkning.htm 2010-11-18 
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3.3 England och Wales  
I England är straffbarhetsåldern 10 år. Tidigare låg straffbarhetsåldern så lågt som på 7 år. 
Efter höjningen till 10 år som skedde år 1969 fördes en diskussion om att höja åldern ända 
upp till 14 år, detta förslag genomfördes dock aldrig. Nu går lagstiftningspolitiken tvärt emot 
åt andra hållet och betonar snarare straff som svar på brott som begås av barn och unga. 
Vad än ett barn under 10 år tar sig för kan det inte utgöra ett brott enligt engelsk rätt, då 
barn under 10 år anses vara ”doli incapax” det vill säga inkapabla att begå brott. Dock kan 
brottslig handling begången av någon under 10 år även i England leda till sociala åtgärder.51  

Tidigare fanns enligt engelsk rätt en presumtion för att barn även i åldern mellan 10 och 14 
år var ”doli incapax”, det vill säga oförmögna att skilja mellan rätt och fel och således även 
oförmögna att begå brott, precis som de under 10 år. Det var då upp till åklagaren att bevisa 
att barnet hade något slags medvetet ont uppsåt. Man ansåg dock att denna presumtion 
gjorde att de barn i störst behov av förbättring och korrektion blev ursäktade vilket ledde till 
att presumtionen togs bort. Trots detta finns fortfarande möjlighet för barnets försvarare att 
hävda ”doli incapax” till barnets försvar. Skulle barnet kunna visa att det saknar 
omdömesförmåga att skilja mellan rätt och fel är det således upp till åklagaren att visa att 
barnet visst ägde tillräcklig förmåga att skilja mellan rätt och fel för att barnet ska kunna 
dömas. Tidigare var det mycket svårt för åklagaren att visa på att barnet hade uppnått 
tillräckligt moralisk medvetenhet.52  

I England finns sedan 1998 ett särskilt ”Youth Justice System” för misstänkta, tilltalade och 
dömda barn i åldrarna 10-17 år. ”Youth Justice System” är ett samlingsbegrepp för statliga 
myndigheter såsom sociala tjänster, polis, åklagare, domstolar, fängelser samt särskilda 
institutioner för barn och ungdomar. Innan ett ärende om barn eller unga behandlas av 
domstol inom ramen för systemet görs en bedömning av om ärendet kan slutföras på 
administrativ nivå, till exempel genom att en varning utfärdas. Ungefär två av tre fall inom 
systemet avslutas på det sättet. Dessutom finns ett antal program för förebyggande av 
brottslighet genom tidiga ingripanden. Det finns även en särskild domstol som behandlar 
mål med misstänkta i åldern 10-17 år, en så kallad ”youth court”. Domstolen är sammansatt 
av medlemmar som är särskilt utbildade för att handlägga ärenden som rör barn och unga. 
Denna domstol kan dock endast handlägga ärenden där det rör sig om max 2 års fängelse. I 
de fall ett längre fängelsestraff kan komma i fråga hänvisas fallet till ”Crown Court” som har 
befogenhet att utfärda straff för barn och unga på upp till livstids fängelse med uppgift om 
tidigaste tidpunkt för frigivning.53  

CRC, FN:s kommitté rörande barns rättigheter, har dock uttryckt oro kring den låga 
straffbarhetsåldern i England bland annat sin rapport från 200854 om genomförandet av FN:s 
Barnkonvention i Storbritannien. I rapporten rekommenderades en höjning av 
straffbarhetsåldern i överensstämmelse med kommitténs allmänna rekommendationer till 
minst 12 år och helst högre, 14 eller 16 år.55 
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3.4 Andra länder 
Överblick över straffbarhetsåldern i EU-länderna samt Island och Norge56: 

 

8 år  Storbritannien (Skottland) 

9 år  Malta 

10 år  Frankrike, Storbritannien (England, Nordirland och Wales) och Irland 

12 år  Holland 

13 år  Grekland 

14 år  Bulgarien, Cypern, Estland, Italien, Lettland, Litauen, Rumänien, Slovakien, 

Slovenien, Spanien, Tyskland, Ungern och Österrike 

15 år  Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige och Tjeckien 

16 år  Belgien, Luxembourg och Portugal 

17 år  Polen 
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 Betänkande från danska justitsministeriet, Insadsen mod ungdomskriminalitet, Betaenkning nr. 1508, s. 643 
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4. Samhällets reaktion vid brott begångna av den under 15 år 

Barn och ungdomar som begår brott har ett stort behov av stöd och hjälp. Socialtjänsten har 
det övergripande samhälleliga ansvaret för de ungas sociala situation. Socialtjänsten har 
därmed ett särskilt stort ansvar att ta hand om barn och unga som begått brott. De intressen 
som ligger till grund för samhällets reaktioner när barn begått brott är dels intresset att ta 
hand om och återföra den unge till ett liv utan kriminalitet och dels intresset att konsekvent 
hävda de grundläggande värderingar som ligger till grund för strafflagstiftningen genom 
någon slags reaktion. 
Den stödjande och hjälpande uppgiften ligger på socialtjänsten medan det åligger de 
rättsvårdande myndigheterna, såsom polis, åklagare och domstol, att hävda 
strafflagstiftningens grundläggande värderingar. Socialtjänsten och de rättsvårdande 
myndigheternas gemensamma intresse är att förhindra och motverka brott.  
Regeringen har gjort bedömningen att det är socialtjänsten som har de bästa 
förutsättningarna för att stötta och hjälpa de unga till ett välfungerande socialt liv utan 
kriminalitet. Huvudansvaret för de unga lagöverträdarna bör därför ligga hos 
socialtjänsten.57  
 
Barn under 15 år är inte straffmyndiga. De kan inte bli föremål för rättsväsendets åtgärder 
på grund av brott. Det är inte möjligt att inleda en förundersökning mot barn under 15 år för 
att utreda om och hur ett eventuellt brott begåtts. För att socialtjänstens hjälpinsatser ska 
bli adekvata och kunna sättas in i tid är det av betydelse att få omständigheterna kring 
brotten klarlagda.58 Socialtjänsten har inte samma möjligheter som polisen att utreda 
omständigheterna kring ett brott. I juli 2010 genomfördes en lagändring vars syfte var att 
polisen i större utsträckning ska utreda brott begångna av barn under 15 år.59 Utredningen 
ska ske mer effektivt än tidigare. Nu mer finns en presumtion att polisen alltid ska inleda en 
utredning när barn under 15 år misstänks för ett brott där straffet är fängelse i minst ett år. 
Polisen har dessutom getts utökade möjligheter att använda tvångsmedel mot barn i dessa 
fall.60 
 

4.1 Polis 

4.1.1. 31 § Utredning 

 
Polisen ska inte inleda en förundersökning vid misstanke om brott i de fall där barn under 15 
år begått brott. Någon straffpåföljd kan inte bli aktuell. I stället ska polisen i vissa fall 
genomföra en undersökning enligt LUL, en så kallad 31 § utredning. 
I och med lagändringen av LUL i juli 201061 infördes en presumtion för att polisen ska inleda 
en 31 § utredning i de fall där det för brottet det för brottet inte är föreskrivet ett straff 
lindrigare än fängelse ett år och förövaren är ett barn under 15 år. Polisen ska omedelbart 
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underrätta socialnämnden enligt 34 § 1 st. 1 p. LUL samt underrätta vårdnadshavare enligt 
33 § i samma lag. I de fall då det inte finns någon presumtion för utredning kan polisen ändå 
välja att inleda en utredning på tre olika grunder samt på begäran av socialnämnden. Har 
barnet inte fyllt 12 år kan en utredning inledas endast om det finns synnerliga skäl till det.62 
 
De tre andra grunderna på vilka polisen kan inleda utredning är, om det behövs för att 
klarlägga om någon som fyllt 15 år har tagit del i brottet, om det behövs för att efterforska 
gods som åstadkommits genom brottet eller som kan bli föremål för förverkande eller till sist 
om det av andra skäl är av särskild betydelse med hänsyn till ett allmänt eller enskilt intresse 
att en utredning genomförs.63 
 
Möjligheten till att inleda en utredning enligt LUL utvidgades genom lagändringen 2010. I 
tidigare lagrum stod "om det annars är av särskild vikt att utredning äger rum"64 som sista 
punkt vilket skulle motsvara den sist nämnda grunden. Den äldre bestämmelsen ansågs 
inkludera allmänt intresse men var främst avsedd att användas i undantagsfall vid särskilt 
allvarlig brottslighet. Den nya bestämmelsen kan användas även vid lindrigare brott om det 
av polisen anses behövas för att till exempel kunna klarlägga lokala grupperingar eller 
brottsmönster för att förebygga brott.65  
 
En 31 § utredning har fler syften. Det primära syftet är att klarlägga behovet av sociala 
insatser.66  

I och med lagändringen år 2010 har brottsofferperspektivet förstärkts. Målsäganden kan ha 
ett intresse av att brottet blir utrett även om den som begått brottet är ett barn under 15 år 
och inte är straffbar.67 Det framgår av BRÅ:s rapport från 2007 att brottsoffren i de fall där 
förövaren är under 15 år hade svårare att få ut brottskadeersättning från BrOM än i de fall 
då förövaren uppnått straffbarhetsåldern. För att ett beslut om brottsskadeersättning ska 
kunna fattas krävs att myndigheten kan slå fast att ett brott begåtts. Vid bedömningen av 
detta är polisens utredning av stor betydelse.68 Polisen utredde tidigare sällan de brott som 
begåtts av barn under 15 år och därför fanns i de fallen inget underlag för BrOM att grunda 
sin bedömning på. Dessa offer nekades därför ersättning i större utsträckning än andra. 
Skillnaden beräknades ligga på ungefär 20 procentenheter.69 I och med att fler brott nu 
kommer att utredas enligt 31 § LUL bör skillnaden minska.70 

Vid misstanke om mycket allvarliga brott finns det även ett intresse från samhällets sida att 
det blir klarlagt vad som ägt rum.71 

När en 31 § utredning inleds ska socialnämnd och vårdnadshavare för barnet omedelbart 
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underrättas.72 

I LUL 32 § finns krav på hur en 31§ utredning ska bedrivas. Bland annat ska den bedrivas med 
särskild skyndsamhet. Den får inte pågå längre tid än 3 månader om det inte är nödvändigt 
med hänsyn till utredningens beskaffenhet eller andra särskilda omständigheter. Den som 
leder utredningen, åklagare eller polis, ska vara särskilt lämpad för uppgiften. Det kan vara 
någon med extra fallenhet eller intresse för arbete med unga lagöverträdare. Såvitt det är 
möjligt ska samma åklagare eller polis utreda den unge ifall denne kommer tillbaka i en 
senare utredning.73  

Själva utredningen innehåller typiskt sett en beskrivning av händelseförloppet kring den 
brottsliga gärningen. Beslutar man att en utredning inte ska inledas överlämnas ärendet till 
socialnämnden.74   

När en utredning inleds i enlighet med 31 § LUL ska ett juridiskt biträde förordnas barnet om 
det inte är uppenbart att barnet saknar behov av biträde.75 

Utöver möjligheten att genomföra en 31 § utredning kan polisen, när den anländer till en 
brottsplats, vidta långtgående förstahandsåtgärder. Långtgående förstahandsåtgärder kan 
innebära att polisen håller förhör eller vidtar andra utredningsåtgärder som är av betydelse 
för utredningen.76 I vissa fall kan dessa långtgående förstahandsåtgärder vara nog för att 
klargöra omständigheterna kring brottet vilket innebär att ingen vidare utredning enligt 31 § 
krävs.77 

 

4.1.2 Polisförhör 

När en utredning inletts innebär detta i de flesta fall att förhör kommer att hållas med den 
misstänkte. Ibland kan förhör hållas redan på brottsplatsen, under de så kallade långtgående 
förstahandsåtgärderna.78  

Bestämmelser om hur förhör med barn ska gå till finns i FUK 15-18 §§. Det är 
undersökningsledaren som tar beslut om att förhör ska hållas med barn under 15 år. Endast 
frågor som oundgängligen behövs för att klarlägga om barnet har begått brottet får ställas. 
Socialnämnden ska underrättas om tid och plats för förhöret i god tid då företrädare för 
socialtjänsten bör närvara vid förhöret.79 

Vid förhöret ska hänsyn tas till barnets bästa. Förhöret ska planeras och verkställas på så sätt 
att det inte uppkommer någon fara för att den som ska förhöras tar skada. Förhöret får inte 
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göras mer ingående än vad omständigheterna kräver. Den som håller förhöret bör ha 
särskild kompetens för uppgiften.80  

Barn under 15 år är inte skyldiga att stanna kvar för förhör längre än 3 timmar eller 6 timmar 
om det är av synnerlig vikt för utredningen.81  

I en rapport från BRÅ 200882 undersöktes hur dessa förhör genomfördes i praktiken. 
Huvudfokus under förhören låg på brottet där skuldfrågan och konsekvenserna av brottet 
diskuterades. Både de juridiska konsekvenserna samt konsekvenserna för brottsoffret togs 
upp. Barnets sociala situation utreddes. Beroende på vem som höll i förhöret så kunde det 
urskiljas tre olika roller, den neutralt kunskapsinhämtande, den stödjande eller den 
uppfostrande.83  

Det finns olika åsikter om huruvida polisförhöret kan verka brottspreventivt. Utredningen av 
brottet kan ses som en markering från samhället att det inte är tillåtet att begå brott. BRÅ:s 
statistiska analys i rapporten från 2008 tydde dock inte på att polisförhör skulle ha någon 
påverkan på andelen återfall i brott.84  

 

4.1.3 Tvångsmedel 

Envarsgripande får ske även då den misstänkte är under 15 år om fängelse kan följa på 
brottet och om barnet påträffas på bar gärning eller på flykt från brottsplatsen.85 

Ett barn som inte inställer sig till förhör utan giltig orsak kan hämtas till förhöret.86 Hämtning 
och medtagande till förhör ska ske med stor restriktivitet och bör ske med hänsyn till barnets 
ålder och mognad.87

  

Finns det särskilda skäl får även beslag, husrannsakan och kroppsvisitation företas mot barn 
under 15 år. Dessutom får fotografi och fingeravtryck tas av den unge.88

  

Är någon skäligen misstänkt för att före femton års ålder ha begått ett brott för vilket inte är 
föreskrivet lindrigare straff än fängelse ett år eller ett straffbelagt försök, en straffbelagd 
förberedelse eller en straffbelagd stämpling till ett sådant brott får kroppsbesiktning företas, 
om det är av synnerlig vikt för att klarlägga omständigheterna kring brottet. Är någon 
skäligen misstänkt för att före femton års ålder olovligen ha brukat narkotika får 
kroppsbesiktning genom tagande av prov från kroppen och undersökning av sådana prov 
företas, om det kan antas vara nödvändigt för att avgöra behovet av socialtjänstens insatser 
för den unge.89  
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Enligt BRÅ:s rapport från år 2007 är åsikten från polis och socialtjänst att polisen är försiktig i 
användandet av tvångsmedel mot barn.  Polisen anses också vara medveten om 
proportionalitetsprincipen som gäller vid användandet av tvångsmedel. Vilken innebär att 
alla tvångsåtgärder som vidtas måste stå i proportion till intresset av att få ett brott utrett.90 

Kvarstår brottsmisstanken efter förhöret och efter andra vidtagna åtgärder ska protokoll 
över förhöret och åtgärderna omedelbart sändas till socialnämnden.91 

När en utredning avslutats ska utredningsprotokollet så snart som möjligt sändas till 
socialnämnden.92 

 

4. 2 Socialtjänst 

När ett barn under 15 år polisanmäls för ett brott informeras alltid socialtjänsten och 
vårdnadshavaren.93 Enligt 34 § LUL ska polisen underrätta socialnämnden omedelbart när 
ett barn under 15 år kan misstänkas ha begått ett brott på vilket fängelse kan följa. Vad gör 
socialtjänsten när ett barn misstänks för brott? Detta var huvudfrågan i en BRÅ-rapport från 
2008. Svaret varierade mellan de olika kommunerna.94

 

 

4.2.1 Socialtjänstens bedömning av behovet av en 31 § utredning 

När socialtjänsten får in en underrättelse från polisen om att ett barn under 15 år misstänks 
för brott ska det göras en bedömning av huruvida det finns skäl att begära en polisutredning 
enligt 31 § LUL.95  

En 31 § utredning ska begäras om socialnämnden bedömer att den kan antas ha betydelse 
för att avgöra behovet av socialtjänstens insatser för den unge. Det ska särskilt beaktas om 
det är fråga om ett brott som innebär att den unge äventyrar sin hälsa och utveckling eller 
om brottet kan antas utgöra ett led i en upprepad brottslighet begången av den unge.96  

Socialtjänsten kan ha flera motiv för att begära en 31 § utredning. En 31 § utredning kan 
klargöra skuldfrågan och öka sannolikheten för att barnet erkänner brottet. Det kan i sin tur 
underlätta dels bedömningen av om det behövs insatser, dels kontakten med barnet och 
föräldrarna. Det är lättare att få föräldrarna att inse allvaret i situationen om skuldfrågan är 
klarlagd. En klarlagd skuldfråga gör också att barnet inte kan förneka sina problem. Skulle 
det behövas göra en ansökan om tvångsvård enligt LVU kan en 31 § utredning utgöra ett 
viktigt underlag för ansökan.97 

De flesta brott som begås av barn under 15 år är lindriga och ofta tas barnet på bar gärning. 
Skuldfrågan kan då vara klarlagd och informationen om brottet tillräcklig utan att en 31 § 
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utredning gjorts. Polisen kan också, trots att ingen 31 § utredning gjorts, ha lämnat tillräcklig 
information baserat på de förstahandsåtgärder som vidtagits. I de fallen finns ingen 
anledning för socialtjänsten att begära någon 31 § utredning. Ett annat skäl som angavs mot 
att socialtjänsten skulle begära en 31 § utredning var att en 31 § utredning tar för lång tid.98 
Sedan rapporten publicerades har det införts ett skyndsamhetskrav med en tidsgräns för hur 
lång tid en 31 § utredning får ta.99 

 

4.2.2 Socialtjänstens förhandsbedömning  
Socialtjänsten har enligt 11 kap. 1 § SoL att göra en förhandsbedömning av huruvida en 
social utredning behöver göras. Hur denna förhandsbedömning görs varierar mellan 
kommunerna. Enligt BRÅ:s rapport från 2008 arbetar kommunerna efter olika modeller.  

Vissa kommuner har som regel att alltid inleda en utredning enligt 1 § 1 kap. SoL utan att 
göra någon förhandsbedömning. I lindriga fall är utredningen summarisk. Anledningen till 
detta är att det ger socialtjänsten bättre möjlighet att kontinuerligt följa barn som är i 
riskzonen. När en social utredning öppnas sparas informationen i en akt för barnet. Där kan 
också en senare anmälan läggas in. I de fall en social utredning inte inleds samlas 
informationen endast osorterat i en så kallad ”slaskpärm” och kan vara svår att återfinna.100 

I de flesta fall görs en förhandsbedömning. Vanligast är att förhandsbedömningen görs 
utifrån ett bedömningssamtal.  

Rutinerna kring bedömningssamtal varierar mellan de olika kommunerna. Ibland kallas 
barnet och dess föräldrar till ett möte, ibland görs bedömningssamtalet över telefon. Vissa 
kommuner genomför bara bedömningssamtal vid lite grövre brott. I de fallen får de föräldrar 
som inte blir kallade till bedömningssamtal endast ett erbjudande om samtal via brev.101  

Ett bedömningssamtal är ett samtal mellan socialtjänsten, barnet och barnets 
vårdnadshavare. Utifrån samtalet gör socialtjänsten en bedömning av vilka behov av insatser 
familjen kan ha. Behovet av en utredning av barnets miljö och förhållanden i enlighet med 
11 kap. SoL utröns. Bedömningssamtalet utgör också en markering från socialtjänstens sida 
för att påvisa allvaret i det som hänt för barnet och dess vårdnadshavare.102 Socialtjänsten 
ser bedömningssamtalet som en möjlighet att ge vårdnadshavarna stöd och hjälp rollen som 
gränssättare för barnet.103  De flesta kommuner kallar alltid till bedömningssamtal.104 

Barnets sociala situation är det som ligger i fokus under ett bedömningssamtal. Frågor ställs 
kring individen, familjen och närsamhället. Socialsekreterarna försöker bedöma hur barnet 
resonerar kring rätt och fel och vilken inställning barnet har till själva brottshändelsen. Det 
utreds hur barnet hanterar situationer när det blir argt och hur barnet skulle kunna lösa 
konflikter det hamnade i. Frågorna kring familjen syftar till att utreda föräldrarnas 
omsorgsförmåga samt deras förmåga att sätta gränser. Hur föräldrarna ser på barnets brott 
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diskuteras också. Socialsekreterarna vill se att föräldrarna tagit ställning mot det brottsliga 
beteendet och se till att det fått konsekvenser. Socialsekreterarna ger föräldrarna råd och 
stöd i deras roll som fostrare och gränssättare för barnet. Genom att ställa frågor kring 
närsamhället försöker socialsekreterarna att bedöma riskfaktorer såsom frånvaro från 
skolan, dåliga skolresultat eller utsatthet för mobbning. Detta för att bedöma om barnet har 
någon vuxen att vända sig till, det vill säga om barnet har något skyddsnät från 
vuxenvärlden. Även själva brottshändelsen tas upp. När brottet diskuteras får barnet berätta 
sin version av brottshändelsen samt varför han eller hon begått brottet. Socialsekreteraren 
förklarar vilka konsekvenserna brottet haft för brottsoffret samt vad de juridiska 
konsekvenserna hade blivit om barnet hade varit över 15 år. Socialsekreteraren försöker 
även utröna huruvida barnet känner ånger för det han eller hon gjort.105  

Socialsekreterarna uppfattar bedömningssamtalet som brottspreventivt. Den 
brottspreventiva effekten framhålls främst gälla de barn som kommer från ordnade 
förhållanden, i de fall där det finns andra sociala problem i familjen eller då barnet tidigare 
begått brott behövs oftast ytterligare insatser från socialtjänsten.106 Att barn och 
vårdnadshavare tvingas komma till bedömningssamtalet visar att samhället reagerar på det 
som skett.107  

Brå har i rapporten från 2008 studerat socialtjänstens arbete på länsnivå och drog slutsatsen 
att ungefär en tredjedel av de barn under 15 år som polisanmälts för brott blivit föremål för 
en 11 kap. 1 § utredning. Länsstyrelserna ansåg att fler utredningar borde ha gjorts och att 
socialtjänsten tagit för stor hänsyn till ett brott var bagatellartat när de tog beslutet att inte 
utreda trots att det var känt att det fanns andra problem inom familjen.108  

 

4.2.3 Insatser 

De flesta sociala utredningar som inleds av socialtjänsten efter att ett barn under 15 år 
anmälts för brott leder inte till att ett beslut om insats fattas. Många av kommunerna har 
öppna verksamheter som erbjuder föräldrarna hjälp och stöd som en service. Dit kan 
familjer vända sig utan att något beslut om insats fattas. Hur många som får hjälp den vägen 
finns det därför ingen statistik för.109  

De vanligaste insatserna är att en kontaktperson utses eller genomförande av stödsamtal 
med föräldrar och/eller barnet. Dessa insatser finns tillgängliga i alla kommuner. Andra typer 
av insatser som inte är lika vanliga är riktad föräldrautbildning, program för unga 
lagöverträdare, mer kvalificerade kontaktpersoner, nätverksmöten samt familjestödformen 
MST. En skyldighet att erbjuda medling enligt lagen om medling med anledning av brott110 
åligger kommunerna sedan år 2008.111 
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Enligt 3 kap. 6 § SoL kan en kontaktperson utses för barn under 15 år om dess 
vårdnadshavare begär eller samtycker till det. Kontaktperson är en av de vanligaste 
insatserna för barn under 15 år. Kontaktpersonen ska hjälpa barnet och dess närmaste i 
personliga angelägenheter genom att ge råd och stöd. Barnets behov avgör vem som 
rekryteras som kontaktperson. Kontaktpersonen har inte någon skyldighet att rapportera 
tillbaka till socialtjänsten utöver den generella anmälningsskyldigheten i 14 kap 1 § SoL.112  

I LVU 22 § ges en möjlighet för socialtjänsten att utse en särskilt kvalificerad kontaktperson 
för dem under 20 år. Den möjligheten finns om det kan antas att den som är under 20 år 
utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av 
beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande 
beteende och kommer att behöva beredas vård enligt LVU om beteendet fortsätter och det 
stöd eller den behandling som den unge behöver inte kan ges med samtycke av den unge 
själv, om han eller hon har fyllt 15 år, och av den unges vårdnadshavare. Denna särskilt 
kvalificerade kontaktperson ska få särskild utbildning och handledning och helst ha 
erfarenhet av att arbeta med unga med beteendeproblem.113 

MST är ett familj- och samhällsbaserat behandlingsprogram som fokuserar på hela den miljö 
där barnen befinner sig, deras hem och familjer, skolan och dess personal, närområdet och 
kompisar. MST kan bestå av behandlingar såsom kognitiv beteendeterapi och 
familjeterapi.114 

Medling har blivit en vanlig insats för dem under 15 år som begått brott. Under åren 2003-
2007 avsåg hälften av alla medlingar barn under 15 år som begått brott.115 Medling med 
anledning av brott är frivillig för både gärningsman och brottsoffer. Den misstänkte 
gärningsmannen ska ha erkänt brottet. Är gärningsmannen under 12 år krävs det särskilda 
skäl för att medling ska kunna ske. Målet med medlingen ska vara att minska de negativa 
konsekvenserna av brottet, att gärningsmannen ska få ökad insikt i de konsekvenser som 
föranletts av brottet samt att brottsoffret ska få möjlighet att bearbeta sina upplevelser.116 
Medling kan vara rehabiliterande både för den som begått brott och den som utsatts för 
brott. Ett medlingsmöte kan resultera i ett avtal mellan gärningsman och brottsoffer. Avtalet 
kan innehålla en överenskommelse om att gärningsmannen ska ersätta brottsoffret 
ekonomiskt eller utföra arbete för att ersätta den skada som orsakats genom brottet. Mötet 
avslutas ofta med att gärningsmannen ber brottsoffret om ursäkt.117 

Det finns även en möjlighet för socialtjänsten att besluta om tvångsomhändertagande för 
vård enligt 3 § LVU i de fall den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att 
skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något 
annat socialt nedbrytande beteende.118 Med brottslig verksamhet menas då upprepade 
brott av icke bagatellartad natur.119 Exempel på annat socialt nedbrytande beteende kan 
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vara att den unge begått något eller några enstaka allvarliga brott utan att man för den skull 
kan tala om brottslig verksamhet.120 Ett omedelbart omhändertagande kan ske i enlighet 
med 6 § LVU efter beslut av socialnämnden. 
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5. När barn över 15 år begår brott  

Som nämndes i inledningen till förra kapitlet ligger det övergripande samhälleliga ansvaret 
för de ungas sociala situation på socialtjänsten. Även huvudansvaret för de unga 
lagöverträdarna har lagts på sociala myndigheter istället för de rättsvårdande. Detta 
eftersom regeringen har gjort bedömningen att socialtjänsten har den bästa 
förutsättningarna för att stötta och hjälpa unga till ett välfungerande socialt liv utan fortsatt 
kriminalitet. Det intresse som socialtjänst och rättsvårdande myndigheter har gemensamt är 
viljan att förhindra och motverka brott.121 Huvudansvaret för de unga ligger på föräldrarna. 

Det är brottet, eller den samlade brottslighetens straffvärde, som ska utgöra grunden för 
påföljdsbestämningen. De straffrättsliga principerna om förutsebarhet, proportionalitet och 
konsekvens tillmäts stor vikt. När det gäller unga lagöverträdare har det ansetts extra viktigt 
att ta hänsyn till inte bara de brottsliga gärningarna som sådana utan den unges hela 
situation. Vård och behandling har ansetts vara bättre brottsförebyggande än sanktioner 
med straffvärde som enda grund.122 

Den som begått brott före 21 års ålder särbehandlas vid påföljdsbestämningen. 
Särbehandlingen sker med hänsyn till barns och ungdomars outvecklade ansvarsförmåga, 
större känslighet för sanktioner samt att det ansetts finnas anledning att se på ungdomars 
brottslighet med större tolerans då det är ofrånkomligt att många ungdomar går igenom en 
period av gränstestande och experimenterande under sin tonårstid. För de som begår brott 
innan de fyllt 18 är särbehandlingen särskilt påtaglig.123  

År 2009 fattades ca 29 700 lagföringsbeslut gällande ungdomar i åldrarna 15–20 år. Jämfört 
med 2008 är det en liten ökning på ca 3 procent. Lagföringsbeslut mot ungdomar utgör cirka 
21 procent av samtliga lagföringsbeslut, medan ungdomar i åldern 15–20 år utgör endast 
cirka 10 procent av den straffbara befolkningen. Det innebär att antalet lagföringsbeslut, i 
relation till medelfolkmängden, är större i de yngre åldersgrupperna än i de äldre.124 

 

5.1 Polis och åklagare 

Det finns särskilda regler för hur polisen ska handskas med de under 18 eller under 21 år. 
Många av dessa regler finns i LUL. Det kan vara krav på särskild skyndsamhet125 eller krav på 
att den som handhar ärendet har särskild kompetens eller lämplighet för det.126 Till exempel 
skall förhör med en person under 18 år hållas av någon som har särskild kompetens för det 
och förhöret ska planeras och verkställas så att det inte uppkommer fara för att den som ska 
förhöras tar skada. Förhöret får inte göras mer ingående än vad omständigheterna kräver 
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och ej göras fler gånger än vad som är nödvändigt med hänsyn till utredningens art och 
barnets bästa.127 Polisen ska omedelbart underrätta den unges vårdnadshavare då någon 
under 18 år är skäligen misstänkt för brott. I de fall då fängelse kan följa på brottet skall även 
socialnämnden underrättas.128 När det gäller unga lagöverträdare har det ansetts vara extra 
viktigt att handläggningen sker skyndsamt, en snabb reaktion från samhället underlättar för 
den unge att se sambandet mellan brott och påföljd.129 Polisen får hålla kvar den som är 
under 18 år om den är skäligen misstänkt för brott i max 3 timmar för att lämna över den 
unge till föräldrarna eller socialtjänsten.130  

En förundersökning mot någon som är under 18 år och skäligen misstänkt för brott för vilket 
är föreskrivet fängelse i mer än 6 månader ska alltid ledas av en åklagare.131 Den som inte 
fyllt 18 år får häktas endast om det finns synnerliga skäl för det.132 Innan åklagaren beslutar 
om åtal ska han inhämta yttrande från socialnämnden vilket ska innehålla information om 
tidigare åtgärder vidtagna för den unge samt en bedömning av om den unge har ett särskilt 
behov av åtgärder och vilka åtgärder socialnämnden tänkt vidta. Yttrandet kan även 
innehålla ett ungdomskontrakt eller en vårdplan för den unge.133  

 

5.1.1 Medling 
Medling kan ske i enlighet med lag (2002:445) om medling med anledning av brott under alla 
stadier av rättsprocessen. Medlingen är frivillig för båda parter. Medling är ingen påföljd 
men kan beaktas inom ramen för det straffrättsliga systemet, den kan bland annat utgöra 
skäl för åklagares beslut om åtalsunderlåtelse och kan beaktas av domstolen vid val av 
påföljd samt vid straffmätningen. Syftet med medlingen är att gärningsmannen ska få ökad 
insikt i brottets konsekvenser samt att brottsoffret ska få möjlighet att bearbeta sina 
upplevelser av brottet.134  

 

5.1.2 Strafföreläggande  
Regler om strafföreläggande finns i rättegångsbalken.135 För barn och unga som ännu inte 
fyllt 21 år finns en särskild bestämmelse i LUL om strafföreläggande.136 Istället för att väcka 
åtal kan åklagaren ta ett beslut om strafföreläggande. Ett godkänt strafföreläggande vinner 
laga kraft så som en dom.137  

Åklagaren kan för barn under 18 år utfärda strafföreläggande för brott som inte har böter i 
straffskalan, om det kan antas att den unge i en rättegång enbart skulle dömts till böter. 
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Åklagaren ska beakta de särskilda regler enligt vilka rätten kan döma till lindrigare straff än 
det är föreskrivet för brottet.138  

En klar fördel med strafföreläggande är att det går snabbare och är mindre betungande än 
en rättsprocess. Barn under 18 år som begått brott ska i så stor mån det är möjligt hållas 
borta från rättegång och kriminalvård.139 Risken finns dock att gärningsmannen godkänner 
föreläggandet för att slippa besvär, även om han är oskyldig.140  

Åklagaren uppger i strafföreläggandet det straff och den särskilda rättsverkan som ska 
föreläggas den misstänkte. Godkännande av strafföreläggandet innebär dels att 
gärningsmannen erkänner brottet, dels att han godtar det förelagda straffet samt den 
eventuella särskilda rättsverkan som strafföreläggandet kan innebära. Ett godkännande 
innebär att gärningsmannen slipper åtal, vilket istället kommer att bli fallet om han vägrar.141 
Den under 18 ska om möjligt underrättas om beslutet vid ett personligt möte med 
åklagaren, helst ska föräldrarna också närvara.142 

 

5.1.3 Åtalsunderlåtelse 
Åklagaren får även besluta att underlåta åtal i de fall den unge, blir föremål för vård eller 
annan åtgärd enligt SoL eller LVU, eller annan åtgärd som innebär att den unge får hjälp eller 
stöd, om det är vad som är lämpligast för den unge. Åklagaren är den som bedömer 
huruvida de åtgärder som planeras av de sociala myndigheterna är ändamålsenliga. Finns 
ändamålsenliga åtgärder skall åtalsunderlåtelse användas generöst.143 Åtalsunderlåtelse kan 
också beslutas oberoende om någon åtgärd vidtas, ifall det är uppenbart att brottet skett 
genom okynne eller förhastning och polis- och åklagarmyndighetens ingripande innebär en 
tillräcklig varning. 144 Åklagaren ska ta hänsyn till den unges vilja att ersätta brottsoffret för 
den skada som orsakats genom brottet eller viljan att medverka till medling enligt lagen 
(2002:445) om medling med anledning av brott.145 För att åtalsunderlåtelse ska kunna ske 
måste skuldfrågan vara klarlagd. Ytterligare en förutsättning är att inget väsentligt allmänt 
eller enskilt intresse åsidosätts genom åtalsunderlåtelsen. Åklagaren ska beakta bland annat 
brottets svårhet, omständigheter vid brottets begående samt eventuell 
skadeståndsskyldighet eller förverkande. Tanken bakom regleringen är att ansvaret för unga 
som begår brott ska ligga i huvudsak på socialtjänsten. Åtalsunderlåtelse möjliggör även en 
snabb och smidig handläggning av de brott som begås av unga.146 Beslut om 
åtalsunderlåtelse meddelas vid ett personligt möte med åklagaren dit även vårdnadshavaren 
kallas. På mötet ska åklagaren förklara innebörden av åtalsunderlåtelsen samt klargöra 
följderna av fortsatta lagöverträdelser från den unges sida. Det skötsamhetskrav som 
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åtalsunderlåtelsen är förenad med, vilket främst innebär att den unge ska avhålla sig från 
fortsatt brottslighet, ska även det förklaras. Återfall i brott kan innebära att beslutet om 
åtalsunderlåtelse återkallas.147 Åtalsunderlåtelse antecknas i brottsregistret och kan påverka 
bland annat möjligheterna till utlandsstudier, att beviljas körkort samt att få vissa 
anställningar för den unge. Med detta i åtanke förkortades tiden för gallring ur 
brottsregistret vid åtalsunderlåtelse enligt LUL år 2008 från 10 till 3 år.148  

 

5.2 Påföljder 
Många påföljder är tillämpliga både på unga och vuxna lagöverträdare. Böter som är den 
vanligaste påföljden för unga lagöverträdare är en av dem. En annan är fängelse, vilken inte 
alls är lika vanlig.149 För att kunna döma den som är under 18 år till fängelse krävs synnerliga 
skäl, för lagöverträdare i åldern 18-20 år krävs att det finns särskilda skäl. Unga 
lagöverträdare kan också dömas till villkorlig dom eller skyddstillsyn vilka båda kan förenas 
med dagsböter eller samhällstjänst om den tilltalade samtycker till det. Ungdomar kan även 
lämnas till rättspsykiatrisk vård.  

Förutom de påföljder som finns både för vuxna och barn finns det särskilda påföljder som är 
tillämpliga endast på unga lagöverträdare. Dessa är framtagna i ett försök att förena 
principen om sociala hänsyn och individuellt behovsbetingade lösningar med de 
straffrättsliga principerna om förutsebarhet, proportionalitet och konsekvens.150 De 
påföljder som finns särskilt för unga lagöverträdare finns i 32 kapitlet i BrB och består i 
ungdomsvård, ungdomstjänst samt sluten ungdomsvård.151 

I BrB 29 kap. 7 § regleras den så kallade ungdomsrabatten. Har någon begått brott före 21 
års ålder ska hans eller henne ungdom särskilt beaktas vid straffmätningen. Det är åldern vid 
brottet som är avgörande, ju yngre den tilltalade var vid brottstillfället desto större blir 
ungdomsrabatten. Den tilltalades ungdom eller omognad behöver inte faktiskt ha påverkat 
det brottsliga handlandet. Detta är ännu ett utslag av viljan att visa tolerans mot de unga 
lagöverträdarna. Vid 15 års ålder sker en straffnedsättning på ca 75-85 % och sedan sker en 
succesiv minskning av straffnedsättningen upp till 20 års ålder då straffnedsättningen ligger 
på ca 20-30 %. Straffnedsättning sker även vid bötesstraff.152 

 

5.2.1 Böter 
Böter är som sagt den vanligaste påföljden bland unga lagöverträdare. Straffrättsligt sett har 
bötesstraffet många fördelar, det kan åläggas mot den dömdes vilja och överensstämmer 
bra med de straffrättsliga principerna om förutsebarhet, proportionalitet och konsekvens. 
Däremot är bötesstraffet inte lika bra sett ur en socialrättslig synvinkel då det inte innehåller 
några rehabiliterande inslag. Bötestraffet kan försvåra för den unge att etablera sig i 
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vuxenlivet då ett högt bötesstraff kan medföra bland annat skuldsättning, eller i annat fall då 
bötesbeloppet betalas av någon annan, till exempel en förälder, få minskad betydelse.153  

 

5.2.2 Fängelse 
Det har sedan länge funnits en grundläggande tanke i Sverige om att fängelse endast i 
undantagsfall ska åläggas unga lagöverträdare. Det anses inte rimligt att straffa unga 
lagöverträdare lika hårt som vuxna, dessutom finns risk för att de ungas fortsatta utveckling 
påverkas negativt av ett fängelsestraff.154  

År 1999 infördes påföljden sluten ungdomsvård som delvis har grund i ratificeringen av FN:s 
barnkonvention, vilken föreskriver att varje frihetsberövat barn ska hållas åtskilt från vuxna 
frihetsberövade om det inte kan anses vara till barnets bästa att så inte sker. Införandet av 
sluten ungdomsvård innebar i stort sett att domstolen i de fall då den tilltalade är under 18 
år ska använda påföljden sluten ungdomsvård istället för fängelse.155  

Det finns förutom presumtionen att sluten ungdomsvård ska användas före fängelse en 
presumtion för att domstolen, i valet mellan fängelse och villkorlig dom eller skyddstillsyn, i 
första hand ska välja de sistnämnda påföljderna då dessa anses vara bättre påföljder än 
fängelse.156 

Fängelse verkställs på öppen eller sluten kriminalvårdsanstalt, dock ska den unge om den 
placeras på sluten anstalt företrädesvis placeras på en sådan med särskild verksamhet för 
unga intagna. Intagna under 18 år ska hållas avskilda från andra intagna vilka kan inverka 
menligt på hans anpassning i samhället. Idet gäller även intagna i åldern mellan 18 och 21 år 
om inte särskilda skäl föranleder annat.157  

 

5.2.3 Skyddstillsyn  
Skyddstillsyn består av en prövotid på 3 år under vilken den dömde har en skyldighet att vara 
skötsam och att efter bästa förmåga försörja sig själv. Under det första året är övervakning 
obligatorisk. Skyddstillsynen kan även innehålla särskilda föreskrifter, till exempel föreskrift 
om att den dömde ska biträda den skadelidande med visst arbete för att avhjälpa eller 
begränsa skada på egendom. Skyddstillsyn kan förenas med dagsböter samt kombineras 
med kontraktsvård. Vid misskötsamhet kan skyddstillsynen undanröjas och fängelse ådömas 
istället.158 

 

5.2.4 Villkorlig dom 
Villkorlig dom innebär en skyldighet att under en prövotid på 2 år vara skötsam, att efter 
förmåga försöka försörja sig själv samt att efter förmåga betala ett eventuellt ålagt 
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skadestånd. Den villkorliga domen kan kombineras med exempelvis dagsböter och kan 
skärpas genom exempelvis föreskrift om att den dömde ska biträda den skadelidande med 
visst arbete för att avhjälpa eller begränsa skada på egendom.159 

Om den dömde inte skulle fullfölja sina skyldigheter kan domstolen på åklagarens talan 
besluta om varning eller i andra hand undanröja den villkorliga domen och besluta om annan 
påföljd.160  

 

5.2.5 Ungdomsvård 
Påföljden ungdomsvård aktualiseras när den unge har ett särskilt behov av vård eller annan 
åtgärd enligt SoL eller LVU och den vård som behövs kan beredas den unge. Vården ska 
motverka att den unge utvecklas ogynnsamt. I de fall där vården kan ske inom ramen för till 
exempel ungdomstjänst ska vårdbehovet inte anses vara tillräckligt stort för att denna 
påföljd ska bli aktuell. Insatser med stöd av 3 § LVU uppfyller kravet för vårdbehov och är 
den unge brottsaktiv eller har missbruksproblem är det något som talar för att ett vårdbehov 
föreligger. Socialnämnden gör en bedömning av den unges vårdbehov vilket redovisas i det 
yttrande som lämnas till åklagaren innan rättegång.161 En fristående prövning görs sedan av 
domstolen som även gör en självständig prövning av om åtgärderna är inriktade på det 
kriminella beteendet. Den planerade vården ska stå i proportion till brottets straffvärde och 
detta kan ske genom att ungdomsvården kombineras med till exempel ungdomstjänst eller 
böter. Frivilliga åtgärder i enlighet med SoL redovisas i ett ungdomskontrakt vars innehåll 
framgår av domen. Vård som inte sker på frivillig basis ska redovisas i en vårdplan som även 
den ska bifogas domen.162  

Skulle den unge väsentligt underlåta att följa ungdomskontraktet anmäls detta av 
socialnämnden till åklagaren som då har att besluta om huruvida talan om undanröjande ska 
väckas eller ej. Åklagaren kan även vid ett personligt möte med den unge meddela denne en 
varning om detta bedöms vara en tillräcklig åtgärd. Skulle den ådömda påföljden undanröjas 
ersätts den med en ny, till exempel ny ungdomsvård eller samma ungdomsvård fast med en 
tilläggspåföljd så som ungdomstjänst eller böter. En helt annan påföljd kan också väljas, till 
exempel skyddstillsyn.163  

 

5.2.6 Ungdomstjänst 
Ungdomstjänst infördes som fristående påföljd år 2007 och kan ådömas den som är under 
21 år. Dock kan den över 18 år dömas till påföljden endast om det finns särskilda skäl för det. 
Exempel på sådana särskilda skäl är att den tilltalade begått brottet innan den fyllt 18 år eller 
att domen faller kort därefter. För att ungdomstjänst ska kunna vara aktuellt som påföljd 
krävs att den unge samtyckt till den samt att påföljden kan bedömas vara lämplig av 
domstolen med hänsyn till den unges person och övriga omständigheter. Själva 
ungdomstjänsten består av oavlönat arbete och annan särskilt ordnad verksamhet och får 
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dömas ut i lägst 20 och högst 150 timmar. Ungdomstjänst anses vara en lämpligare påföljd 
än villkorlig dom då den innehåller ett visst vägledande moment men vid högre straffvärden 
kan det finns skäl för att ändå döma till villkorlig dom. Vid valet mellan böter och 
ungdomstjänst ska ungdomstjänst väljas i första han ifall böterna överskrider 60 dagsböter, 
annars ska böter väljas.164 Ungdomstjänst anses uppfylla kraven på förutsebarhet, 
proportionalitet och konsekvens på ett bra sätt samtidigt som den ger uttryck för en tydlig 
och pedagogisk reaktion vid brott.165 Vid misskötsamhet tillämpas samma regler som vid 
misskötsamhet vid ungdomsvård.166 

 

5.2.7 Sluten ungdomsvård 
Sluten ungdomsvård är en påföljd som aktualiseras när någon under 18 år begått ett brott 
där domstolen finner att påföljden bör bestämmas till fängelse. Domstolen ska i de fallen 
istället döma den unge till sluten ungdomsvård under viss tid om det inte finns särskilda skäl 
däremot. Tiden för sluten ungdomsvård får bestämmas till lägst 14 dagar och högst 4 år.167  

I de fall där ett brott begåtts av någon innan denne fyllt 18 år men där lagföringen sker först 
senare, då den tilltalade är mycket äldre, kan det finnas skäl för att inte döma den tilltalade 
till sluten ungdomsvård. Det anses inte lämpligt att de över 21 år vistas i samma anläggning 
som de under 21 år. Om någon under 18 år gjort sig skyldig till omfattande och allvarlig 
brottslighet kan detta också vara skäl för att sluten ungdomsvård ska anses olämpligt.168 
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6. Diskussionen kring straffbarhetsåldern 

Den diskussion som förts i media kring straffbarhetsåldern har främst handlat om huruvida 
straffbarhetsåldern bör sänkas eller ej. Jag har inte läst någon artikel där man verkligen 
argumenterat för en höjning av straffbarhetsåldern. Därför har jag delat in detta kapitel i 
artiklar som handlar om att straffbarhetsåldern bör sänkas och de som handlar om att den 
straffbarhetsålder vi har ska bibehållas.  

 

6.1 Skäl för en sänkning av straffbarhetsåldern 
Huvudargumentet som framförs för en sänkning av straffbarhetsåldern är att de insatser 
som de barn under straffbarhetsåldern som begår brott blir föremål för är för trubbiga. 
Advokat Peter Althin säger i en artikel i Svenska dagbladet att de 12- och 13-åringar som 
begår brott inte tar samtal med socialtjänsten på allvar, och att insatsen trots detta ofta 
stannar där.169 Han menar även att många tonåringar redan har en ”hygglig brottskarriär” 
bakom sig då de blir straffmyndiga vid 15 års ålder. Han föreslår en diskussion kring 
straffbarhetsåldern och en sänkning till 13 år. Förebilden för honom är de särskilda 
barndomstolar för minderåriga brottslingar som finns i en del andra länder, bland annat 
Storbritannien, där domaren har en väldigt stark auktoritet och empati, och där syftet inte är 
att straffa utan att få barnet eller den unge att ändra livsstil. De unga kallas även tillbaka till 
domstolen efter en tid för att ge rapport om hur behandlingen avlöpt.170  

Efter att Peter Althin lagt fram förslaget om sänkning av straffbarhetsåldern har han även 
föreslagit att barn i 12-13 års ålder som begår brott ska ställas inför en särskild nämnd 
istället för att bli föremål för socialtjänsten. Detta för att förhindra dem från att begå nya 
brott.171 Nämnden skulle bestå av exempelvis personer från socialtjänsten och polisen och 
uppgiften skulle vara att utreda samt föreslå eventuella sanktioner. Han menar att den 
domstolsliknande processen ska få barnet att förstå allvaret i den brottsliga handlingen.172 

Efter problem med misshandel, stölder och skadegörelse i Vänersborg där framförallt pojkar 
i åldrarna 13-16 år ligger bakom anser polisen Jörgen Nygren att man bör se över 
straffbarhetsåldern och eventuellt sänka den. Han menar att ungdomarna vet att de gör fel 
och att en sänkt straffbarhetsålder skulle underlätta polisens arbete i samband med 
ungdomsbrott i och med att det skulle ge polisen större befogenheter vid bland annat 

förhör.
173

  

Efter det att polisen i Malmö gripit två 13-åringar som erkänt att de ligger bakom 15 rån och 
stölder interpellerade riksdagsledamot Tobias Billström den dåvarande justitieministern 
Thomas Bodström. Thobias Billström menade på att reaktionen på begångna brott måste 
vara snabb och entydig oavsett gärningsmannens ålder. Han gick så långt som till att säga att 
han vill avskaffa straffbarhetsåldern. Han menar även att barnen utnyttjas av vuxna för att 
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begå brott åt dem då de inte kan straffas, att straffbarhetsåldern utgör ett incitament för 
vuxna att dra in barn i kriminalitet. 174  

Ett fall som ofta tas upp vid diskussioner om straffbarhetsåldern är mordet på James Bulger i 
Storbritannien. Den 2-årige James Bulger fördes bort och mördades av två 10-åringar under 
början av 1990-talet. Enligt polisrapporten visste de två 10-åringarna precis vad de gjorde då 
de avsiktligt letat efter ett barn att döda. Efter att ha misshandlat och dödat James lämnade 
de honom på ett järnvägsspår för att dölja sina spår. Om de två 10-åringarna inte vetat att 
det de gjorde var fel hade de inte haft någon anledning att dölja brottet. Straffbarhetsåldern 
är 10 år i England och de två 10-åringarna dömdes till 10 år var för mordet men släpptes 
efter 8 år.175  

 

6.2 Skäl för bibehållande av straffbarhetsåldern 
Att barn och ungdomar inte skulle ta socialtjänsten på allvar stämmer inte menar Stina 
Holmberg, enhetschef på BRÅ. De undersökningar BRÅ gjort visar att socialtjänsten är lika 
seriös som polisen och att socialtjänsten är bättre lämpad att ta hand om de barn under 15 
år som begått brott. Hennes kollega på BRÅ ställer sig också emot förslaget på en sänkt 
straffbarhetsålder och pekar på hur brottsligheten ser ut i de länder där straffbarhetsåldern 
är lägre. Det finns inget som tyder på att de har en lägre brottslighet än vad vi har, tvärtom 
har de mer omfattande problem än Sverige, menar han.176  

Även Thomas Bodström, före detta ordförande i riksdagens justitieutskott är starkt negativ 
till en sänkt straffbarhetsålder och pekar även han på att bland annat Storbritannien som har 
en lägre straffbarhetsålder har en större ungdomskriminalitet än Sverige. Han menar även 
att de som hamnar i kriminalitet innan 15 års ålder ofta har djupa sociala problem och att 
dessa kräver helt andra åtgärder än en sänkt straffbarhetsålder.177  

Jeanette Mattson, biträdande pressekreterare hos Beatrice Ask, den nuvarande 
justitieministern, pekar på att möjligheterna att utreda allvarliga brott begångna av barn har 
utvidgats i och med lagändringen som trädde i kraft i juli i somras och att en sänkning av 
straffbarhetsåldern inte är aktuell -barn ska inte straffas.178 

Seppo Wouri, överdirektör på RPS anser även han att det inte är rätt väg att ställa 13-åringar 
inför rätta, utan att det är de sociala myndigheterna som ska ha ansvaret för barn under 15 
år som begår brott. Han menar på att om det är så att de sociala myndigheterna inte gör 
tillräckligt så är det där problemet skall lösas, inte genom en sänkning av 
straffbarhetsåldern.179   
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Johannes Dahlström, som åkte fast för ringa narkotikabrott vid 14 år och var med om sin 
första rättegång vid 15 års ålder säger att det inte finns några enkla lösningar. När han var 14 
år och åkte fast för ringa narkotikabrott kom socialtjänsten hem till honom och pratade med 
honom och hans familj, sedan så blev det inte så mycket mer. Detta fick honom inte att sluta 
begå brott. Inte heller efter att han varit med om sin första rättegång vid 15 års ålder slutade 
han att begå brott. Att vara den första i sin kompiskrets som varit med om en rättegång gav 
istället bekräftelse från vännerna menade han. Däremot så gjorde polisen ett stort intryck 
och kontakten med polisen gjorde att han förstod allvaret i det han gjort. Mötet med polisen 
var det som hade störst effekt på honom menar han.180  

Jakob Heidbrink, juris doktor och lektor vid internationella handelshögskolan i Jönköping 
skriver på sin blogg om sina tankar kring straffbarhetsåldern. Han menar på att om vi skulle 
sänka straffbarhetsåldern måste vi diskutera kring vilka sanktioner som ska kunna följa på ett 
barns brottsliga gärningar. Han ställer frågan hur lämpliga fängelse och böter är som 
sanktioner för barn och vilken effekt de skulle ge. Han anser inte någon av dessa sanktioner 
vara lämpliga för barn, att sätta barn i fängelse måste strida mot det svenska 
rättsmedvetandet och vilken effekt skulle det ha att döma barn till böter som föräldrarna 
tvingas betala? Han menar att det således är meningslöst att sänka straffbarhetsåldern om vi 
inte vill utsätta barnen för de straffrättsliga påföljderna.181  
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7. Analys/Slutsatser 

Grunden till kriminalisering är allmänpreventiva överväganden. Hot om straff avhåller 
allmänheten från att begå brott. Tror man inte att straffet har någon effekt föreligger 
således ingen grund för kriminalisering. Kriminaliseringen ska verka brottsförebyggande.  

Grunden till varför det finns en straffbarhetsålder är dels att barn anses ha en bristande 
ansvarsförmåga, de har helt enkelt inte uppnått den mognad och utveckling som krävs för 
att kunna förstå andras intressen och de grundläggande värden som finns i samhället och 
dels att de är mycket känsligare för sanktioner än vuxna, straff drabbar dem mycket hårdare 
och kan skada deras utveckling. 

Anledningen till att straffbarhetsåldern är just 15 år är att det är först då någon kan anses 
uppnått den ansvarsförmåga som krävs för att ställas till svar och straffas för sin handling. Då 
ungdomar mognar väldigt olika finns anledning till att reflektera över varför man valt att 
fastställa straffbarhetsåldern till en viss ålder istället för att göra en bedömning utifrån varje 
enskild individ. En sådan modell skulle leda till många svåra bedömningar, både för den som 
utreder brott och för domstolen, som skulle innebära en stor rättsosäkerhet. Därför har den 
modellen förkastats. Bristande mognad är något som ändå tas hänsyn till under 
rättsprocessen för dem som uppnått straffbarhetsåldern.  

Jag har reflekterat över det faktum att straffbarhetsåldern varit i stort sätt oförändrad sedan 
år 1864 medan myndighetsåldern sänkts från 21 till 18 år i olika omgångar under ungefär 
samma tidsperiod. Rättigheter har tilldelats i allt tidigare ålder medan straffbarheten legat 
fast på 15 år. Jag har inte funnit någon anledning till varför inte straffbarhetsåldern sänkts 
även den men det verkar vara så att det är runt 15 år som en viss mognad inträder. 15 år 
utgör också den lägsta gränsen för att förvärva vissa rättigheter, det är bland annat då man 
får köra moped och uppnår sexuell myndighet. Enligt SoL får den som fyllt 15 år möjlighet att 
själv vara med och bestämma om frivilliga insatser som kan komma i fråga. Samtidigt kan jag 
finna det lite underligt att man åläggs skyldigheter mycket tidigare än vad man förvärvar sina 
rättigheter, vilket i och för sig kan förklaras av att det krävs olika grader av mognad, 
erfarenhet och utbildning för att kunna tillgodogöra sig de olika rättigheterna på ett bra och 
ändamålsenligt sätt.     

I en jämförelse mellan Sveriges straffbarhetsålder och övriga EU-länder så ligger Sverige lite 
över genomsnittet. I England som jag har tittat lite närmare på ligger den så lågt som på 10 
år. Den ålder som är internationellt acceptabel enligt FN:s barnkonvention är lägst 12 år. 
Dock rekommenderas staterna att höja straffbarhetsåldern ytterligare till i alla fall 14 eller 16 
år.  

Danmark sänkte i somras sin straffbarhetsålder från 15 till 14 år vilket har kritiserats. Skälet 
till sänkningen var att ungas kriminalitet bör mötas med konsekvens och fasthet vilket den 
danska regeringen uppfattade kunde ske bäst inom ramen för det straffrättsliga systemet. 
Kritiken grundades dels på att sänkningen gick emot FN:s vilja att höja straffbarhetsåldern, 
dels på att en sänkning inte ansågs medföra några brottspreventiva effekter.  
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Även England har fått kritik för sin lågt satta straffbarhetsålder och uppmanats av FN:s 
kommitté rörande barns rättigheter att höja sin straffbarhetsålder så att den i vart fall 
överensstämmer med minimikravet på 12 år i kommitténs allmänna rekommendationer.  

Ur ett internationellt perspektiv har Sverige således en lämplig straffbarhetsålder som om 
något i så fall bör höjas. En sänkning skulle gå emot de allmänna rekommendationerna från 
FN:s kommitté rörande barns rättigheter. 

Vad händer då med de under 15 år som begår brott? BRÅ:s rapporter visar på att det i 
många fall inte händer något alls då någon under 15 år begått brott. Reaktionen uteblir. I 
vissa fall skickas endast ett brev från socialtjänsten till föräldrarna med erbjudande om ett 
samtal med socialtjänsten, vilket är frivilligt att delta i. Lagändringen i juli i år syftade till att 
fler brott begångna av dem under 15 år ska utredas av polisen och det infördes en 
presumtion för att i de fall där det för brottet inte är föreskrivet ett straff lindrigare än 
fängelse ett år ska utredning ske.  

De flesta utredningar som socialtjänsten inleder på grund av polisanmälan av ett barn under 
15 år leder inte heller till beslut om insats. Många kommuner erbjuder dock hjälp och stöd i 
öppna verksamheter som en service och i de fall föräldrar eller barn får hjälp därifrån tas 
aldrig något formellt beslut om insats.  

Rapporterna visar alltså på att i många fall uteblir reaktion från samhället helt och ansvaret 
för reaktion lämnas helt på föräldrarna.   

Medling är något som används både för de som uppnått och de som inte uppnått 
straffbarhetsåldern. Medling har blivit allt vanligare inom båda de grupperna av 
lagöverträdare och som jag anser vara ett vettigt institut då det har ett rehabiliterande syfte 
samtidigt som det är en tydlig reaktion på brott. Den unge lagöverträdaren får möta den 
som utsatts för deras brottsliga handling och se effekterna den haft för denne.  

När det gäller dem över 15 år som begår brott är böter den vanligaste påföljden. Böter är 
ingen bra påföljd då den inte innehåller några rehabiliterande inslag och risken finns att 
böterna inte kännbart påverkar den unge ifall de betalas av föräldrarna. Ungdomsvård 
verkar vara en bättre påföljd, den unge får vård och stöd från socialtjänsten samtidigt som 
detta eventuellt kan kombineras med exempelvis ungdomstjänst. Dock krävs för att kunna 
utdöma ungdomsvård att den unge har ett vårdbehov. Bland dem under 15 år som begår 
brott verkar inte finnas något sådant behov då väldigt få sociala utredningar bland dem leder 
till insatser. Många av dessa barn som inte är i behov av några sociala insatser skulle 
förmodligen vid en sänkning av straffbarhetsålder bli föremål för bötesstraff kan jag tänka. 
Detta skulle enligt mig vara mindre lämpligt då böter som sagt inte är någon bra påföljd. 

De uppfattningar som präglar debatten i media är att de insatser som barn under 15 år blir 
föremål för är för trubbiga. Med tanke på vad min utredning visat kan jag inte annat än att 
hålla med om detta. Intervjun med en före detta ungdomsbrottsling visade även den på att 
ett eventuellt samtal med socialtjänsten inte tas på allvar.  Där fanns dock tecken på att 
polisen tas på allvar och att just mötet med polisen var något som fick honom att inse 
allvaret i vad han hade gjort. Kanske kan de nya reglerna som innebär att fler brott ska 
undersökas av polisen leda till att fler upplever ett sådant allvar.  
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Det som i debatten talar emot en sänkning av straffbarhetsåldern är bland annat att de barn 
som hamnar i kriminalitet innan 15 års ålder ofta har allvarliga sociala problem och att de 
behöver helt andra insatser än en sänkning av straffbarhetsåldern.  

Lagföringen inför domstol kan medföra att den unge börjar se på sig själv som kriminell, han 
eller hon kan få en kriminell identitet. I intervjun med Johannes Dahlström i artikeln säger 
han själv att han fick bekräftelse i kompisgänget då han var den första som varit med om en 
rättegång. Den gav honom ”status”. Det här är en väg som jag inte tycker vi bör leda in barn 
på.  

Ett annat problem när barn ska lagföras i domstol kan vara att de har svårt att förstå själva 
processen och att försvara sig. De kan inte ta del av och aktivt delta i processen på samma 
sätt som en vuxen. Det är viktigt med en rättvis rättegång. Kan en sådan verkligen garanteras 
när den tilltalade är ett barn? 

Kanske är det så att socialtjänstens insatser idag är för trubbiga, men många av dem som 
begår brott under tonåren gör det som en del i sin uppväxt, testande av gränser och 
experimenterande. Dessa växer ur ”kriminaliteten” självmant. Dessa är inte i behov av större 
insatser utan det räcker med den uppfostran de får från föräldrarna. Att sänka 
straffbarhetsåldern verkar inte föra med sig några positiva effekter annat än att det faktiskt 
blir en reaktion. Kvaliteten på den reaktionen går sedan att diskutera. Jag anser att 
problemet inte ligger i en höjning eller sänkning av straffbarhetsåldern utan att det som 
behövs är mer kunskap. Socialtjänsten måste på något sätt bli bättre på att hitta de där 
barnen som har verkliga problem och som behöver hjälp. De barn som är på väg att skapa en 
kriminell identitet. Kanske kunde enhetligare rutiner för hela Sveriges socialtjänster vara en 
lösning samt ett tätare samarbete med polisen. Kanske kan den nya lagstiftningen med fler 
utredningar från polisen sida innebära en markering och visa på att brotten begångna av 
dem under 15 år faktiskt utreds? Det återstår att se, men att straffa någon som inte är 
mogen nog att inse konsekvenserna av sitt handlande är knappast lösningen.   
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