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Barnkonventionen Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter  

Barnrättskommittén Förenta nationernas kommitté för barnets rättigheter 
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FB  Föräldrabalk 

LUL  Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund  

Straffbarhetsåldern är den gräns som skiljer barn från vuxna i straffrättsligt hänseende. I 

Sverige anses barn under 15 år inte uppnått tillräcklig mognadsnivå för att kunna dömas till 

straffrättslig påföljd för sina brottsliga gärningar. När barn under 15 år begår brott kan social-

tjänsten sätta in insatser på frivillig- eller tvångsbasis. Barn över 15 år anses däremot ha 

uppnått en högre grad av mognad och kan därmed dömas till straffrättslig påföljd för brotts-

liga handlingar.  

 

Ungdomars outvecklade ansvarsförmåga, större sanktionskänslighet och behov av större 

tolerans är beaktansvärda aspekter inom ungdomsstraffrätten. I svensk straffrätt särbehandlas 

därför ungdomar upp till och med 20 års ålder. Straffbarhetsåldern är skiljelinjen mellan barn 

och vuxna men särbehandling kommer även till uttryck i t.ex. straffmätning och val av 

påföljd.  

 

Sedan 1902 har straffbarhetsåldern i Sverige varit oförändrad men påföljdssystemet för unga 

har genomgått reformer. I mitten av 1900-talet stod den enskildes vårdbehov i fokus vid 

påföljdsbestämning. Under 1900-talets senare hälft skedde ett skifte som ledde till att vikten 

av proportionalitet mellan brott och straff underströks allt tydligare. Detta skifte har förstärkts 

ytterligare genom efterföljande påföljdsreformer.  

 

Internationellt pågår en debatt kring straffbarhetsåldern. Regleringen kring straffbarhetsåldern 

skiljer sig länder emellan och höjningar samt sänkningar har genomförts de senaste 10 åren.  

Nyligen ändrade vårt grannland Danmark sin straffbarhetsålder från 15 år till 14 år. I de flesta 

länder särbehandlas barn i straffrättsligt hänseende och det finns en fastställd straffbarhets-

ålder.  

 

Ny internationell hjärnforskning visar att utveckling av hjärnan hos barn och ungdomar pågår 

till och med 25 års ålder. Det är inte förrän vid 25 års ålder som personens beslutsförmåga och 

impulskontroll kan antas vara fullt utvecklad.  
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1.2 Problemformulering 

Den aktuella forskningen om hjärnans utveckling väcker frågor kring Sveriges straffrätts-

politik för unga lagöverträdare och om relevansen av att ha 15 år som straffbarhetsålder. 

Samtidigt har det svenska straffrättsliga systemet för ungdomar blivit mer repressivt, men 

åldern för straffbarhet har inte varit föremål för utredning. Det kan finnas behov av att pröva 

straffbarhetsåldern i ljuset av nya forskningsresultat om hjärnans utveckling och i förhållande 

till den alltmer repressiva straffrättspolitiken.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att undersöka om 15 års ålder är en lämplig åldersgräns för straffbar-

het med hänsyn till barns mognad och utveckling. För att analysera vilka aspekter som bör få 

genomslag i rättens konstruktion anläggs ett barnperspektiv. 

 

Syftet besvaras närmre genom följande frågeställning: 

• Bör straffbarhetsåldern i svensk rätt ändras med hänsyn till barns neuropsykologiska1 

mognad och utveckling?  

 

Frågeställningen ger i sin tur upphov till följande delfrågor: 

• Varför och hur särbehandlas unga lagöverträdare inom påföljdssystemet? 

• Hur ser regleringen kring straffbarhetsåldern ut och vilka motiv bygger den på? 

• Hur kan neuropsykologisk forskning vara av betydelse för förståelsen av barns 

utveckling och fastställandet av straffbarhetsålder? 
 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i svenska förhållanden, därför görs en avgränsning till svensk 

rätt. Internationell litteratur studeras för att belysa svensk rätt i en internationell kontext, 

dessutom görs en kortfattad redogörelse av förarbeten till den danska regleringen av straffbar-

hetsåldern.  

 

                                                
1 Neuropsykologi är den vetenskap som berör och söker förstå sambandet mellan hjärnans funktioner och 
beteende. Se Nyman, 2000, s. 17. 
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Straffbarhetsålder är en del av påföljdssystemet för unga lagöverträdare, vilket innebär att det 

finns anledning att beakta även andra delar av påföljdssystemet vid en studie av straffbar-

hetsåldern. De delar av uppsatsen som beskriver påföljdsbestämning, påföljder samt den 

beskrivning som redogör för socialrättsliga ingripanden som kan bli aktuella när barn under 

15 år begår brott ska inte ses som en uttömmande utredning av dess konstruktioner, syften och 

de konsekvenser de avser ge. I uppsatsen behandlas inte specifika brott och dess påföljder, 

utan påföljdssystemet behandlas i stora drag så att läsaren ska få en förståelse för de påföljder 

som är aktuella för barn. Vad som utgör brott beskrivs endast kortfattat i begreppsförkla-

ringen, se kapitel 1.6, men lämnas i övrigt därhän. Den historiska återblicken som redogör för 

straffbarhetsålderns rättsutveckling innefattar några historiska avstamp från år 1734 till idag 

år 2016.  

 

Straffprocessrättsliga frågeställningar inbegrips inte i uppsatsens syfte, med undantag av 31 § 

och 34 § i lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL), vilket 

avser utredning av brottsliga handlingar som misstänkts ha begåtts av barn under 15 år. 

Regleringarna är av relevans eftersom de tydligt påvisar hur barn, som ännu inte är straffmyn-

diga, ska särbehandlas om de misstänks ha begått brottsliga handlingar.  

 

1.5 Metod och material 

Uppsatsen framställs med hjälp av en rättsvetenskaplig metod då den traditionella rättskälle-

läran samt annan litteratur används. 2  Litteratur inom kriminologi samt neuropsykologi 

används för att studera och analysera lagregleringen i en vidare kontext. Den rättsvetenskap-

liga metoden inbegriper de traditionella rättskällorna men utgår från att rätten ska ses likt ett 

öppet system. Litteratur som inte kan hänföras till de traditionella rättskällorna används för att 

ge en fördjupad förståelse och samhällsförankring. Det är inte alltid tillräckligt att lösa 

rättsliga problem genom att endast beakta de förutsättningar som finns inom ett slutet rättssy-

stem, d.v.s. användande av de traditionella rättskällorna. Rättsvetare behöver ofta ta hjälp av 

andra vetenskaper för att analysera och förstå problem ur andra perspektiv än ett rent juridiskt 

perspektiv. Andra vetenskaper kan användas för att tolka och tillämpa rättsregler på 

välfärdsfrämjande sätt, samt för att studera rättsreglerna i relation till olika kontexter.3 Den 

valda metoden är ändamålsenlig för att utreda om straffbarhetsålder om 15 års ålder är en 

                                                
2 Sandgren, 2011, s. 39. 
3 Gräns, 2013, s. 429–430. 
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lämplig gräns. 

 

De traditionella rättskällorna som studeras är lagtext, förarbeten samt doktrin. Lagtext utgör 

den primära rättskällan. Förarbeten har studerats och används som vägledning för att tolka 

lagen. Motiven som uttrycks i förarbeten är av stor betydelse för att tolka syftet bakom 

lagstiftningen och utröna konsekvenser. De förarbeten från 1800- och 1900-talet som 

studerats är i vissa avseenden kortfattade och doktrin har då använts för att få ett fördjupat 

analysunderlag. Doktrin får dessutom betydelse, både vid utarbetandet av ett historiskt 

perspektiv och vid tolkningen av den nutida regleringen. Vid studiet av straffrättslig doktrin 

har utlåtanden av framträdande auktoriteter inom straffrätt såsom Josef Zila, senior professor i 

straffrätt, Magnus Ulväng, professor i straffrätt, Martin Borgeke, svenskt justitieråd 2011-

2016, Nils Jareborg, professor emeritus i straffrätt, Petter Asp, professor i straffrätt, använts 

för att sammanfatta och förklara rättsprinciper och ställningstaganden samt för att ge en 

översikt av rättsläget. Doktrin skriven av Johanna Schiratzki, professor i välfärds- samt 

barnrätt, studeras för att beskriva det barnperspektiv som är uppsatsens teoretiska utgångs-

punkt. Praxis studeras inte eftersom domstolars argumentation och beslut inte är av relevans 

för uppsatsens syfte. 

 

För att presentera några återkommande begrepp i uppsatsen följer en begreppsförklaring i 

kapitel 1.6. Ett för uppsatsen centralt begrepp är ungdom. Kriminologen Felipe Estrada har 

studerat ungdomsbegreppet. Estradas definition av ungdom, tillsammans med bland annat ett 

kompendium utgivet av Ungdomsstyrelsens, utgör grunden för uppsatsens definition av 

ungdom.  

 

I uppsatsen presenteras några artiklar i Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 

(barnkonventionen) som är av betydelse för uppsatsens syfte. Barnkonventionen är en 

internationell konvention som ratificerades av Sverige år 1990.4 Det är en överenskommelse 

som ger barn under 18 år särskilda rättigheter, medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala 

och kulturella rättigheter. Konventionens rättigheter ska ses som en helhet och varje rättighet 

är beroende av de andra.5 Det ska finnas en normharmoni mellan konventionen och den 

nationella rätten, vilket betyder att svensk lag ska överensstämma med konventionens bestäm-

                                                
4 SÖ 1990:20, s. 1. 
5 Prop. 2009/10:232, s. 8. 
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melser.6 Barnkonventionen ska genomsyra all svensk lagstiftning som rör barn och är därmed 

relevant för uppsatsen. Det föreslås dessutom att barnkonventionen ska bli svensk lag fr.o.m. 

1 januari 2018.7  

 

För att få ytterligare vägledning vid tolkning av barnkonventionens bestämmelser används 

Förenta nationernas kommitté för barnets rättigheters (barnrättskommittén) allmänna kom-

mentarer. Barnrättskommittén är en expertkommitté som granskar hur stater som ratificerat 

barnkonventionen tillämpar den samt upprättar allmänna kommentarer vilka berör olika 

aspekter av konventionen och ska ses som hjälp för att tolka konventionen.8 

 

En fritextsökning har gjorts för att finna litteratur som behandlar olika aspekter av 

straffbarhetsåldern. Med fritextsökning åsyftas en sökning där specifika sökord jämförs med 

texter lagrade i databaser.9 Initialt genomfördes litteratursökningar för att finna svensk 

litteratur. I den funna litteraturen belystes kringliggande områden såsom val av påföljd men 

inte specifikt straffbarhetsåldern. För att få ett bredare perspektiv på svensk rätts reglering av 

straffbarhetsåldern utökades därefter sökningen till att omfatta internationell litteratur. 

Resultaten från internationell litteratur utgår från utländska förhållanden men själva 

problematiken kan tillämpas på svensk rätt. Eventuell begränsad tillämpbarhet för svenska 

förhållanden beaktas i uppsatsens analyserande del, kapitel 6.8. Totalt gjordes två olika 

fritextsökningar: 

 

1. Litteratur som belyser motiv till länders olika straffbarhetsåldrar i ett internationellt 

perspektiv. 

2. Litteratur som redogör för aktuell forskning avseende betydelsen av hjärnans 

utveckling för barns mognad samt litteratur som relaterar aktuell forskning till 

straffbarhetsålder och/eller ungdomsbrottslighet. 

 

I alla tre sökningar var syftet att hitta internationell forskningslitteratur inom respektive 

område. Exempel på använda sökord är: ”adolescents development”, ”youth development”, 

”children maturity”, ”brain development criminal responsibility”, ”brain development crime”, 

”age of criminal responsibility”. 
                                                
6 SOU 2016:19, s. 353–354. 
7 SOU 2016:19, s. 19. 
8 SOU 2016:19, s. 94–95. 
9 Sandgren, 2011, s. 33. 
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Litteraturen erhållen i sökning nummer ett används för att belysa straffbarhetsålder ur ett 

internationellt perspektiv i kapitel 4.3.2. Materialet är skrivet av bland annat Anthony N 

Doob, professor emeritus i kriminologi, Michael Tonry, professor i straffrätt och politik, Enys 

Delmage, rättspsykiatrier, samt Barry Goldson, professor i kriminologi och socialpolitik. I 

kapitel 4.3.2 används även kriminologisk litteratur skriven av kriminologen Don Cipriani för 

att påvisa skillnader i straffbarhetsålder mellan länder och över tid. Eftersom ett annat 

nordiskt land, Danmark, har förändrat sin straffbarhetsålder nyligen inkluderas förarbeten till 

den ändringen.  

 

Den valda litteraturen från sökning nummer två är av neuropsykologisk karaktär och används 

för att förklara hjärnans utveckling samt dess betydelse för ungdomars straffbarhet i kapitel 5. 

Litteratur skriven bland annat av Laurence Steinberg, professor i psykologi och specialist i 

barns och ungdomars psykologiska utveckling samt Sara B Johnsson, docent i pediatrik, 

Robert W Blum, professor i befolkning, familj och reproduktiv hälsa samt Jay N Giedd, 

professor i psykiatri, används för att söka förståelse för hjärnans utveckling i relation till barns 

och ungdomars beteende. 

 

Samtliga studerade artiklar som berör internationella förhållanden är skrivna på engelska. Vid 

översättning av juridiska begrepp har ordlista för Sveriges domstolar – svensk/engelsk 

engelsk/svensk10 använts i syfte att eftersträva relevans för svenska förhållanden.  

 

1.6 Begrepp 

Barn 

Enligt artikel 1 barnkonventionen är alla personer under 18 år barn. Av 1:2 3 st. 

socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) framgår att den som är under 18 år är ett barn. I 

föräldrabalken (FB) klassas de som är under 18 år som omyndiga, 9:1 FB. Lagregeln kan ses 

som utgångspunkt för barns rättshandlingsförmåga. Det innebär att personer under 18 år inte 

har samma rättshandlingsförmåga och inte heller samma bestämmanderätt över sina 

angelägenheter som vuxna. Barn har inte samma rättshandlingsförmåga eftersom de inte 

bedöms ha tillräcklig mognad för att kunna fatta egna beslut som får rättsligt bindande 

                                                
10 [http://www.domstol.se/Publikationer/Ordlista/svensk-engelsk_ordlista.pdf] 2016-11-07. 
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verkan. Detta medför i sin tur att barn inte ska behöva ansvara för de konsekvenser av sitt 

handlande som barn inte är mogna nog att förstå.11  

 

Barndom 

Begreppet barndoms innebörd har förändrats över tid i historien. Under 1900-talet började 

barn betraktas som en autonom individ med särskilda rättigheter, vilket utgör grunden till 

dagens synsätt på barn och barndom. Barndomen förknippades med den tidsperiod barnet 

gick i skolan. Synen på vad som är barndom har sedan 1900-talet förändrats. Vuxna började 

förvärvsarbeta i större utsträckning och barndom kom att betraktas som en utvecklingsprocess 

istället för ett stadium att bara vara i. Dagens barndom präglas av förväntningar och krav från 

vuxenvärlden. Definitionen av barndom diskuteras ständigt av exempelvis politiker och 

jurister.12  

 

Brott 

Brott är en gärning som är straffbelagd i brottsbalken (BrB) eller i annan lag eller författning, 

1:1 BrB. I lagrummet kommer legalitetsprincipen till uttryck, en rättsprincip, vilken i 

straffrätten innebär att ingen får dömas för brott utan lagstöd.13 Såväl vuxna som barn anses 

kunna begå brott men det finns regler kring när en person uppnått ålder för straffbarhet och 

därmed kan ådömas straff eller påföljd för en brottslig handling.14 

 

Påföljd 

Påföljd är ett samlingsnamn för straffrättsliga reaktioner av brott som inbegriper böter, fäng-

else, villkorlig dom, skyddstillsyn, överlämnande till särskild vård samt särskilda ungdomspå-

följder, 1:3 BrB. 

 
Straff 

Böter och fängelse är straff enligt 1:3 BrB men de går även in under samlingsnamnet 

påföljder. Det betyder att det är endast böter och fängelse som i juridisk mening kan kallas för 

straff. Övriga ingripanden vilka uppfyller allmänspråkliga krav på straff inbegrips istället i det 

vidare begreppet påföljd för brott.15   

 
                                                
11 Singer, 2012, s. 273. 
12 Sundin & Sundkvist, 2014, s. 112, 114. 
13 Dahlström, Strand & Westerlund, 2014, s. 11. 
14 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 189. 
15 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 16. 
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Straffbarhetsålder 

Den ålder då ett barn är straffbart och kan dömas till påföljd av brott kallas straffbarhetsålder. 

Av 1:6 BrB framgår att en person som begår brott innan 15 års ålder inte kan dömas till 

påföljd för den brottsliga gärningen.  

 
I litteraturen används ibland andra begrepp istället för straffbarhetsålder, såsom straff-

myndighetsålder. Numera benämns det straffbarhetsålder och därmed används det begreppet i 

uppsatsen.  

 

Unga lagöverträdare 

Begreppet unga lagöverträdare avser ungdomar från 15 års ålder till 20 år, d.v.s. de som begår 

brott innan de fyllt 21 år.16 

 

Ungdom 

Begreppet ungdom är inte helt entydigt. Perioden då en person räknas som ungdom kan 

beskrivas som tiden mellan barndom och vuxenliv men det saknas en klar linje av vad som 

mer precist avses med begreppet. Estrada har utstakat fem stycken bedömningsgrunder; 

fysiologisk/biologisk utveckling, känslomässig/psykologisk utveckling, sociala kriterier, 

kulturella kriterier samt officiella kriterier.17  

 

Fysiologisk/biologisk utveckling åsyftar den tid då puberteten genomgås, vilket kan ske vid 

13–14 års ålder. Bedöms det utifrån känslomässig/psykologisk utveckling, den period då 

självbild och identitet utvecklas, kan ungdomstiden anses pågå från 11 års ålder till och med 

20 års ålder. Det kan även bedömas utifrån sociala kriterier och då avses den tidsperiod då 

den unge växer in i egna gemenskaper med jämnåriga och frigör sig från sin familj, d.v.s. tar 

steget mot ett ansvarstagande vuxenliv. Bedöms det utifrån kulturella kriterier syftar det på att 

den unge uppträder på ett ”ungdomligt” sätt och på så sätt avgränsar sig från vuxenvärlden. 

Idag är det dock vanligt att människor vill uppträda ungdomligt, oavsett ålder, därmed är det 

svårt att på kulturell grund urskilja ungdomsperioden. Den sista bedömningsgrunden är 

officiella kriterier som avser den tidpunkt då den unge bedöms som vuxen i avseenden som 

rättigheter och ansvar. Åldersgränser i samhället såsom att den unge är straffbar vid 15 års 

ålder, har rätt att rösta i politiska val och blir myndig vid 18 års ålder samt har rätt att köpa 

                                                
16 Jareborg & Zila, 2014, s. 152.  
17 Estrada & Flyghed, 2013, s. 13–14. 
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alkohol på Systembolaget vid 20 års ålder är exempel på rättigheter som den unge erhåller i 

takt med stigande ålder.18  

 

Gränsen när en ungdom anses vara vuxen är oklar. En tumregel som kan tillämpas är när 

ungdomen avslutat utbildningsfasen och tagit steget in på arbetsmarknaden och t.ex. försörjer 

sig själv och har egen bostad.19 

 

Enligt Ungdomsstyrelsen har samhällsutvecklingen som skett sedan efterkrigstiden förändrat 

indelningen av livets olika faser. Befolkningen lever längre, grundutbildar sig under en allt 

längre tidsperiod och övergången från studentliv till arbetsliv blir både längre och förskjuten. 

Numera är det vanligt att kvinnor förvärvsarbetar och det påverkar familjebildningen som 

idag ofta sker senare i livet. Ungdomstiden kan betraktas som den period då den unge frigör 

sig från sina föräldrar. Idag påbörjas denna period i yngre ålder och fortlöper in i äldre ålder. 

Perioden som följer efter ungdomstiden kännetecknas av en tid då den unge formellt sätt 

uppfyller kraven för att vara vuxen men innan nya familjeband har etablerats. Detta är en 

period i livet som kan kallas ”ung vuxen”. Begreppen ungdom och ung vuxen inbegriper 

enligt detta resonemang unga i åldrarna 13–25 år.20   

 

Vanligen klassas personer mellan 15–20 år som ungdomar.21 Det är även det åldersspannet 

som avses med begreppet ungdom i uppsatsen eftersom det stämmer överens med den straff-

rättsliga kvalificeringen av ungdom, d.v.s. den ålder när unga lagöverträdare särbehandlas.  

 

1.7 Barnperspektiv 

I proposition Ingripanden mot unga lagöverträdare22 uttrycks att alla åtgärder som rör barn 

ska genomsyras av ett barnperspektiv. För att förtydliga barnperspektivet hänvisas till 

barnkonventionen. Barnets intresse ska komma i främsta rummet. Barn som misstänks eller 

blivit dömda för brott ska behandlas med värdighet och respekt samt att påföljdssystemet för 

unga ska vara inriktat mot rehabilitering med målet att anpassa den unge till samhället.23      

 

                                                
18 Estrada & Flyghed, 2013, s. 13–14. 
19 Estrada & Flyghed, 2013, s. 13–14. 
20 Ungdom och ungdomspolitik – ett svenskt perspektiv, s. 4–5.  
21 Estrada & Flyghed, 2013, s. 15. 
22 Prop. 2005/06:165.  
23 Prop. 2005/06:165, s. 41–42. 



 
 

14 

Barnperspektivet som framgår ur förarbetet24 till vårdnadsreformen år 2006 har som utgångs-

punkt att barnets fulla människovärde och integritet ska respekteras. Det innebär att beslut 

som rör barnet ska visualiseras ur barnets ögon och analyseras utifrån vilka konsekvenser ett 

beslut kan få för barnet. Barnet ska ha rätt att utrycka och bli respekterad för sina åsikter.25 

Schiratzki menar att det är denna syn som ska ses som utgångspunkt för barnperspektivet.26  

 

Barnets fysiska och psykiska förmågor utvecklas under barndomen. Relationen till sin egen 

person samt relationen till omvärlden är förmågor som utvecklas fortlöpande. För att försäkra 

god utveckling av dessa förmågor krävs omsorg och tillsyn från barnets omgivning.27  

 

Sammanfattningsvis används dessa tre uppfattningar av vad ett barnperspektiv kan vara för att 

analysera hur barnets intressen tillvaratas vid bedömning av vad som är barnets bästa samt hur 

det bör tillämpas vid bestämmande av straffbarhetsålder.  

 

1.8 Disposition  

Uppsatsen utgörs av sex kapitel. I kapitel 1 har ämne, problemformulering, syfte, samt 

uppsatsens teoretiska ram, val av metod och för uppsatsen relevanta begrepp presenterats. 

Efter detta första kapitel disponeras uppsatsen enligt följande: 

 

I kapitel 2 introduceras utvalda artiklar ur barnkonventionen. Kapitlet ger en överblick av 

några av de principer som är av betydelse för uppsatsens syfte.  

 

Kapitel 3 redogör för unga lagöverträdare och hur de särbehandlas inom påföljdssystemet. 

Grunderna för särbehandling, hur påföljdsbestämning genomförs samt vilka påföljder som 

kan bli aktuella för unga lagöverträdare beskrivs i detta kapitel. Avslutningsvis följer en 

kortfattad redogörelse för vilka insatser som kan bli aktuella när barn under 15 år begår 

brottsliga handlingar samt i vilka fall en brottsutredning får ske. 

 

Kapitel 4 behandlar straffbarhet utifrån straffteorier och åldern för straffbarhet. För att läsaren 

ska få en förståelse för vilka faktorer som påverkar svensk straffrätt och straffbarhetsåldern 

                                                
24 Prop. 2005/06:99. 
25 Prop. 2005/06:99, s. 39. 
26 Schiratzki, 2014, s. 33. 
27 Schiratzki, 2014, s. 17. 
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presenteras fyra straffteorier som åskådliggör straffets ändamål och innebörd. Regleringen 

kring dagens straffbarhetsålder i svensk lag belyses. Denna åskådliggörs genom att motiv och 

förändringar redovisas ur ett historiskt perspektiv, från år 1734 till idag år 2016, i syfte att ge 

läsaren en uppfattning av rättsutvecklingen. Slutligen ges en redogörelse för ett urval av 

internationell litteratur rörande straffbarhetsåldern. 

 

I kapitel 5 redovisas neuropsykologisk forskning. Sedan början av 2000-talet har ny forskning 

som behandlar barns och ungdomars beteende och utveckling av hjärnan framtagits. I detta 

kapitel beskrivs huvudsakligen forskningsresultat som kan relateras till straffbarhetsåldern.  

 

I kapitel 6 genomförs en analys av straffbarhetsåldern ur ett barnperspektiv som relateras till 

påföljdssystemet för unga, neuropsykologisk forskning samt internationell litteratur. En 

analys med inslag av författarens egna reflektioner utförs.  
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2 Barnkonventionen 
2.1 Inledning 

All svensk lagstiftning gällande barn ska genomsyras av barnkonventionens principer.28 De 

principer som är av betydelse för att uppfylla uppsatsens syfte utvecklas i detta kapitel. 

Principerna är barnets bästa (artikel 3), att inga barn får utsättas för grym, omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning (artikel 37) och att barn vid rättsskipning ska 

behandlas på ett sätt som främjar en känsla av värdighet (artikel 40).  

 

2.2 Relevanta principer i barnkonventionen 

2.2.1 Artikel 3  

Barnets bästa är en rättslig princip som återfinns i artikel 3 barnkonventionen.29 Principen 

innebär att barnets intresse ska sättas i främsta rummet vid åtgärder och beslut som rör barnet. 

Barnrättskommittén framhåller att begreppet barnets bästa består av tre delar: en materiell 

rättighet, en grundläggande rättslig tolkningsprincip och ett tillvägagångssätt. Som en 

materiell rättighet avses att barnets bästa ska få företräde framför andra intressen vid beslut 

som rör barnet. När barnets bästa tillämpas som en grundläggande rättslig tolkningsprincip 

innebär det att den tolkning som effektivast tillgodoser barnets bästa ska ha företräde om en 

rättsregel är öppen för mer än en tolkning. Om ett beslut som kan innebära konsekvenser för 

barnet ska fattas ska barnets bästa appliceras i tillvägagångssättet vid beslutsfattandet. 

Positiva och negativa konsekvenser för barnet utvärderas som en del i beslutsprocessen. 

Beslutet ska motiveras så att det tydligt visas att hänsyn tagits till barnets bästa.30  

 

För att barnets bästa ska komma främst påpekar barnrättskommittén att det krävs att 

rehabilitering och reparativ rättvisa ges företräde framför traditionella straffrättsliga syften 

såsom repression.31 Principen om barnets bästa är föränderlig och innebörden kan därför 

variera över tid och beroende på samhällsbildning.32  

 

                                                
28 Prop. 2005/06:165, s. 41–42. 
29 Kommer b.la. till uttryck i 6:2a FB & 1:2 SoL. 
30 Barnrättskommittén allmänna kommentar, nr. 14, 2013, p. 6. 
31 Barnrättskommittén allmänna kommentar, nr. 14, 2013, p. 28; Barnrättskommittén allmänna kommentar, nr. 
10, 2007, p. 10.  
32 Prop. 1996/97:124, s. 100. 
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2.2.2 Artikel 37  

I artikel 37 uttrycks att inga barn får utsättas för grym, omänsklig eller förnedrande behand-

ling eller bestraffning. Det uttrycks tydligt att frihetsberövande påföljder endast får vidtas som 

en sista utväg och ska begränsas till kortast möjliga tid. Frihetsberövande beskrivs av 

barnrättskommittén som en åtgärd som har negativa effekter på barns utveckling och kan vara 

ett allvarligt hinder mot barnets återanpassning till samhället.33  

 

2.2.3 Artikel 40 

Barnkonventionens artikel 40 redogör för grundläggande principer om hur barn och unga ska 

behandlas vid utredning, förundersökning och lagföring. Barnet ska behandlas på ett sätt som 

främjar en känsla av värdighet och av att vara värdefull samt bemötas på ett sätt som stärker 

barnets respekt för mänskliga rättigheter och andras friheter. Aktörer inom rättskipningen ska 

visa respekt för barnet så att barnet i sin tur ges förutsättningar att respektera andra. Barnet 

ska bli behandlat på ett sätt som utifrån sin ålder underlättar barnets återanpassning och ger 

barnet förutsättningar för att inta en konstruktiv roll i samhället.34  

 

Enligt barnrättskommittén ska staterna själva ange en minimiålder för straffbarhet. I 

barnkonventionen ges ingen ytterligare vägledning gällande vilken ålder som anses rimlig. 

Barnrättskommittén har dock framfört att en straffbarhetsålder under 12 år är oacceptabel och 

rekommenderar stater att fastställa straffbarhetsåldern till 14 eller 16 år för att uppfylla kraven 

i artikel 40.35  

 

                                                
33 Barnrättskommittén allmänna kommentar, nr. 10, 2007, p. 11. 
34 Barnrättskommittén allmänna kommentar, nr. 10, 2007, p. 13. 
35 Barnrättskommittén allmänna kommentar, nr. 10, 2007, p. 32–33. 
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3 Unga lagöverträdare 
3.1 Inledning 

Unga lagöverträdare särbehandlas inom påföljdssystemet. Särbehandling motiveras ur tre 

bedömningsgrunder: outvecklad ansvarsförmåga, större sanktionskänslighet och större 

tolerans. 36  Grunderna för särbehandling, hur påföljdsbestämning genomförs samt vilka 

påföljder som kan bli aktuella för unga lagöverträdare beskrivs i detta kapitel. Avslutningsvis 

följer en kortfattad redogörelse för vilka insatser som kan bli aktuella när barn under 15 år 

begår brottsliga handlingar samt i vilka fall en brottsutredning får ske. 

 

3.2 Utgångspunkt för särbehandlingen 

I svensk rätt är utgångspunkten att unga som begår brott ska få vård inom socialtjänsten 

istället för att få straff verkställda genom kriminalvården. Straffbarhetsåldern är en skiljelinje 

för dessa olika typer av ingrepp men även för ungdomar som uppnått straffbarhetsåldern har 

socialtjänstens ingrepp en viktig roll och socialtjänsten kan i vissa fall verkställa påföljder.37   

 

Grundsynen har sedan länge varit att unga lagöverträdare ska särbehandlas i det straffrättsliga 

systemet. De särbehandlas vid straffmätning samt vid val av påföljd. Unga som begår brott 

ska i den mån det är möjligt mötas med insatser inom socialtjänsten istället för att få straff 

verkställda inom kriminalvården. Genom särskilda ungdomspåföljder söker lagstiftaren 

motverka riskfaktorer som kan orsaka återfall och fortsatt brottslighet. Regleringen av 

ungdomsbrottslighet överensstämmer med barnkonventionens krav på att ett barnperspektiv 

ska tillämpas vid alla åtgärder som rör barn. Samhällets reaktion på ungdomars brottslighet 

blir därmed en avvägning mellan intresset av att motverka den unges sociala problem som lett 

till brottslighet och strävan efter att ha tillräckligt ingripande straffrättsliga åtgärder.38  

 
3.3 Grunden för särbehandling av unga lagöverträdare 

3.3.1 Outvecklad ansvarsförmåga 

Nervsystemet anses vara fullt utvecklat först vid 18 års ålder. Det finns därmed biologiska 

skäl för att brott som begås av ungdomar bör innebära lindrigare ingripanden än vad som 

gäller för vuxna. Övergången från barndom till vuxenliv är en utvecklingsfas för den unge. I 
                                                
36 Jareborg & Zila, 2014, s. 152. 
37 Clevesköld, Thunved & Thunved, 2015, s. 16. 
38 Prop. 2014/15:25, s. 20. 
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och med det kan inte den unge förväntas besitta samma förståelse för andras intressen och för 

de värden som är grundläggande i samhällsordningen, som kan begäras av en vuxen. Den 

unge kan dessutom ha sämre självkontroll och kan ha svårare för att motstå grupptryck samt 

kontrollera aggressiva impulser. Vägen mot vuxenlivet är ett inlärningsförlopp som sker 

gradvis och därför bör de krav som ställs vara större desto äldre den unga lagöverträdaren 

är.39 

 
3.3.2 Större sanktionskänslighet 

Ungdomar är generellt sett psykologiskt mer känsliga för straff och påföljder än vuxna. Det 

beror dels på att deras utvecklings- och inlärningsförlopp blir stört, dels på grund av att de 

uppfattar tid på ett annorlunda sätt än vuxna. En tidsperiod upplevs ofta som längre för en 

ungdom än för en vuxen. Påföljder kan motverka den unges möjligheter till att utveckla den 

mognad och självkänsla som behövs inför vuxenlivet. Det ligger i samhällets intresse att 

ungdomars mognadsprocess inte sätts på spel genom en allt för repressiv straffpolitik.40   

 

3.3.3 Större tolerans 

När ungdomar går från barndom till vuxenliv innebär det en frigörelse från föräldrarna samt 

försök att ta eget ansvar för sitt liv och även testande av gränser. I denna process är det inte 

konstigt att den unge begår misstag och fattar oförnuftiga beslut. Det är genom möjligheten 

att kunna begå misstag som unga lär sig, stärker sitt självförtroende och utvecklar sin ansvars-

känsla. Ungdomar som begår brott bör därmed mötas med större tolerans. De flesta ungdomar 

brukar dessutom förlora intresset för att begå brott i takt med sin mognadsgrad.41     

 

3.4 Påföljdsbestämning  

I stort sett kan de bestämmelser i BrB som är tillämpliga på vuxna lagöverträdare även 

tillämpas på unga. Unga lagöverträdare särbehandlas dock när bedömningar görs. I vilken 

utsträckning detta sker beror på den unges ålder. Särbehandlingen gäller i synnerhet unga 

lagöverträdare under 18 år, men även unga lagöverträdare mellan 18–20 år särbehandlas i 

påföljdshänseende.42  

                                                
39 Jareborg & Zila, 2014, s. 152. 
40 Jareborg & Zila, 2014, s. 152. 
41 Jareborg & Zila, 2014, s. 152. 
42 Clevesköld, Thunved & Thunved, 2015, s. 141.  
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3.4.1 Straffvärde och straffmätning  

Bestämmande om vad som är en lämplig påföljd för ett brott sker genom en bedömning av 

brottets, eller den samlade brottslighetens, straffvärde med utgångspunkt i den tillämpliga 

straffskalan, 29:1 1 st. BrB. Straffvärdesbedömningen sker i enlighet med bestämmelserna i 

29:1-29:3 BrB. Utgångspunkten för straffvärdesbedömningen är enligt 29:1 2 st. BrB gärning-

ens skadlighet, den kränkning eller skada som gärningen medfört, gärningsmannens uppsåt 

eller oaktsamhet samt försvårande och förmildrande omständigheter enligt 29:2-3 BrB. 

Exempel på en förmildrande omständighet som kan bli aktuell för unga lagöverträdare är då 

den brottsliga handlingen kan sammankopplas med barnets eller ungdomens bristfälliga 

utveckling, erfarenhet eller omdöme, 29:3 1 st. 3 p. BrB. Förmågorna ska vara bristfälliga i 

jämförelse med vad som anses vara normalt hos jämförbara personer. För lindring av straffet 

enligt detta stadgande är det inte tillräckligt att den tilltalade i sig klassas som ungdom utan 

särskilda brister måste kunna konstateras.43 

 

Domstolen gör sedan en straffmätning. I denna bedömning ska reglerna om straffskärpning 

och straffnedsättning i 29:4, 29:5, 29:7 BrB beaktas. Vid brott begångna av unga lag-

överträdare är 29:7 BrB, straffnedsättning p.g.a. ungdom, av relevans för bedömningen. Av 

29:7 BrB framgår att om den tilltalade är under 21 år ska dess ungdom beaktas och straffet får 

sättas till ett lindrigare straff än vad brottet föreskriver. Unga lagöverträdare får inte dömas till 

längre fängelsestraff än 10 år, eller för vissa brott 14 år. För att bestämmelsen ska vara 

tillämplig krävs inte att den tilltalades ungdom ska ha påverkat det brottsliga handlandet.44  

 

Påföljdssystemet är uppbyggt så att en prövning enligt 29 kap BrB fungerar som en grund för 

påföljdsfrågan enligt 30 kap BrB. Efter att rätten behandlat nämnda regler i 29 kap BrB 

kommer den fram till ett resultat, straffmätningsvärdet för den brottsliga gärningen. 

Straffmätningsvärdet används sedan som grund för vilken påföljd som bestäms. Om 

prövningen i 29 kap BrB leder till att den brottsliga gärningen föranleder fängelse görs en 

prövning enligt 30 kap för att avgöra om fängelse bör ådömas eller om annan alternativ 

påföljd bör väljas. Rätten ska alltid utreda om alternativa påföljder kan utdömas istället för 

fängelse. När det gäller unga lagöverträdare ska det alltid utredas om påföljder som innebär 

överlämnande till särskild vård för unga enligt 32 kap BrB är möjliga och lämpliga.45  

                                                
43 Prop. 2009/10:147, s. 45. 
44 Prop. 1987/88:120, s. 97.  
45 Borgeke, 2012, s. 45. 
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3.4.2 Påföljder  

Påföljder som är aktuella för vuxna kan även tillämpas på unga lagöverträdare.46 Generella 

påföljder som både kan tillämpas på vuxna och unga lagöverträdare är böter, villkorlig dom, 

skyddstillsyn samt fängelse. Unga lagöverträdare särbehandlas dock ofta vid val av påföljd. 

Det finns särskilda ungdomspåföljder som enbart kan ådömas unga lagöverträdare: ungdoms-

vård, ungdomstjänst och sluten ungdomsvård.47  

 

Den vanligaste påföljden som unga lagöverträdare döms till är böter, speciellt för ungdomar 

mellan 15–17 år. Böter som påföljd har flera fördelar ur straffrättslig synpunkt, men kan som 

påföljd för unga lagöverträdare kritiseras. Straffrättsliga krav på förutsebarhet, proport-

ionalitet och konsekvens uppfylls, men böter är varken av rehabiliterande karaktär eller av 

sådan karaktär som motiverar den unge till förändring. Bötespåföljd kan få en felande effekt 

då barnet eller ungdomen vanligen saknar tillräckligt kapital för att på egen hand betala. 

Risken finns att någon annan än lagöverträdaren, t.ex. vårdnadshavaren, ansvarar för bötespå-

följden eller att lagöverträdaren blir skuldsatt, vilket kan försvåra den unges återanpassning i 

samhället.48   

 
Utgångspunkten för lagöverträdare mellan 15–18 år är att ungdomsvård enligt 32:1 BrB eller 

ungdomstjänst enligt 32:2 BrB ska utdömas.49 Ungdomstjänst innebär att den unge åläggs att 

arbeta oavlönat eller att delta i en särskilt ordnad verksamhet i ett visst antal timmar, 32:2 

BrB. Ungdomsvård innebär att den unge överlämnas för vård inom socialtjänsten som 

verkställs enligt SoL eller lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), 

32:1 BrB. När ungdomen har ett särskilt behov av vård och påföljden anses vara tillräckligt 

ingripande ska ungdomsvård utdömas, 32:1 1-2 st. BrB. Skäl som kan föranleda vård inom 

socialtjänsten är om den unge har missbruksproblem eller är brottsaktiv. Om inte 

vårdbehoven bedöms som tillräckligt stora kan ungdomstjänst bli aktuellt.50 För att göra 

påföljden ungdomsvård mer ingripande kan den kombineras med ungdomstjänst eller böter, 

32:3 1 st. BrB. Kombinerad påföljd får utdömas om det krävs med hänsyn till gärningens 

straffvärde, brottets art eller den tilltalades tidigare brottslighet.51   

                                                
46 Prop. 2005/06:165, s. 39. 
47 Prop. 2014/15:25, s. 21–22. 
48 Prop. 2005/06:165, s. 47–48.  
49 Jareborg & Zila, 2014, s. 159; Borgeke, 2012, s. 291. 
50 Prop. 2005/06:165, s. 130. 
51 Prop. 2005/06:165, s. 133. 
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Unga lagöverträdare mellan 18–20 år kan ådömas ungdomsvård och ungdomstjänst, men 

påföljderna tillämpas i begränsad omfattning för denna åldersgrupp. Ungdomstjänst får endast 

utdömas om det finns särskilda skäl, 32:2 2 st. BrB. Särskilda skäl är t.ex. att den unge begått 

brottet innan 18 års ålder och att påföljden bestäms kort efter 18-årsdagen.52  

 

Fängelse som påföljdsalternativ ska tillämpas restriktivt på unga lagöverträdare eftersom det 

anses vara olämpligt att straffa unga lagöverträdare lika hårt som vuxna samt att en 

fängelsepåföljd riskerar att påverka den unges fortsatta utveckling negativt.53 För unga 

lagöverträdare mellan 15–18 år får fängelse endast utdömas i fall då det finns synnerliga skäl, 

30:5 1 st. BrB. Synnerliga skäl kan vara att den brottsliga gärningen har ett mycket högt 

straffvärde.54 För barn i detta åldersspann som begått brott, vilket föranleder frihetsberövande, 

ska påföljden i första hand verkställas genom sluten ungdomsvård istället för fängelse, 30:5 1 

st. och 32:5 1 st. BrB.  

 

För lagöverträdare mellan 18–20 år utgör fängelse endast alternativ i de fall då det med 

hänsyn till gärningens straffvärde eller annars finns särskilda skäl för det, 30:5 2 st. BrB. 

Särskilda skäl i det fallet kan vara gärningens höga straffvärde, brottets art eller tidigare 

brottslighet som utesluter annan påföljd än fängelse.55 Av 32:5 BrB följer att unga lagöverträ-

dare som begått brott efter att ha fyllt 18 år aldrig får dömas till sluten ungdomsvård. 

 

Frihetsberövande av unga bör undvikas så långt det är möjligt och den unges påföljd bör 

istället verkställas inom socialtjänsten eller genom böter. 56 I de fall då förutsättningar för 

ungdomsvård och ungdomstjänst inte föreligger, böter inte utgör en tillräckligt ingripande 

åtgärd och om det inte heller finns synnerliga skäl för fängelse blir villkorlig dom samt 

skyddstillsyn aktuella.57  

 

Sammanfattningsvis krävs det synnerliga skäl för att lagöverträdare mellan 15–18 år ska 

dömas till fängelse eller sluten ungdomsvård och särskilda skäl för att unga mellan 18–20 år 

ska ådömas fängelse. Vid bedömningen är det den unges ålder vid brottstillfället som är av 

betydelse. Ju närmre ungdomen kommer den övre åldersgränsen ju lägre blir kraven för 
                                                
52 Prop. 2014/15:25, s. 21–22. 
53 Prop. 2006/05:165, s. 48.  
54 Prop. 2014/2015:25, s. 44. 
55 Prop. 1987/88:120, s. 103. 
56 Prop. 1997/98:96, s. 160. 
57 Prop. 2014/15:25, s. 22. 
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synnerliga respektive särskilda skäl. Det innebär att synnerliga skäl för en 15-åring måste vara 

väldigt starka och försvagas därefter successivt upp till 18 års ålder. På samma vis måste 

särskilda skäl för en 18-åring vara starka och försvagas successivt upp till och med 20 års 

ålder.58  

 

3.5 Ingrepp för barn under 15 år som begår brott 

Barn kan få vård och behandling genom Socialtjänsten med stöd av SoL. Insatser enligt SoL 

är frivilliga då de är beroende av den enskildes medverkan och samtycke, 1:1 SoL. Om 

samtycke saknas kan socialtjänsten dock bedöma att det finns behov av vård och ansöka om 

vård för barnet enligt LVU, d.v.s. tvångsåtgärder, 1:3 SoL.   

 

När barn under 15 år misstänks för brott kan inte straffrättsliga åtgärder komma i fråga. 

Socialtjänsten blir istället ansvarig för att barnet får rätt vård och behandling. För att 

socialtjänsten ska kunna sätta in rätt behandling är det av betydelse att de får vetskap om 

omständigheterna kring den brottsliga handlingen. I syfte att möjliggöra detta har polis och 

åklagare befogenhet att i vissa fall utreda brott när den misstänkte är ett barn under 15 år.59    

 

3.5.1 Frivilligåtgärder 

SoL:s portalparagraf stadgar att socialtjänstens mål är att främja människors ekonomiska och 

sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet. Lagen 

bygger på frivillighet och respekt för individens integritet, 1:1 3 st. SoL. Samtycke från den 

enskilde krävs för att åtgärder ska vidtas, 1:1 3 st. SoL. Frivilligheten kommer även till 

uttryck genom att socialnämndens insatser ska utformas och utföras tillsammans med den 

enskilde, 3:5 SoL. Enligt 1:2 SoL ska barnets bästa särskilt beaktas vid åtgärder samt vara 

avgörande vid alla beslut och andra vård- och behandlingsinsatser som vidtas utifrån SoL. 

 

Insatser som kan bli aktuella är t.ex. kontaktperson eller kontaktfamilj, 3:6b SoL, medling, 

5:1c SoL, eller vård utanför egna hemmet genom familjehem, hem för vård eller boende samt 

stödhem, 6:1 SoL.  I 3:6a SoL återfinns ett undantag från samtyckeskravet. Socialnämnden får 

i vissa fall besluta om öppna insatser även om vårdnadshavaren inte lämnat samtycke. Det 

kan endast ske om det är lämpligt och barnet begär eller samtycker till det. En öppen insats 

                                                
58 Prop. 1987/88:120, s. 102–103. 
59 Singer, 2012, s. 320.  
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kan t.ex. vara att barnet blir tilldelad en kontaktperson, en kontaktfamilj eller ett individuellt 

anpassat målinriktat program under en bestämd tid.60 Barnets bästa måste beaktas vid en 

sådan bedömning och även om barnet samtyckt behöver insatser inte nödvändigtvis vara i 

enlighet med barnets bästa och barnets behov. För att inte barnet ska utsättas för ökad press 

bör en konfliktsituation mellan barnet och vårdnadshavaren undvikas. Vid risk för en sådan 

konfliktsituation, när vårdnadshavaren inte samtycker, kan det finnas skäl att hjälpa barnet till 

en bättre situation på andra sätt än genom insatser.61  

 

3.5.2 Tvångsåtgärder 

När en ungdom har ett vårdbehov som inte kan tillgodoses genom de frivilliga insatserna 

enligt SoL kan insatser enligt LVU aktualiseras, 1:3 SoL och 1 § LVU. Det finns två huvud-

fall som kan föranleda insatser enligt LVU: miljöfall, 2 § LVU, och beteendefall, 3 § LVU. 

Brottslig verksamhet går in under 3 § LVU och därför redogörs endast för beteendefall. För 

att brottslig verksamhet ska vara en grund för vård krävs det att brottet har en viss omfattning 

eller grad av allvarlighet. Förseelser och enstaka brott av mindre allvarlig art är inte 

tillräckligt. Det krävs att den unge visar tecken på bristande anpassning till samhällslivet för 

att det ska föreligga skäl för vård eller behandling i enlighet med LVU.62 Vid beslut med stöd 

av LVU har barnets bästa en tydlig roll eftersom barnets bästa ska vara avgörande vid alla 

beslut som rör barnet, 1 § 5 st. LVU. Beslut enligt LVU gäller unga där det finns en påtaglig 

risk för att deras utveckling eller hälsa skadas och därför är det av särskild vikt att barnets 

intresse är styrande. Vid intressekonflikter ska därför alltid barnets intresse sättas främst.63  

 

Socialnämnden kan begära omedelbart omhändertagande som förvaltningsrätten sedan 

fastställer och socialnämnden verkställer (6-9 §§ LVU). Vården sker normalt i ett enskilt hem, 

familjehem eller i ett hem för vård eller boende.64   

 

3.5.3 Utredning av brott 

Det finns särskilda bestämmelser för brottsutredningar som aktualiseras när barn under 15 år 

misstänks ha begått brottsliga handlingar. I 31 § 1 st. LUL finns en presumtionsregel som 

                                                
60 Prop. 2012/13:10, s. 99–100. 
61 Prop. 2012/13:10, s. 127–128. 
62 Prop. 1979/80:1, s. 583.  
63 Prop. 2012/2013:10, s. 36. 
64 Clevesköld, Thunved & Thunved, 2015, s. 28. 
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innebär att när ett barn misstänks för ett brott där straffskalan inte föreskriver lindrigare straff 

än fängelse i ett år ska brottet utredas, såvida inte särskilda skäl talar emot detta. Särskilda 

skäl kan vara när omständigheterna är tillräckligt klarlagda t.ex. genom att den tilltalade 

erkänt, när en utredning anses olämplig med hänsyn till barnets mognad, utveckling eller 

hälsotillstånd eller om det förflutit lång tid sedan brottstillfället. När det gäller barn under 12 

år finns det stora möjligheter att bryta utredningspresumtionen med hänvisning till barnets 

ålder och utveckling.65  

När socialnämnden får kännedom om att brott begåtts av ett barn under 15 år enligt 34 § 1 st. 

LUL kan de begära en utredning enligt 31 § 2 st. LUL om de bedömer att en utredning kan ha 

betydelse för val av insatser men inte går in under 31 § 1st. LUL. En utredning enligt andra 

stycket görs i syfte att ge socialtjänsten grund för sitt beslut av hjälpinsatser. 66  Vid 

socialnämndens bedömning om utredning bör inledas för val av insatser ska särskild vikt 

läggas vid om barnet utsätter sig själv för fara, hälsorisker eller hindrar sin egen utveckling. 

Narkotikabrott eller överlagda brott som visar på en hög grad av hänsynslöshet är brott som 

kan kräva utredning.67 Genom utredningen kan händelseförloppet klarläggas. Om gärningen i 

sig bedöms som ett brott är inte väsentligt för denna typ av utredning, det kan till och med 

vara olämpligt att utreda i förhållande till syftet.68  

Innan en utredning begärts av socialnämnden har polisen möjlighet att vidta brådskande 

åtgärder enligt 34 § 3 st. LUL om särskilda skäl att vidta åtgärder föreligger. Polisens 

möjlighet att vidta åtgärder kan b.la. användas under kvälls- eller nattetid om de har svårt att 

få kontakt med socialtjänsten, men lagregleringen ger inte polisen rätt att inleda utredning i de 

fall socialtjänsten meddelat att utredning inte behövs.69  

I de fall då utredning inte kan inledas med stöd av 31 § 1–2 st. LUL kan det ändå anses vara 

av särskild vikt att utredning i vissa fall inleds med stöd av 31 § 3 st. 1–3 p. LUL. Regeln kan 

tillämpas vid tre situationer. I de fall det är av betydelse att utreda om barnet deltagit i den 

brottsliga gärningen, 1 p. Om det krävs för att efterforska egendom som stulits eller föremål 

som använts vid brottet/var ägnade för brottet, 2 p. Slutligen, om det med hänsyn till ett 

allmänt eller särskilt intresse är av särskild vikt för polis eller åklagare att inleda utredning, 3 

                                                
65 Prop. 2009/10:105, s. 66. 
66 Prop. 2009/10:105, s. 66. 
67 Prop. 2009/10:105, s. 27. 
68 Prop. 1983/84:187, s. 14–15. 
69 Prop. 2009/10:105, s. 26. 



 
 

26 

p. Tredje punkten avser exempelvis fall då straffskalan för brottet är lägre än vad som krävs 

för att utredning enligt 1 st., men när det finns ett allmänt eller enskilt intresse att utreda 

brottet. Allmänt intresse kan föreligga om det finns ett brottspreventivt syfte, t.ex. att polisen 

försöker kartlägga gängbrottslighet. Enskilt intresse kan föreligga om brottet inneburit 

allvarliga skador eller en allvarlig kränkning av målsägandes integritet samt om det finns skäl 

att utreda om brottsskadeersättning eller skadestånd kan bli aktuellt. Utredning enligt 31 § 3 

st. 1-3 p. är inte kopplad till socialtjänstens framtida insatser utan är endast en utredning av 

brottet.70  

Av 31 § 4 st. LUL framgår att för barn under 12 år får utredning enligt 2–3 st. endast inledas 

om det finns synnerliga skäl. Vid bedömningen sker en intresseavvägning där utredningens 

betydelse och hänsyn till barnets mognad ställs mot varandra. För att en utredning ska vara 

meningsfull krävs det att barnet uppnått en viss mognad. Barnets ålder spelar till viss del roll, 

desto yngre barnet är desto starkare är skälen att inte utföra en brottsutredning. I dessa fall blir 

istället socialnämnden ansvarig för utredningen.71  

                                                
70 Prop. 2009/10:105, s. 67. 
71 Prop. 1983/84:187, s. 33–34. 
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4 Straffbarhet 
4.1 Inledning 

I följande kapitel behandlas straffbarhet utifrån straffteorier och ålder för straffbarhet. Här 

presenteras fyra straffteorier, vilka effekter de har på lagstiftningen, utdömande samt 

verkställighet av påföljder. Straffbarhetsåldern åskådliggörs genom att lagreglering, motiv 

och förändringar redovisas ur ett historiskt perspektiv, från år 1734 till idag år 2016. 

Avslutningsvis ges en redogörelse för ett urval av internationell litteratur rörande 

straffbarhetsåldern. 

 

4.2 Straffteorier 

Traditionellt sätt finns det ett antal teorier som syftar till att förklara straffets ändamål och 

innebörd. 72  Allmänprevention, individualprevention, proportionalitet och principen om 

humanitet är exempel på straffteorier. Allmänprevention innebär att straff ska vara 

avskräckande och leda till avhållande från brottsliga gärningar. 73  Individualprevention 

berättigar den enskilde en central roll i brottsförebyggandet. Straffet ska ha avhållande effekt 

för att förhindra att just den personen begår nya brott.74 Proportionalitet innebär att gärningens 

bestraffningsvärde ska stå i proportion till gärningens straffsats samt att gärningar med samma 

bestraffningsvärde ska ha jämförliga straffskalor.75 Utifrån principen om humanitet ska det 

inom straffsystemet finnas en respekt för den enskilde och dess människovärde. Brottslingen 

ska bemötas med respekt och ges utrymme för att få perspektiv på den felaktiga handlingen 

samt ges möjlighet att inse sitt ansvar för att ta lärdom av det som hänt. Ur humanitetssyn-

punkt är det av stor betydelse att undersöka lämpligheten av alternativa påföljder till fängelse. 

Straffsystemet bör ha en viss tolerans genom att ge lagöverträdare ett visst utrymme till en 

andra chans. Det motiveras ur ett etiskt perspektiv genom att straffsystemet ”visar respekt för 

individens förmåga att komma till moralisk insikt av vikten av att exempelvis inte skada eller 

kränka andra”.76 

 

Straffteorier kommer till uttryck på tre olika nivåer: lagstiftningsnivå, domstolsnivå och 

verkställighetsnivå. De får olika stort genomslag beroende på vilken nivå de appliceras. På 

                                                
72 Jareborg & Zila, 2014, s. 63. 
73 Jareborg & Zila, 2014, s. 74. 
74 Jareborg & Zila, 2014, s. 83. 
75 Jareborg & Zila, 2014, s. 67. 
76 Jareborg & Zila, 2014, s. 92–97. 
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lagstiftningsnivå kan kriminalisering av en viss handling förklaras ur allmänpreventivt syfte; 

det är ett hot om straff. Proportionalitet får en avgörande betydelse på domstolsnivå eftersom 

påföljden ska stå i proportion till den brottsliga handlingen. På verkställighetsnivå bör 

individualpreventionen få en central ställning genom att ingripanden syftar till att undvika att 

lagöverträdaren begår nya brott i framtiden och främja återanpassning till samhället. I svensk 

straffrätt kommer humanitetsprincipen till uttryck bland annat genom att lagöverträdare till en 

början möts med lindriga ingripanden som sedan förstärks vid fortsatt brottslighet samt att 

frihetsberövande undviks i hög grad.77 

 

Den rättsliga regleringen kring unga lagöverträdare lägger särskild vikt vid individualpreven-

tiva skäl på lagstiftningsnivå. Syftet är att åstadkomma något positivt för den unge som kan 

leda till utveckling och stabilisering. Genom att avstå från ingripanden som kan vara 

destruktiva för den unge, exempelvis fängelse, kan de negativa effekterna som är förenade 

med straffrättsliga ingripanden minskas.78    

 

4.3 Straffbarhetsålder 

Straffbarhetsåldern är den ålder då ett barn är straffbart och kan dömas till påföljd för brott. 

Av 1:6 BrB framgår att en person som begår brott innan 15 års ålder inte kan dömas till 

påföljd för den brottsliga gärningen.  

 

4.3.1 Historik och motiv till ändringar av straffbarhetsålder  

4.3.1.1 Innan brottsbalkens införande 

Sedan år 1734 har det genomförts ändringar av den svenska straffbarhetsådern vid två 

tillfällen. I 1734 års lag var straffbarhetsåldern fastställd till 7 års ålder. År 1832 publicerades 

ett förslag till allmän criminallag och strafflagskommittén diskuterade bland annat 

straffbarhetsåldern. En höjd straffbarhetsålder till 10 år föreslogs. Vid den åldern ansågs barn 

besitta den urskiljningsförmåga, d.v.s. kunna skilja mellan rätt och fel, som krävs för 

straffansvar. Dessutom skulle en höjning till 10 år innebära en svensk reglering i linje med de 

andra nordiska länderna. Strafflagskommittén diskuterade en relativ straffbarhetsålder, men 

framhöll orimligheten i att ha en relativ straffbarhetsålder där domaren skulle pröva barns 

                                                
77 Borgeke, 2012, s. 31–34. 
78 Asp, 2014, s. 74.  
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mognad från fall till fall.79 Den allmänna criminallagen antogs inte, vilket innebar att 

straffbarhetsåldern förblev 7 år. 

 

I mitten av 1800-talet fanns det ett behov av en heltäckande strafflag. År 1862 utarbetades ett 

förslag till en ny strafflag. Förslaget byggde till stora delar på betänkandet till allmän 

criminiallag. 80  I det nya förslaget, som senare antogs, föreslogs en ändring av 

straffbarhetsåldern till 14 år för vissa grova brott och 15 år som huvudregel. Som argument 

för ändringarna framfördes att den nya straffbarhetsåldern skulle överensstämma med barns 

utveckling och vara i linje med andra länders lagstiftning.81  

 

Vid 1902 års påföljdsreform modifierades straffbarhetsåldern ytterligare genom att 

möjligheten att straffa 14-åringar togs bort helt. Straffbarhetsåldern blev därmed absolut från 

15 års ålder. I lagförslaget uttrycktes att det inte fanns några skäl för en sänkning av åldern till 

lägre än 15 år, eftersom barn under 15 år inte ansågs uppnått tillräcklig mognad och 

utveckling, något som straffbarhet förutsätter. Att straffa barn som inte uppnått tillräcklig 

utveckling och mognad ansågs dessutom innebära en risk för att straffet skulle ge mer skada 

än nytta. Det påtalades att det är svårt att ange en allmän åldersgräns men det kunde, med 

hänvisning till det svenska folket (jämfört med andra länders befolkning), antas att tillräcklig 

utveckling i vart fall inte var uppnådd förrän vid 15 års ålder.82 Lagändringen år 1902 

motiverades med individualpreventiva skäl.83  

 

Under 1930-talet utformades straffrättssystemet ytterligare med grund i individualpreventiva 

skäl och speciellt med vikt på behandlingsidén. Det innebar att lagöverträdarens 

behandlingsbehov hamnade än mer i fokus och särskiljningen av påföljder och uppdelning av 

lagöverträdare blev mer djupgående än det traditionella synsättet kring individualprevention.84 

  

4.3.1.2 Efter brottsbalkens införande 

År 1965 ersattes strafflagen av BrB. I propositionen till BrB:s införande påtalades att 

straffbarhetsåldern i stort sett varit oförändrad sedan 1864 års strafflags tillkomst. Trots det 

                                                
79 1832 års förslag till allmän criminallag, motivering s. 30. 
80 Prop. 1862/63:37, s. 106. 
81 Prop. 1862/63:37, s. 110. 
82 Betänkande och förslag angående minderåriga förbrytares behandling, 16 okt 1896, s. 85–86.  
83 Elwin, Heckscher & Nelson, 1975, s. 71. 
84 Elwin, Heckscher & Nelson, 1975, s. 72. 
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gick det genom att studera praktiska exempel utläsa en förändrad syn kring straffbarhetsålder. 

Vid denna tid fanns lagregler som gjorde det möjligt att överlämna unga lagöverträdare till 

barnavårdens organ istället för att verkställa straff och krav på särskilda skäl för att döma 

personer under 18 år till fängelse.85 Ingen ändring av straffbarhetsåldern skedde vid införan-

det av BrB och stadgandet att straffbarhetsåldern var 15 år placerades i dåvarande 33:1 BrB.  

 

Genom BrB:s införande byggdes ett påföljdssystem upp kring att individen stod i centrum och 

behandling, avskräckning och motverkande av återfall var centrala aspekter vid val av 

påföljd.86 Sedan BrB:s införande har straffbarhetsåldern i sak varit densamma, endast en 

överflyttning av bestämmelsen från 33 kap. till 1 kap. BrB har gjorts.87  

 

Efter att BrB infördes började behandlingsidén kritiseras. Den ansågs riskera att strida mot 

alla människors likhet inför lagen eftersom det är svårt att utföra säkra prognoser för vilken 

vård som var lämpligast i enskilda fall. Det innebar att betydelsen av andra principer började 

framhållas alltmer. Genom en påföljdsreform år 1999 fick straffets proportion till brottets 

svårighetsgrad större utrymme. Vikten av rättvisa, klarhet, förutsebarhet och konsekvens 

inom påföljdssystemet samt samhällets skydd mot kriminalitet påtalades.88 I den senaste 

påföljdsreformen, år 2015, framhölls vikten av att stärka påföljdssystemet med utgångspunkt 

ur likabehandling, konsekvens, förutsebarhet och proportionalitet. Det innebär att brottet 

hamnar mer i fokus än lagöverträdaren. Insatser ska verka brottsförebyggande samtidigt som 

individens personliga förhållanden fortfarande är av betydelse.89 

 

4.3.2 Ur ett internationellt perspektiv 

Nästan alla länder i världen har en fastställd straffbarhetsålder,90 men den varierar stort.91 

Åldersspannet löper från 0–16 år. Sedan sekelskiftet har trenderna gått åt olika håll; flera 

länder har höjt straffbarhetsåldern medan ett mindre antal länder har sänkt den.92 En ändring 

av straffbarhetsåldern är ofta relaterad till laddade samhällsdebatter om barnfrågor. Fruktan 

för våldsam ungdomsbrottslighet har i flera länder – t.ex. Finland och Nederländerna – 

                                                
85 Prop. 1962:10, s. C 47. 
86 Prop. 2014/15:25, s. 19. 
87 Prop. 1987/88:120, s. 72. 
88 Prop. 1997/98:96, s. 77–78. 
89 Prop. 2014/15:25, s. 20. 
90 Cipriani, 2009, s. 127. 
91 Weijers & Grisso, 2009, s. 49. 
92 Cipriani, 2009, s. 109, 112. 
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använts som argument för en sänkning av straffbarhetsåldern. Ökad ungdomsbrottslighet har 

gett näring för en samhällsdebatt om att straffbarhetsåldern bör sänkas, det finns ett antal 

länder där förslagen gått igenom men i andra länder har lagförslagen inte fått stöd.93 Baserat 

på analys av nio västerländska länder har Doob och Tonry påvisat att det inte går att klarlägga 

vilka faktorer som bidragit till en förändrad, eller oförändrad, straffbarhetsålder.94  

 

Vid all reglering som rör barns rättigheter bör barnkonventionens principer tillämpas.95 

Debatten kring straffbarhetsålder är starkt influerad av medial rapportering, allmän opinion 

och påtryckningar från politiska beslutsfattare. 96  Cipriani hävdar att de skillnader i 

straffbarhetsålder som återfinns i världen formas genom varierande synsätt på vad barndom 

betyder och innefattar samt när barn anses kunna förstå konsekvenser av sina handlingar.97  

 

Cipriani menar att lösningen inte består av fastställda åldersgränser för straffbarhet utan 

beaktande av barns utveckling avseende värdighet, delaktighet, återanpassning och respekt-

fullhet. De olikartade straffbarhetsåldrarna som är fastställda världen över medför att det inte 

går att dra någon generell slutsats om vilken ålder som är lämpligast.98 En straffbarhetsålder 

som är lägre än 12 år är dock inte förenligt med respekten för barns rättigheter.99 Doob och 

Tonry problematiserar detta ytterligare genom att påvisa att länder, oavsett om de har samma 

eller olika ålder för straffbarhet, kan behandla barn och ungdomar olika beroende på 

rättsystemet i övrigt. Exempelvis har USA och Kanada separata rättsystem för ungdomar 

genom specifika frihetsberövande institutioner, specifika övervakare för ungdomar samt 

ungdomsdomstolar i Chicago och Toronto.100  

 

I Sverige och Danmark har socialtjänsten och kriminalvården delat ansvar för unga 

lagöverträdare, i Sverige unga mellan 15–20 år och i Danmark unga mellan 14–20 år101. 

Varken Sverige eller Danmark har specialdomstolar för unga lagöverträdare, men gemensamt 

för systemen är att ungdomar särbehandlas från vuxna.102 

                                                
93 Cipriani, 2009, s. 120–121. 
94 Doob & Tonry, Crime and Justice, 2004, s. 12. 
95 Cipriani, 2009, s. 19.  
96 Cipriani, 2009, s. 124. 
97 Cipriani, 2009, s. 128. 
98 Cipriani, 2009, s. 130. 
99 Cipriani, 2009, s. 161. 
100 Doob & Tonry, Crime and Justice, 2004, s. 4. 
101 Källan anger 15–20 år för båda länderna men på grund av lagändring år 2010 är det numera 14–20 år i 
Danmark.  
102 Doob & Tonry, Crime and Justice, 2004, s. 4–6. 
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England och Wales har för närvarande en straffbarhetsålder på 10 år, vilket är den lägsta inom 

Europeiska unionen (EU).103 I engelsk rätt fanns tidigare en presumtion för att barn mellan 

lägsta straffbarnhetsåldern och en högre åldersgräns inte nödvändigtvis kunde skilja mellan 

rätt och fel, doli incapax, och pga. det inte vara straffbara. Det var möjligt att motbevisa 

presumtionen genom att visa att barnet kunde skilja mellan rätt och fel, så kallat doli capax, så 

att straffbarhet inträdde. År 1998 avskaffades doli incapax i engelsk rätt och straffbarhetsål-

dern på 10 år var definitiv.104 Doli incapax innebär att argument med hänvisning till barnets 

individuella mognad och förståelse kan leda till att barnet anses vara straffbart.105 Delmage 

argumenterar för att straffbarhetsåldern i England bör ändras till 14 år, inklusive en speciell 

reglering för barn från 14 till 17 år. Hans förslag är att barn 14 till 17 år ska vara straffbara, 

men med hänvisning till barnets utveckling ska barn kunna undantas straffansvar. Ändringen 

menar han skulle innebära en reglering i linje med aktuell utvecklingsforskning och 

civilrättslig lagstiftning106. För att åstadkomma en fullständig överensstämmelse med den 

civilrättsliga lagstiftningen107 skulle presumtionen behöva gälla upp till 17 års ålder. Detta 

förslag är dock långt från Englands nuvarande politiska läge, men stämmer, enligt Delmage, 

överens med vad som idag är känt om barns neurala utveckling och beteende.108  

 

Goldson jämför Englands reglering med resten av Europa, vars medelålder för straffbarhet är 

14 år. Åldersgränsen i sig kritiseras då den är långt ifrån Europas standard. Han väljer också 

att skilja på fullt och relativt straffansvar. Fullt straffansvar syftar till att påföljdsbedömningen 

sker på samma sätt och i samma domstol som för vuxna och relativ straffansvar innebär att 

barnet behandlas i en ungdomsdomstol där vårdande påföljder förordas framför straff.109  

 
År 2010 genomfördes en lagändring i Danmark som innebar att straffbarhetsåldern sänktes 

från 15 år till 14 år. Motiven till ändringen var att ungas kriminalitet bör mötas med 

konsekvens och fasthet. Regeringen ansåg att ungas kriminalitet bör regleras inom det 

straffrättsliga systemet. Kriminaliteten bland 14-åringar var högre än bland 12- och 13-

åringar, vilket motiverade den föreslagna straffbarhetsåldern. Barn under 14 år skulle istället 
                                                
103 Goldson, Youth Justice, 2013, s. 118. 
104 Delmage, Youth Justice, 2012, s. 103. 
105 Cipriani, 2009, s. 42–43. 
106 Källan anger ”civil legislation”, översatt till civilrättslig lagstiftning. ”In order to bring the minimum age of 
criminal responsibility more in line with current developmental research and civil legislation…”. 
107 Källan anger ”civil circumstances”, översatt till civilrättsliga lagstiftningen. ”For complete alignment with 
civil cricumstances, one can argue that young people aged 16 and 17 should be presumed to have capacity to 
commit offences until proven otherwise…”. 
108 Delmage, Youth Justice, 2012, s. 108. 
109 Goldson, Youth Justice, 2013, s. 119, 123. 
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fångas upp genom socialrättsliga ingripanden.110 I betänkandet kritiserades den föreslagna 

ändringen och regeringens motivering. Sänkningen av straffbarhetsåldern ansågs inte ha 

visats ha preventiv verkan. Genom att samla ”problembarn” på ett och samma ställe uttrycktes 

risk för att ungas självbild som kriminella skulle förstärkas och därigenom öka risken för en 

kriminell karriär.111   

 
 

                                                
110 Lovforslag nr. L 164, p. 2.2.3. 
111 Betänkande till L 164, s. 1–2. 
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5 Neuropsykologisk forskning av betydelse för faststäl-
lande av straffbarhetsålder 

5.1 Inledning 

Detta kapitel belyser forskning avseende barn och ungdomars utveckling av hjärnan, kopplat 

till barn och ungdomars beteende. Sedan början av 2000-talet har forskning om ungdomars 

utveckling av hjärnan kommit med nya rön.112 Forskning som rör frontalloben (den främre 

delen av hjärnan) som associeras med bland annat beslutsfattande, moral, omdöme, planering 

och konsekvenstänkande, delar av de s.k. exekutiva funktionerna, kan ha betydelse för 

diskussioner kring straffansvar.113 Människans nervsystem består av det centrala nervsystemet 

och det perifera nervsystemet; hjärnan är en del av det centrala nervsystemet.114  

 

5.2 Forskning om hjärnans utveckling 

5.2.1 Hjärnans mognad 

Hjärnans långsamma mognadsprocess har använts som argument för att ungdomar inte bör ha 

samma ansvar för sina brottsliga handlingar som vuxna. Dagens neurovetenskapliga115  

forskning utmanar den tidigare tron om att hjärnan var färdigutvecklad vid puberteten. 

Ungdomstiden är en period då hjärnan fortfarande växer och utvecklas. Frontalloben som 

bland annat reglerar planering, arbetsminne och impulskontroll mognar så sent som vid 25 års 

ålder. Denna forskning motiverar, enligt Johnson et al., att kunskapen om hjärnans mognad 

bör föras samman med den om beslutsmognad.116  

 

5.2.2 Ungdomars hjärnutveckling och beteende 

Baserat på sammanställning av aktuell forskning avseende hjärnans utveckling hos ungdomar 

framhåller Steinberg att hjärnan utvecklas under hela barn- och ungdomstiden. Med hänsyn 

till forskningsläget presenterar han en teori som för samman hjärnans mognadsgrad under 

ungdomstiden med ökad sårbarhet för riskbeteende.117 Teorin stöds huvudsakligen av tre för-

                                                
112 Steinberg, Brain and Cognition, 2010, s. 160. 
113 Delmage, Youth Justice, 2012, s. 105–106.  
114 Passer et. al., 2009, s. 135. 
115 Neurovetenskap är studier om hjärnans funktion och vilka processer som sker i nervsystemet. Det innebär 
studier av hjärnans funktion utan hänsyn till andra aspekter, såsom människans beteende. Se Nyman, 2000, s. 
17–18. 
116 Johnson, et al., Journal of Adolescent Health, 2009, s. 216. 
117 Steinberg, Brain and Cognition, 2010, s. 161. 
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ändringar som sker i hjärnan under ungdomstiden. Den första är en minskning av grå 

hjärnsubstans och ökning av vit hjärnsubstans i frontalloben. Den andra är att det skapas en 

ökning av förbindelser mellan frontalloben och andra delar av hjärnan. Den tredje är ökad 

frisättning av dopamin. Sammantaget kan dessa ses som biologiska förändringar i hjärnan 

som påverkar den biologiska utvecklingen under ungdomsperioden och är kopplade till 

individens sårbarhet och riskbeteende.118  

 

Steinberg menar att sårbarhet för riskbeteenden är särskilt hög i åldern 14–17 år. Perioden kan 

dessutom präglas av en hög grad av sensationssökande och lågt utvecklad självkontroll. I 

detta åldersspann är ungdomar mer benägna att utveckla riskbeteenden såsom kriminalitet, 

oskyddat sex, självmordsförsök och vårdslöshet i trafik. Ungdomstiden är en viktig period i 

livet för utveckling av individens sociala och emotionella kompetens, vilket har särskild 

betydelse då risktagande kan öka vid närvaro av andra ungdomar men inte av andra vuxna. 

Det som påverkar risktagandet hos ungdomar under utveckling kan särskilt förklaras utifrån 

hur belöning från andra ungdomar sker. Det är en känslighet som finns hos ungdomar men 

inte hos vuxna.119 

 

Steinberg uttrycker att målet med forskningen kring hjärnans utveckling bör vara fortsatta 

beteendevetenskapliga 120  studier baserade på neurovetenskapliga resultat. Att se på 

ungdomars utveckling ur detta perspektiv är relativt nytt och genom att integrera hjärnforsk-

ning med psykologiska studier har ett nytt forskningsfält skapats. 121  Det finns flera 

utmaningar med att överföra neurovetenskapliga resultat framtagna i experimentella 

laboratoriesituationer till sociala situationer. Beteende under ungdomsåren, precis som genom 

hela livet, formas i ett komplext och föränderligt samspel mellan en mängd faktorer, såsom 

biologiska, psykiska och omgivningsmässiga.122 Det är därmed av stor vikt att neuroveten-

skapen integreras med andra vetenskapsområden.123  

 
 

                                                
118 Steinberg, Brain and Cognition, 2010, s. 161. 
119 Steinberg, Brain and Cognition, 2010, s. 162. 
120 Beteendevetenskap innebär studier i psykologi och pedagogik. Det kan ses som ett samlingsnamn för de 
vetenskaper där det centrala föremålet för studierna är individers och/eller gruppers beteenden. Se 
[http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/beteendevetenskap] 2016-11-07. 
121 Steinberg, Brain and Cognition, 2010, s. 163. 
122 Johnson, et al., Journal of Adolescent Health, 2009, s. 219. 
123 Johnson, et al., Journal of Adolescent Health, 2009, s. 216; Steinberg, Brain and Cognition, 2010, s. 163. 
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6 Avslutande analys 
6.1 Inledning 

Analysen av straffbarhetsåldern i detta kapitel genomförs ur ett barnperspektiv som relateras 

till påföljdssystemet för unga i sin helhet, till neuropsykologisk forskning samt anförd inter-

nationell litteratur. En analys med inslag av författarens egna reflektioner utförs.  

 
I Sverige finns – inom ramen för samma system som för vuxna lagöverträdare – separata 

straffrättsliga lagregler avseende unga lagöverträdare. Exempelvis hanteras unga lagöverträ-

dare i samma domstolar som vuxna, men under andra förutsättningar. Inom påföljdssystemet 

vägs intresset för lagöverträdarens sociala och psykologiska behov mot samhällets behov att 

bestraffa brottsliga handlingar. 

 

Under perioder i historien har straffteorier fått olika stort inflytande över påföljdssystemet, 

vilket har påverkat spänningsförhållandet mellan behandling och bestraffning. 

Påföljdssystemets fokus har därmed delvis skiftats. Det har gått från att vara individfokuserat 

kring den unges vård och insatsbehov, som närmast kan liknas vid ett vårdbehovsperspektiv, 

till alltmer fokus på straffets proportion i förhållande till brottets allvarlighetsgrad, vilket kan 

beskrivas som ett straffrättsperspektiv.124  

 

Den skarpa skiljelinjen som skiljer barn från vuxna i straffrättsligt hänseende är 

straffbarhetsåldern. Det svenska systemet bygger på att unga lagöverträdare särbehandlas i 

flera olika avseenden. Särbehandling avtar successivt och det är först vid fyllda 21 år som 

ungdomen behandlas på samma villkor som en vuxen, vilket kan beskrivas som ett successivt 

inträde i vuxenlivet. Straffbarhetsåldern är en aspekt inom straffrätten som av lagstiftaren i det 

närmsta lämnats outredd i påföljdsreformer sedan år 1902. Påföljdssystemet har utvecklats, 

men straffbarhetsåldern har inte diskuterats som en del i denna utveckling. Argument som 

motiverar straffbarhetsåldern har redovisats i uppsatsen. Dessa ståndpunkter diskuteras inte i 

nyare förarbeten. Lagstiftaren har därmed valt att utreda hur det övriga påföljdssystemet för 

unga kan förbättras och utvecklas men lämnat straffbarhetsåldern därhän.  

 

                                                
124 Brottsförebyggande rådet, Rapport 2011:10, s. 13. 
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6.2 Påföljdssystemets utveckling  

Påföljdssystemets förändringar kan härledas till vilka straffteorier som fått genomslag under 

respektive tidsperiod. En stark individualprevention kan härledas till när straffbarhetsåldern 

fastställdes i början av 1900-talet genom att behandlingsidén fick större genomslag vid 

lagstiftning, domstolstillämpning och vid verkställighet. I påföljdsreformerna, från år 1990 

och framåt, som framhållit straffrättsperspektiv har individualprevention och humanitets-

principen fått stå tillbaka, främst på domstolsnivå då straffets proportionalitet till den 

brottsliga handlingen hamnat i större fokus. Den enskildes vårdbehov har inte övergetts; det 

finns fortfarande ett tydligt individualpreventivt syfte, men det får alltmer stå tillbaka för 

allmänprevention och tankegångar om proportionalitet.  

 

Tankegångar som innefattar ett tydligare fokus på straffrättsperspektivet, som framgår ur 

senare påföljdsreformer, utgör ett mer repressivt synsätt än vad som tidigare visats. Det 

handlar helt enkelt om olika sätt att hantera brottslighet och det repressiva synsättet har fått 

mer utrymme. Vad gäller barn och ungdomar finns det ett uttryckligt ställningstagande i 

barnkonventionen att repressiva syften ska stå tillbaka för rehabilitering och reparativ rättvisa, 

i enlighet med principen om barnets bästa i artikel 3 barnkonventionen. En straffrättspolitik 

som förespråkar traditionella straffrättsliga syften riskerar att komma i konflikt med barnets 

bästa och humanitetsprincipen. Det krävs därmed att noga avvägningar mellan repression och 

rehabilitering sker för att värna om barnets bästa. På lagstiftningsnivå kommer 

individualprevention samt humanitetsprincipen även idag till uttryck b.la. genom att 

frihetsberövande, såsom fängelse, starkt undviks för unga lagöverträdare, vilket är i linje med 

artikel 37 i barnkonventionen. 

 

I Sverige var straffbarhetsåldern föremål för diskussioner under 1800-1900-talet. Diskussion-

erna resulterade i flera efterföljande höjningar. Totalt ändrades straffbarhetsåldern från 7 år 

till nuvarande 15 år. Sedan den senaste ändringen år 1902 har åldern för straffbarhet förblivit 

15 år. Straffbarhetsåldern har därmed varit densamma under de senaste 114 åren. De få 

förändringarna som skett under dessa år har varit omplaceringar av lagtext och inte materiella 

ändringar. Argument som motiverar nuvarande reglering bygger således på förarbetsuttalan-

den från 1800- och 1900-talet. Relationen mellan samhällets och lagstiftningens utveckling är 

komplex och på intet sätt en spegelrelation. På 114 år har samhällsvärderingar omprövats, nya 

normer skapats och i takt med detta har lagstiftningen i viss utsträckning granskats men 
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straffbarhetsåldern har inte förändrats. Vad som är bäst för barn varierar över tid och därför 

bör straffbarhetsåldern ses över kontinuerligt för att säkerställa att regleringen inte står i strid 

med vad som är bäst för barnet just nu. 

 

6.3 Barndomstid – ungdomstid – vuxentid  

Straffbarhetsåldern bygger på motiv avseende ungas mognad och utveckling. I förarbeten 

nämns bland annat att ungdomar inte uppnått tillräcklig mognad förrän vid 15 års ålder och att 

en gräns på 15 år skulle överensstämma med barns utveckling samt vara i linje med andra 

länders lagstiftning vid samma tid. Dessa argument relaterar till barns mognad och utveckling, 

men de är vagt formulerade och redogör inte för vad det innebär i praktiken. Är barndomstid 

och ungdomstid idag samma sak som det var för 114 år sedan? Är det samma sak som det var 

för 5 eller 10 år sedan?  

 

Innebörden av barndomsbegreppet förändras över tid, se kapitel 1.6, och därmed finns det 

anledning att anta att barndom inte är samma sak som det var för 114 år sedan. Vilka krav 

som vuxenvärlden ställer på barn har förändrats under 1900-talet och därför är det viktigt att 

regelbundet fortsätta diskutera innebörden av barndom.   

 

Cipriani menar att skillnaden i straffarhetsålder världen över beror på varierande synsätt vad 

barndom betyder och innefattar, se kapitel 4.3.2. Litteraturen som använts för att förklara 

barndom visar att barndom är en period i livet som är i ständig förändring eftersom den 

formas i relation till samhället. Om det är som Cipriani menar, att straffbarhetsåldern beror på 

synen på barndom, finns det anledning att regelbundet genomföra en översyn av den aktuella 

straffbarhetsåldern.  

 

Den definition av ungdomstiden, d.v.s. perioden mellan barndom och vuxenliv, som redogörs 

för i kapitel 1.6 utgår från flera aspekter. Aspekter som är föränderliga över tid, vilket i 

praktiken gör det svårt att fastställa en konstant ungdomstid. Att hänvisa ungdomstiden till 

den period i livet då ungdomen börjar försörja sig själv och skaffar egen bostad kan idag 

anses vara en otillräcklig definition. Idag vidareutbildar allt fler unga sig, men detta sker inte 

nödvändigtvis direkt efter gymnasiet och det varierar hur länge unga studerar. Många unga 

bor dessutom hemma längre och börjar försörja sig själva senare i livet än vad som var vanligt 

under andra hälften av 1900-talet. Ungdomsperiod är idag inte konstant utan en mer utdragen 
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period som påverkas av samhällsförändringar. Det tankesättet är förenligt med Ungdoms-

styrelsens definition om hur ungdomstiden utvecklats sedan andra hälften av 1900-talet.  

 

Enligt Estradas definition präglas ungdomstiden av ungas biologiska och psykologiska 

utveckling. Att ny hjärnforskning visar att ungas hjärna är under utvecklig fram tills 25 års 

ålder tyder på att det inte är klarlagt att ungdomstiden slutar vid 20 års ålder. Med hänsyn till 

dagens samhällsförhållanden är det lämpligt att specificera ytterligare en period i livet, som 

infaller mellan ungdomstiden och vuxentiden. Perioden mellan 20–25 år skulle kunna 

beskrivas som ”ung vuxen”, vilket skulle överensstämma med Ungdomsstyrelsens uttalande 

och nutida forskning om hjärnans utveckling.  

 

6.4 Unga lagöverträdare 

6.4.1 Påföljdsbestämning 

I grunden är det tydligt i svensk lagstiftning att unga ska behandlas annorlunda än vuxna i 

straffrättsligt hänseende. Vad gäller straffmätning och val av påföljd är detta särskilt påtagligt. 

En av de grunder som framhålls som motiv för att unga lagöverträdare bör särbehandlas är att 

unga är känsligare för sanktioner samt att den utvecklings- och inlärningsprocess unga 

befinner sig i inte bör riskeras genom straff och påföljder.  

 

De särskilda ungdomspåföljderna är insatser som syftar till att förändra den unges beteende 

och tankemönster. De generella påföljderna, som även vuxna lagöverträdare ådöms, bygger i 

större utsträckning på övervakning och avskräckning. Ungdomspåföljderna är särskilt 

utformade för barn och de vårdande aspekterna ska främja barns mognad och utveckling.  

 

Frihetsberövande är tillämplig påföljd för unga, dock bör det undvikas eftersom det kan ha 

negativa effekter på barns utveckling. Att frihetsberöva barn så unga som 15 år kan ifrågasät-

tas, speciellt med hänsyn till forskning som säger att barns hjärna är långt ifrån 

färdigutvecklad vid denna ålder. När domstolen bedömer om frihetsberövande ska göras 

genomförs detta i förhållande till gärningens straffmätningsvärde. Eftersom bedömningen 

exempelvis i 29:7 1 st. BrB utgår från barnets ålder och inte aktuella status är det svårt att 

säkerställa att det inte kan få negativa effekter på barnets utveckling och därmed riskerar att 

komma i konflikt med artikel 37 barnkonventionen. Att barn i stor utsträckning ådöms 

påföljden böter är inte förenligt med ett barnperspektiv eftersom det inte är av rehabiliterande 
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karaktär eller motiverar den unge till förändring. Bötespåföljd för unga lagöverträdare är 

olämplig ur ett barnperspektiv, men ändå är det den vanligaste påföljden för unga.   

 

6.4.2 Stigmatisering  

När barn under 15 år begår brott får en brottsutredning i vissa fall ske med syftet att utreda 

vilken vård som är lämpligast för barnet. I en sådan utredning är det väsentliga att barnet inte 

utmärks som brottsförövare utan att utredningen endast görs i syfte att främja den framtida 

vårdinsatsen. Detta är förenligt med ett barnperspektiv eftersom det är av särskild vikt att barn 

och unga möts med insatser som kan gynna deras utveckling och motverka utvecklingshäm-

mande effekter. Ett undvikande av att klassa en handling som brottslig när det rör barn 

minimerar risken för stigmatisering av den unge som ”en brottsling”. 

 

6.5 Sveriges straffbarhetsålder ur ett internationellt perspektiv 

Internationellt saknas en samsyn kring hur unga bör hanteras i straffrättsligt hänseende. Hur 

påföljdssystem för unga lagöverträdare är uppbyggda skiljer sig mellan länder. Det kommer 

bland annat till uttryck genom ålder för straffbarhet, om särskilda ungdomsdomstolar är 

inrättade och om särskilda ungdomspåföljder finns. Sverige har ett system som bygger både 

på fullt och relativt straffansvar. Fullt straffansvar i form av att unga lagöverträdare prövas i 

samma domstol som vuxna och relativt straffansvar i form av att påföljdsbedömningen görs 

utifrån vissa specialregler samt att vårdande påföljder i stor utsträckning förordas framför 

straff, jfr. Goldson kapitel 4.3.2. Enligt min uppfattning kan ländernas skillnader grunda sig 

på normer och värderingar i samhället. Barnets rättsliga ställning formas av samhällets syn på 

barnet. I Sverige anses barn vara autonoma individer som ska behandlas med respekt och 

värdighet, vilket överensstämmer med artikel 40 barnkonventionen. Regleringar som innebär 

en lågt satt straffbarhetsålder och avsaknad av särbehandling av barn i exempelvis påföljds-

hänseende kan tyda på en lägre respekt för barnet som individ. Skillnader i påföljdssystem 

bygger dessutom på vilka straffteorier som fått genomslag i det aktuella samhället.   

 

Sverige har ett system där unga successivt behandlas som vuxna. Det kan anses vara i linje 

med ett barnperspektiv eftersom hänsyn då tas till barnets utveckling och mognadsprocess. 

Straffbarhetsåldern måste sättas i kontext till hur påföljdssystemet i övrigt är uppbyggt – t.ex. 

om det är uppbyggt utifrån fullt och/eller relativt straffansvar. En låg straffbarhetsålder 

kombinerad med fullt straffansvar är inte förenligt med uppsatsens teoretiska utgångpunkt.    
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Det faktum att straffbarhetsåldern ändrats i flertalet länder under de senaste åren kan tyda på 

en ambivalens hos lagstiftare. Hur unga lagöverträdare ska hanteras i rättsystemet är en 

komplex fråga eftersom hänsyn måste tas till många olika faktorer, såsom prevention, åter-

anpassning och barnets bästa.  

 

6.6 Straffbarhetsålder 

Motiven till straffbarhetsåldern som återfinns i förarbeten är, med hänsyn till lagregelns 

dignitet, kortfattade. Att det saknas ordentliga utvärderingar och kompletteringar i samtida 

förarbeten förstärker avsaknaden av tydliga motiv. De argument som framhålls i förarbeten 

innebär i princip att straffbarhetsåldern ska överensstämma med barns mognad och 

utveckling, men barns mognads- och utvecklingsprocess beskrivs inte. De generella skälen för 

särbehandling av unga lagöverträdare beskriver detta på ett något mer detaljerat sätt.  

 

I motiven till särbehandling framförs bland annat att unga har en outvecklad ansvarsförmåga 

p.g.a. att ungas nervsystem är fullt utvecklat först vid 18 års ålder samt att unga genomgår en 

utvecklingsfas från barndom till vuxenliv. Eftersom ungdomens inlärning sker gradvis bör det 

ställas lägre krav på den unge. När färsk neuropsykologisk forskning visar att ungas hjärna 

inte är färdigutvecklad förrän vid 25 års uppkommer frågor kring relevansen av konstateran-

det av att ungas nervsystem är färdigutvecklat vid 18 års ålder. Om motiven till lagstiftningen 

utarbetats utifrån forskning som inte stämmer överens med samtida kunskap om ungdomens 

utvecklingsfas finns anledning att utreda frågan på nytt. Detta för att kunna bekräfta att 

nuvarande lagstiftning är ändamålsenlig eller ifrågasätta antaganden som ligger till grund för 

nuvarande lagstiftning. 

 

En annan särbehandlingsgrund som framgår ur motiven till att unga lagöverträdare särbehand-

las är att de bör mötas med större tolerans. Under ungdomstiden är det vanligt att ungdomar 

testar gränser som utvecklar förmågan att skilja på vad som är rätt och fel. Även denna grund 

bygger på konstateranden om ungas nervsystems utveckling, som inte överensstämmer med 

aktuell forskning. Om särbehandlingen inte överensstämmer med vad som är bäst ur barnets 

utvecklingssynpunkt finns en risk att det innebär skada för barnet och dess utveckling. Som 

Steinberg påtalar är det angeläget att barn bemöts med större tolerans, speciellt för barn i 

åldern 14–17 år eftersom de då är extra sårbara, se kapitel 5.2.2. Det kan därmed vara särskilt 

problematiskt att utsätta barn i åldern 14–17 år för domstolsprocesser, klassa dem som 
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brottslingar och utdöma straffrättsliga påföljder som kan riskera inverka negativt på deras 

utveckling. 

 

Eftersom rättssystemet för unga lagöverträdare är en enhet finns det anledning att ta ledning 

av skälen för särbehandling vid bedömning av straffbarhetsåldern. Det faktum att dessa skäl 

inte överensstämmer med samtida forskning bör tas i beaktande för diskussionen om 

straffbarhetsåldern är lämpligt utformad eller bör ändras. Sveriges senaste påföljdsreform 

relaterar inte till kunskapsunderlag såsom neuropsykologisk forskning om barns hjärnutveckl-

ing, vilket är problematiskt ur ett barnperspektiv.  

 

6.6.1 Lämplig ålder för straffbarhet 

Vad som är en lämplig ålder för straffbarhet är en komplex fråga. Barnrättskommittén är 

tydlig med att varje enskild konventionsstat ska fastställa en ålder för straffbarhet. Ur en 

rättssäkerhetssynpunkt är det bra med en fastställd ålder eftersom det ger förutsebarhet och 

minskar risken för godtycklig rättstillämpning. En fast ålder kan dock innebära en risk för att 

barnets bästa hamnar i skymundan vid rättstillämpningen. En relativ straffbarhetsålder skulle 

kunna vara att föredra i syfte att slå vakt om vad som är bäst för varje enskilt barn.  

 

Barnrättskommittén rekommenderar en straffbarhetsålder om 14 eller 16 år. Denna 

rekommendation tyder på att de är ovilliga på att ta ställning i vad som är en lämplig ålder för 

straffbarhet. Skillnaden mellan 14 och 16 år är dessutom betydlig med hänsyn till barnets 

utvecklingsprocess. En förklaring till barnrättskommitténs vaga rekommendation kan vara att 

de inte vill inkräkta på konventionsstaternas suveränitet i allt för stor utsträckning. Vad som 

anses vara klandervärt i samhället, vilka straffteorier som fått genomslag och hur 

påföljdssystemet i övrigt är uppbyggt, har enligt min uppfattning inverkan på den enskilda 

statens fastställda ålder för straffbarhet. Nedan följer argument för en höjning respektive 

sänkning av straffbarhetsåldern samt en relativ ålder för straffbarhet.  

 

6.6.1.1 Höjning av straffbarhetsåldern 
Enligt barnperspektivet utvecklas barnets förmågor successivt och under den tiden behöver 

barnet extra omsorg och tillsyn. Genom att applicera den forskning om hjärnans utveckling 

som uppsatsen grundar sig på bör ett barnperspektiv tillämpas upp till och med 25 års ålder. 

Vad skulle det innebära att ett barnperspektiv tillämpas? Det skulle t.ex. kunna innebära att 
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straffrättsligt ansvar inte får utdömas förrän hjärnan anses vara fullt utvecklad och när ett 

straff inte längre riskerar att hämma barnets mognad och utveckling. Innebörden skulle även 

kunna vara att barnet eller den unge bör särbehandlas straffrättsligt i en viss omfattning upp 

till 25 års ålder. En högre straffbarhetsålder skulle kunna medföra ett mer omfattande skydd 

mot att barn straffas med påföljder med övervägande straffrättsliga syften, t.ex. böter. Fram 

till dess att barnet eller den unge uppnått 25 års ålder finns det skäl att anta att insatser med 

rehabiliterande karaktär istället bör få företräde. Å andra sidan krävs det att unga får lära sig 

av sina misstag för att utveckla sin ansvarsförmåga och mogna som person. Ur ett 

barnperspektiv har vuxenvärlden en skyldighet att skydda barn från repression men frågan är i 

vilken mån barn bör skyddas. Att skydda barn fram tills de uppnår full mognad, vilket enligt 

uppsatsens material är vid 25 års ålder, kanske inte är det bästa för barnet.  

 

Straffbarhetsåldern utgör gränsen för när en person kan ådömas straffrättslig påföljd men 

bestämmelsen tar inte ställning till när barn anses kunna ta ansvar för sina handlingar. 

Rimligtvis borde ansvarsförmågan inträda i takt med barnets utveckling. På samma vis lär sig 

barn vad som är rätt och fel genom att de ges möjligheten att begå misstag och de kan därige-

nom utveckla ett konsekvenstänkande. För att barn ska tillförsäkras god utveckling av 

ansvarsförmåga krävs ett bemötande med större tolerans, vilket skulle kunna innebära att 

samhället i större utsträckning bemöter barn med socialrättsliga åtgärder istället för bestraff-

ning.   

 

En höjning av straffbarhetsåldern skulle vara positiv ur ett barnperspektiv eftersom barn då 

inte skulle behöva utstå domstolsprocesser, bli klassade som brottslingar eller ådömas 

straffrättsliga påföljder i lika stor utsträckning. Att höja straffbarhetsåldern skulle vara 

förenligt med neuropsykologisk forskning och därmed främja barns mognad och utveckling.   

 

Om straffbarhetsåldern höjs skulle socialtjänsten få ett större utredningsansvar, framförallt 

vad gäller vid bestämmande om frivillig- eller tvångsåtgärder. Ett större utredningsansvar 

kräver mer resurser. För att varje enskilt barn ska få sitt bästa tillgodosett behöver socialtjäns-

ten berättigas resurser för att utföra gedigna utredningar. Sker inte ordentliga utredningar 

finns risk att barnet möts med insatser som inte är förenliga med barnets bästa.   
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6.6.1.2 Sänkning av straffbarhetsåldern 

En sänkning av straffbarhetsåldern skulle följa utvecklingen som skett på ungdoms-

straffrättens område under de senaste åren. Det straffrättsperspektiv som kommit till uttryck i 

förarbeten till de senaste reformerna förespråkar proportionalitet mellan brott och straff samt 

strängare påföljder. En sänkt straffbarhetsålder skulle ligga i samma politiska linje.  

 

Danmark fick nyligen till stånd en sänkning av sin straffbarhetsålder från 15 till 14 år. 

Argumenten för ändringen överensstämde med ett straffrättsperspektiv med fokus på proport-

ionalitet och konsekvens av handlandet. Sverige och Danmarks rättssystem är utformade på 

liknande sätt. Det talar för att samma argument bör kunna appliceras på Sveriges rättssystem.  

 

I motiven till Danmarks ändring framhölls allmänpreventiva skäl, såsom att ungdoms-

brottslighet måste mötas med konsekvens och fasthet. Enligt min uppfattning är det i linje 

med Sveriges nuvarande straffrättspolitik för unga lagöverträdare. I Danmarks lagförslag togs 

ingen hänsyn till kunskapsunderlag om barns utveckling eller mognad. När förslaget presente-

rades möttes det av kritik kring att det inte var fördelaktigt att ”samla problembarn”.125 En 

konsekvens av en sänkt straffbarhetsålder kan bli att fler unga placeras på ungdomshem. Det i 

sin tur betyder att unga med riskbeteende, som troligtvis också är sårbara, rycks loss ur ett 

socialt sammanhang och i högre utsträckning kan påverkas av andra ungdomar med 

riskbeteenden. Detta kan kopplas till Steinbergs forskning kring att unga ökar sitt risktagande 

i närheten av andra ungdomar, se kapitel 5.2.2. På detta vis finns risk att lagens syfte, att 

minska ungdomsbrottslighet, i själva verket motarbetas. Trots ländernas jämförbara rätts-

system kan det, ur ett barnperspektiv, vara olämpligt att ta ledning av Danmarks nuvarande 

straffrättspolitik för unga lagöverträdare.  

 

6.6.1.3 Relativ straffbarhetsålder 
I förarbetet till allmän criminallag diskuterades möjligheten till att ha en relativ 

straffbarhetsålder. En relativ straffbarhetsålder skulle göra det möjligt att ta hänsyn till varje 

barns individuella förhållanden men det skulle också kunna innebära praktiska svårigheter i 

rättstillämpningen. Ur ett barnperspektiv kan det anses vara förenklat att bortförklara en 

relativ straffbarhetsålder av praktiska skäl. Barn utvecklas i olika takt och att generalisera på 

detta sätt kan anses vara oförenligt med att barnets intresse alltid ska komma i första rummet.  

                                                
125 Betänkande till L 164, s. 2. 
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Likt Delmages förslag, se kapitel 4.3.2, skulle det kunna vara ett alternativ att ha en fast 

straffbarhetsålder samt en relativ del. Genom att ha en fast straffbarhetsålder samt en relativ 

högre gräns som i normalfallet leder till straffansvar möjliggör att barnet, med hänvisning till 

dess mognad och utveckling, kan befrias från straffansvar. Ett införande av en relativ del i 

straffbarhetsåldern skulle kunna innebära godare förutsättningar för att varje barn ska få sina 

behov tillgodosedda. De barn vars utveckling riskerar att hämmas av ett straff skulle kunna 

ges vårdande insatser inom socialtjänsten. En relativ straffbarhetsålder skulle vara i linje med 

ett barnperspektiv och vårdbehovsperspektivet genom att den enskildes individuella behov 

skulle hamna i fokus. Det skulle dock kunna innebära svårigheter med att avgöra vem som 

skulle ansvara för den unges utredning; rättsväsendet eller socialtjänsten. Det skulle innebära 

mer omfattande utredningsarbete för åklagare och domstol och eventuellt även för 

socialtjänsten. För de barn som är inom åldersspannet för den relativa delen måste det först 

utredas om barnet uppnått tillräcklig mognad för straffbarhet innan den brottsliga handlingen 

kan prövas.  

 

Ett problem som uppkommer med en relativ del är att det ur ett straffrättsperspektiv skulle 

kunna strida mot principen om förutsebarhet. Det finns ett behov av en rättstillämpning och 

prejudikatbildning som är vägledande och tydlig, vilket är svårt att uppfylla när varje individ 

ska behandlas unikt. För den unge skulle det kunna bli svårt att överblicka vilka konsekvenser 

det brottsliga handlandet kan leda till. Det kan innebära en risk för att den unge tappar 

förtroendet för rättsväsendet som i sin tur kan leda till fortsatt kriminalitet. Enligt 

barnrättskommittén bör dessutom varje konventionsstat ha en minimiålder för straffrättsligt 

ansvar och en straffbarhetsålder som delvis är relativ skulle kunna komma i konflikt med 

rekommendationen.   

 

Cipriani menar att det överhuvudtaget inte går att fastställa vad som är en lämplig ålder för 

straffbarhet eftersom alla barn och ungdomar utvecklas i olika takt, se kapitel 4.3.2. Samtidigt 

påtalar han att 12 år är en absolut lägsta gräns för straffansvar. Detta överensstämmer med 

barnrättskommittén rekommendation. I enlighet med Cipriani anser jag att det är svårt att 

fastställa en lämplig ålder för straffbarhet eftersom barn och ungdomars mognadsprocesser är 

individuella. En åldersgräns om 12 år är däremot en olämplig lågt satt gräns med hänsyn till 

forskning om barns utveckling och mognad.  
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6.7 Konklusion 

Straffbarhetsåldern markerar vid vilken ålder ett barn anses ha uppnått tillräcklig mognad för 

att kunna ställas ansvarig för sina handlingar. För att värna om barnets mognad och 

utveckling är det ur ett barnperspektiv av särskild relevans att barn särbehandlas i straffrätts-

ligt hänseende och att straffbarhetsåldern är lämpligt utformad i förhållande till aktuell 

forskning. Lagstiftning bör moderniseras i relation till de förändringar som sker i samhället. 

Hänsyn bör tas till aspekter såsom nyvunnen kunskap, förändringar av normer och värdering-

ar, vad som är att betrakta som barndom och ungdomstid samt vad som är barnets bästa.  

 

Vad som är en lämplig straffbarhetsålder är i dagsläget omöjligt att säga eftersom frågan inte 

utretts på 114 år. Straffbarhetsåldern har inte diskuterats i relation till straffrättspolitiken för 

unga lagöverträdare, som på senare år alltmer skiftat från ett vårdbehovsperspektiv till ett 

straffrättsperspektiv. Inte heller har straffbarhetsåldern studerats i relation till vad barndom 

och ungdomstid är idag eller i relation till samtida forskning om barns mognad och 

utveckling.  

 

Utifrån mitt analysmaterial kan det dock ifrågasättas att barn döms till frihetsberövande 

påföljder eller bötespåföljder som inte är av rehabiliterande karaktär. Uppsatsens material 

visar att ungdomar mellan 14–17 år är extra sårbara vilket ger skäl för att de inte bör ådömas 

straffrättsliga påföljder som kan hämma deras utveckling.  

 

I vårt samhälle förändras normer och värderingar ständigt och lagstiftningen bör vara en del i 

denna förändringsprocess. Det behöver inte nödvändigtvis innebära att lagstiftning behöver 

ändras, men den bör regelbundet utvärderas och omprövas. Genom att ta ledning av forskning 

om barns utvecklingsprocess, eller andra forskningsämnen som kan vara av relevans, kan 

straffrätten förankras i andra kunskaper därigenom främja fortsatt utveckling för våra barn 

och samhället i stort. Straffbarhetsåldern rör barn och därför måste lagstiftningen vara fören-

lig med barnkonventionens principer. Vad som barnets bästa kan variera över tid och därför 

bör straffbarhetsåldern ses över kontinuerligt för att säkerställa att den stämmer överens med 

vad som är bäst för barnet just nu.  
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6.8 Kritiskt förhållningssätt till det egna arbetet 

I syfte att studera regleringen av straffbarhetsåldern i sitt sammanhang ges i uppsatsen en 

övergripande bild av påföljdssystemet för unga samt ingripande mot barn under 15 år som 

begår brottsliga handlingar. Det som presenteras i uppsatsen är tillräckligt omfattande för att 

ge läsaren förståelse för vad som regleras genom en straffbarhetsålder. Det finns dock 

möjlighet att på ett än mer genomgripande sätt utreda t.ex. syften och konsekvenser av olika 

påföljdsalternativ, ingripanden mot icke straffmyndiga samt hur straffnedsättning för unga 

sker.  

 
Vid studier av gällande rätt har förarbeten studerats i stor utsträckning. Både äldre samt nyare 

förarbeten studeras för att söka hitta motiv till dagens straffbarhetsålder samt söka ta reda på 

om och hur straffbarhetsåldern studerats i nutida förarbeten. Studien i uppsatsen sträcker sig 

från år 1734 till idag år 2016. Det är en vidsträckt tidsperiod och därmed finns det risk för att 

material av relevans inte belysts i tillräcklig utsträckning. De ställningstaganden som görs i 

uppsatsen bygger på det inhämtade materialet.  

 

Den litteratur som används för att belysa internationella skillnader i regleringen kring åldern 

för straffbarhet kan ha en begränsad tillämplighet på svenska förhållanden. Straffbarhetsål-

dern måste sättas i relation till andra aspekter såsom det övriga påföljdssystemet och därför 

har försiktighet iakttagits vid användning av andra länders regleringar som direkt avgörande 

för analysen. Litteraturen som använts har till stor del undersökt straffbarhetsåldern 

komparativt. För att ta reda på om den svenska straffbarhetsåldern är lämpligt utformad kan 

den svenska straffbarhetsåldern studeras i en vidare kontext. Litteraturen har därmed varit ett 

verktyg i syfte att hitta samband länder emellan för att förstå och förklara Sveriges reglering.   

 

Litteraturen som använts för att förstå och förklara barns och ungas utveckling av hjärnan har 

valts ut genom frisökning. Den valda litteraturen är framställd av forskare som är renomme-

rade inom sina respektive områden. Någon fullständig sökning, i den bemärkelsen att all 

tillgänglig litteratur omfattas, har inte gjorts och det är därmed möjligt att det går att finna fler 

referenser. Flera av de forskare vars litteratur valdes var dock återkommande i sökningen 

samt upprepade varandra. Vid fortsatt diskussion av uppsatsens ämne och om lagstiftning 

baseras på liknande underlag är det av relevans att kvalitet på studier bedöms av experter 

inom respektive forskningsområde. 
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