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Sammanfattning

Före 1900-talets början uppfattades barn som små vuxna och billig arbetskraft. I

rapporten presenteras en historisk tillbakablick som visar att redan på tidigt 1900-

tal började diskussionen kring unga brottslingars straffansvar ta form. Syftet med

denna rapport är att undersöka om straffmyndighetsåldern skall sänkas eller

bibehållas. Det inledande materialet till denna rapport hittades i Umeå

universitetsbibliotekets arkiv. Efter en intressant undersökning i gamla lagböcker

och lagtexter fann författarna svaret till när straffmyndighetsåldern blev satt till 15

år. Det togs därefter fram nya och relevanta argument samt teorier från olika slags

litteratur. I resultatdelen presenteras olika argument för och emot en sänkning av

straffmyndighetsåldern. Dessa åsikter kommer från verksamma poliser samt

politiker, oberoende av blocktillhörighet. Argumenten underbyggs av forskning

och studier som kan härleda till ämnet. I rapportens avslutande del redogör

författarna för slutsatser och möjliga förslag till frågan angående

straffmyndighetsåldern, detta genom personliga synpunkter och konkreta förslag.

Förord

Denna rapport krävde en mycket gedigen eftersökning i arkiv och i bibliotek. Det

krävdes också en tillbakablick i gamla lagtexter. För att hitta dessa lagtexter och

för att förstå hur lagar publicerades på 1800- talet behövdes expertis inom detta

område, därför vill vi tacka bibliotekarierna på Umeå universitetsbibliotek, Åke

Lidén och Margareta Sundin.
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1 Inledning

Att barn har begått brott i alla tider är ingen nyhet men har digniteten på brotten

förändrats som det påstås i media eller är det den generella samhällsuppfattningen?

Problematiken tycks vara att åldern på de kriminella blir allt lägre samtidigt som att

våldet även ökar. I dag debatteras detta ämne flitigt och känns mycket aktuellt på

grund av den senaste tidens grova brott, bland annat det som hände hösten 2007

genom mordet på den då 16 åriga Riccardo i Stockholm. I debatt programmet Kalla

Fakta (2008) diskuteras om vad som bör göras för att komma till bukt med

problemet med ungdomsvåld och ungdomskriminalitet.

Inspirationen till denna rapport kom från författaren Ulf Eliasson som skriver i

Polistidningen (2007) att poliser anser att straffmyndighetsåldern bör sänkas (a.a).

Även i artikeln Kalmar polisen vill ha sänkt straffålder (2008) gav inspiration till

denna rapport (a.a). Vidare debatterar Justitieminister Beatrice Ask (Polistidningen,

2007) och Folkpartiets före detta partiledare Lars Leijonborg (Rundqvist, 2008) för

och emot en sänkning av straffmyndighetsåldern.

I rapporten kommer det att ges en historisk tillbakablick som beskriver

anledningarna till varför straffmyndighetsåldern bestämdes till 15 år. Vidare

kommer en diskussion att föras huruvida den satta straffmyndighetsåldern är

relevant jämfört med dagens samhälle eller om den bör ändras.

1.1 Bakgrund

Barn förr i tiden hade inte samma privilegium som barn i nutid det vill säga att de

började arbeta i unga åldrar och fick oftast ingen skolundervisning. I Sverige satte

konstnären Carl Larsson den moderna definitionen på ordet barn. Med honom

ändrades den generella samhällsuppfattningen om att barn var ”små vuxna” och

billig arbetskraft. Nu fick barnen rätt att leka och fritogs alla ansvarskänslor för

bördor i hemmet. I samma tids era började även diskussioner angående

straffmyndighetsåldern och om den skulle regleras av en ålder och i så fall vilken.

Dessa diskussioner tog form i slutet av 1800- talet då den Kungliga Majestäten

Oscar II, den 16 okt 1896 tillförordnade en särskild kommitté att utreda detta
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ärende. Tidigare hade ålder varit villkorlig vilket innebar att varje fall prövades

individuellt.

Förslagets tillkomst redogörs i Utlåtande no:4 (1901) där det står beskrivet att

Kungliga Majestäten Oscar II ville utarbeta ett förslag om åtgärder för en ”lämplig

uppfostran” till minderåriga förbrytare och ”sedligt försummade barn”.  Utredning

skulle innefatta minderåriga förbrytare och ”i övrigt mindre välartade barn” och så

kallade uppfostringsanstalter skulle tillförordnas till de nämnda grupperna. 1901 var

utredningen klar och ett utkast formulerades (a.a). De huvudsakliga reformerna var

att åldersgränsen skulle ändras till 15 år och att förbrytare som fyllt 15 år men inte

18 år skulle få strafflindring. I utskottet står det även beskrivet att om en brottslig

gärning begås av den som fyllt 14 år men inte 15 år kan i vissa fall dömas till straff

om den unge själv har insett att gärningen varit brottslig. Barnavårdsnämnden utsågs

att omhänderta den under 15 år och placera honom i så kallade skyddshem. Dessa

hem var en kommunal myndighet som skulle ansvara för att uppfostra då skolan och

hemmets uppfostringsmedel ansågs otillräckliga. Den särskilda kommittén meddelar

även att barnaga i fortsättningen också kunde utdelas av domstol till de under 15 år.

Utformningen av behandlingen av kriminella eller icke kriminella och försummade

barn skulle i största mån vara utformade på samma sätt. Det behandlingssätt som

ansågs mest effektivt var att placera kriminella barn och de försummade barnen skilt

från sin förra omgivning och under statlig kontroll.

Då valet av straffåldern 15 år gjordes togs det hänsyn till utländsk lagstiftning, men

även den allmänna åsikten. Den särskilda kommittén ansåg att vid 15 års år hade

barn utvecklat intellekt som gjorde att de kunde skilja på tillåtna och otillåtna

handlingar. Fler argument som förelåg var att barnen i allmänhet hade slutat skolan,

konfirmerats och börjat arbeta. Den unge hade även rätt att råda över egna

förvärvade pengar även om denne inte var civilrättsligt myndig. Den andra

ändringen som gjordes var att de som fyllt 15 år men inte 18 år skulle behandlas på

allmänna uppfostringsanstalter och inte som det varit förut, att tilldömas fängelse.

Motiveringen till detta förslag var att den unges utveckling och uppfostran

försummades och det ansågs vara ogynnsamma omständigheter för ett barn att

befinna sig i fängelse. Den förordnade kommittén ville även ändra syftet med agan.

Agan fick innan utredningens tillkomst utföras i bestraffningssyfte samt
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uppfostringssyfte. Nu ville kommittén ändra detta så att aga endast skulle utfärdas i

uppfostringssyfte (Bihang no:7, 1902). Denna historiska tillbakablick ger anledning

till att fundera över om en förändring om straffmyndighetsåldern vore på plats. Har

samhället förändrats eller finns det andra aspekter som gör att

straffmyndighetsåldern bör ändras? Utifrån detta har nedanstående syfte

formulerats.

1.2 Syfte

Syftet med rapporten är att utröna vilka argument som föreligger att sänka

straffmyndighetsåldern respektive bibehålla den till 15 år.

1.3 Frågeställningar

Varför är straffmyndighetsålder satt till 15 år?

Hur ska påföljderna se ut för ett barn under 15 år som begått brott?

Vad uppnås genom att sänka straffmyndighetsåldern?

1.4 Avgränsningar

Under litteratursökningen påträffades inget material som föreslog en höjning av

straffmyndighetsåldern. Av detta drogs slutsatsen att det inte väckts något intresse i

den frågan samt att ingen förespråkar en sådan höjning. Därför är uppsatsen

begränsad till att ge argument till om straffmyndighetsåldern ska sänkas eller

bibehållas.

Rapporten behandlar inte barn med psykisk ohälsa utan syftar på ungdomar som

begår brott med normal psykisk hälsa.

1.5 Metod

För att välja ämne till rapporten genomfördes först en ”mindmapp” med intressanta

ämnesområden så som; ungdomars ansvar, unga kriminella, barn, föräldrar ansvar,

sjukvårdsutbildning och psykiatri. För att kontrollera utbudet av litteratur kring det

aktuella ämnet gjordes omfattande sökningar på Umeå universitetsbiblioteket, med

sökorden; familjerätt lag, föräldrar straff och föräldrar ansvar. Detta resulterade i ett
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nytt ämnesord; familjerätt. Träffresultatet var gediget och slutsatsen som drogs var

att detta ämne ligger i tiden och att det finns gott om litteratur och studier gjorda.

Förutom ämnesordet familjerätt söktes i fritexten på följande ord; föräldrar ansvar,

föräldrar straff, familjerätt, familjerätt lag, föräldraansvar, föräldrar och straff,

ungdom och straff, vårdnadshavare och straff. Denna sökning i ALBUM, Umeås

bibliotekskatalog, resulterade i goda möjligheter att finna relevant litteratur.

Förutom sökningen i ALBUM gjordes nätsökningar på följande ord; föräldrar i

fängelse, ungdomar fängelse. Den sökning som resulterade i relevant litteratur var

gjord med sökorden föräldrar ansvar + fängelse. Även sökkombinationen sänkt +

straffålder och Justitieminister + sänkt straffålder.

Den huvudsakliga utformningen på inriktningen på rapporten utformades med ordet

straffålder. Därefter skrevs olika förslag ner med en detaljerad inriktning. Ett förslag

var bland annat att undersöka om straffmyndighetsåldern är olika eller lika i

närliggande länder i Europa. Ett annat förslag var att skriva en rapport med

frågeställningen, om det daltas med unga kriminella. Efter koncensus beslutades det

om att undersöka varför straffmyndighetsåldern en gång blev satt till 15 år. Den

första sökmotorn blev www.infotorget.se där propositioner, utskottsarbete hittades

till Brottsbalken 1:6.

För att få fram litteratur om när och varför straffmyndighetsåldern ändrades var

sökning i förarbeten tvungna att göras. Sökningen började i Sveriges

Författningssamling, SFS, på Brottsbalken 1:6 nr 1964:700 men där fanns bara

ändringar från år 1965 registrerade. Med hjälp av bibliotekarierna hittades

boksamlingen ”Register till riksdagens protokoll med bihang”. Böckerna i den

samlingen är indelade i decennier och sökningen gjordes på ordet straffbarhetsålder

i bok 1911-1920. Detta uppslag gav inget resultat så därför utökade sökandet i ett

tidigare band 1900-1910 och under rubriken strafflagen hänvisas till Kungliga

Majestäts proposition eller skrivelse no 7 från år 1902. För att få ta del av utredning

och betänkande till bihanget no 7 hittades utlåtandet no 4. Efter djupdykning i

arkivet fortsatte sökandet efter senare litteratur som kunde erhålla oss argument, för

och emot, om straffmyndighetsåldern ska sänkas eller bibehållas.



5

2 Teori

Det finns tre lämpliga teorier som kan kopplas till rapportens syftet. Den ena är

stämplingsteorin som talar emot en sänkning av straffmyndighetsåldern. Den andra

är strainteorin som talar för en sänkning av straffmyndighetsåldern. Den sista teorin

är sociala band- teorin som argumenterar både för och emot en sänkning av

straffmyndighetsålder. Utav de kriminologiska teorier som Sarnecki nämner passade

ovan nämnda teorierna bäst inpå denna rapport (Sarnecki, 2003).

2.1 Stämplingsteorin

Avvikande beteende hos en individ är något som samhället skapar.

Stämplingsteorins grundsten är att ett avvikande beteende inte är en egenskap hos en

individ eller grupp utan något som samhället skapar. Ted Goldberg,

stämplingsteorins upphovsman, menar att om en individ eller grupp under

upprepade tillfällen blir bemött med negativa reaktioner från andra människor

resulterar detta i att individen blir mer negativ än den tidigare varit. När

omgivningen har stämplat denna individ som avvikande påverkar detta naturligtvis

självbilden och på så sätt fortsätter gruppen eller individen att leva upp till

stämplingen. Ungdomar med socialt lägre status och ungdomar i etniska minoriteter

löper den största risken för upptäckt om de begått brottsliga handlingar, eller

allmänt negativa förväntningar. Dessa löper risken att bli stämplade som brottslingar

eller annan sorts avvikare (Sarnecki, 2003).

2.2 Strainteorin

Strainteorin började med Robert Merton som antog att det är strävan för individen

att uppnå sina mål och den sociala statusen som är underliggande faktorer bakom

kriminalitet. För de individer som saknar lämpliga och användbara medel att nå mål

kan då känna strain (frustration). Merton menar att det finns olika begrepp som

beskriver olika individer och vad som personifierar dessa och deras drivkrafter. Den

konforma individen saknar inte de legitima medlen för att nå målen varför

kriminalitet inte är ett nödvändigt medel. Men för innovatören som har målen i sikte

men saknar de legitima medlen att nå dessa mål. Exempelvis invandrare som

kommer till Sverige och på grund av kulturskillnader, språksvårigheter, rasism och
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fördomar och bristande utbildning med mera inte kan nå upp till målen. Med

innovation menas att dessa uppfinner nya och andra sätt att nå framgång exempelvis

genom stöld, inbrott och andra kriminella handlingar. Rebellen accepterar inte

samhällets mål och medel utan ställer sig medvetet utanför samhället. De nöjer sig

inte med att bara stå utanför samhället som den tillbakadragne utan vill påverka och

förändra den sociala ordningen. Denna strävan kan leda till lagöverträdelse och i

extrema fall till terrorism. Strainteorin vidare utvecklades av Albert Cohen som

menar att alla vill uppnå medelklasstatus och respekt och detta går inte att stjäla sig

till. Underklassens ungdomar utvecklar då en egen subkultur som stjäl, slåss, förstör

och bedrar vilket resulterar ofta i gängbildning (Sarnecki, 2003).

2.3 Sociala band-teorin

Sociala band-teorin upphovsman är Travis Hirschi. Han menar att kontrollerande

individer lär sig samhällets grundläggande och allmänna moraliska regler. Dessa

regler menar han är skälet till varför brottsliga inte begår brott. Individerna vill inte

bryta mot samhällets normer och avstår från att begå brott för att inte förlora de

band som länkar dem till det etablerade samhället, de band som Hirschi kallar för

sociala band. Det finns olika faktorer som ger personen känsla av att vara socialt

förankrad till samhället. Den som inte bekräftar dessa kategorier tenderar att vara

brottsbenägen, åtminstone i vissa situationer.

De kategorier som Hirschi tar upp är:

• Anknytning: Med detta menar Hirschi att individens känner anknytning till

exempelvis föräldrar, kamrater och skola.

• Åtaganden: Denna individ känner stort åtagande mot den konforma

samhällsordningen så som, utbildning och arbete. Han är således inte beredd att

betala det pris som en kriminell handling kan kosta honom.

• Delaktighet: Ett stor engagemang i konventionella aktiviteter så som skola,

arbete eller föreningsaktiviteter gör att individen är för upptagen för att ens

överväga ett brottsförfarande.

• Övertygelse: Denna individ har en positiv attityd mot lagstiftning och bryter så

ledes inte mot lagen (Sarnecki, 2003).
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3 Resultat

Som redovisas ovan blev straffmyndighetsåldern satt till 15 år redan 1902. De

argument som låg till grund för detta beskrivs som att barnen då ansågs vara

utvecklade intellekt som gjorde att de kunde skilja på tillåtna och otillåtna

handlingar. På den tiden hade de även slutat skolan, konfirmerats och börjat arbeta.

Förslaget om att ha förmildrande omständigheter för ungdomar som fyllt 15 år men

inte 18 år trädde i kraft 1905. Det som lagen då avhandlade var att barn inte skulle

kunna dömas till dödsstraff eller straffarbete på livstid. Denna såkallade

ömklighetsprincipen i Brottsbalken 29:3 p3, gäller även nu som då och det

intressanta är att samma argument föreligger, det vill säga ”se till barnet utveckling

och hälsa” (Bihang No 7, 1902).

I resultatdelen redovisas argument som ligger till grund för en sänkning av

straffmyndighetsålder och argument som talar för att behålla den till dagens 15 års

gräns. I modern tid, närmare bestämt, den 20 november 1989, grundades

konventionen om barns rättigheter. Den är framtagen för att definiera vilka

rättigheter barn ska ha i hela världen och definitionen gäller i alla samhällen, oavsett

kultur, religion eller andra särdrag. Konventionen handlar om det enskilda barnets

rättigheter. Varje människa under 18 år räknas som barn, om inte han eller hon blir

myndig tidigare enligt den nationella lagstiftningen. I de fyra huvudprinciperna,

artikel 2, artikel 3, artikel 6 och artikel 12, i barnkonventionen beskrivs att barn har

samma rättigheter och lika värde och att ingen får diskrimineras. I artikel 3 belyser

konventionen att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla

åtgärder som rör barnet. Detta är en individuell bedömning och varje fall ska

avgöras oberoende av varandra. Att varje barn har rätt att överleva, leva och

utvecklas kan tyckas självklart men det är ändå en av huvudprinciperna. Artikel 6,

handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska,

psykiska och sociala utvecklingen. Den sistnämnda huvudprincipen ger barn rätt att

uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne.

När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad. Dessa

huvudprinciper ska alltid beaktas och tas hänsyn till i alla frågor som berör barn.
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När det gäller barn som begår brott står det utförligare beskrivet i artikel 40 att alla

barn som funnits skyldig till något brott ska behandlas med värdighet.

• Barnen ska återanpassas och få en konstruktiv roll i samhället.

• Barnet kan bara dömas för ett brott som var kriminaliserat vid tidpunkten för

brottet.

• Barnen ska ha garantier som att betraktas som oskyldig innan motsatsen är

bevisad.

• Att snarast underrättas om anklagelserna mot sig och få juridiskt biträde eller

annan lämplig hjälp i den juridiska processen.

• Att utan dröjsmål få saken prövad på ett oberoende och opartiskt sätt.

• Att inte tvingas till vittnesmål eller att erkänna sig skyldig.

• Om barnet anses skyldig finns rätt att överklaga till högre instans.

• Att barnet har rätt till kostnadsfri tolk.

• Att barnets privatliv ska respekteras.

Konventionen ska även främja införandet som är till för barnets bästa så som

fastställa den lägsta straffbarhetsåldern. Om barnet är under straffbarhetsåldern bör

behandling användas. De åtgärder som bör användas ska vara för barnets bästa i

dennes välfärd och relaterat till brottslighetens dignitet (Kallin, 2006).

3.1 Argument emot en sänkning av straffmyndighetsålder

Nutidens argument för att straffmyndighetsåldern ska bibehållas liknar det som den

särskilda kommittén kom fram till tidigt 1900- tal. I Polistidningen (2007) säger

Justitieminister Beatrice Ask ” Det händer generellt för lite när barn och ungdomar

begår brott. Polisen måste bli bättre på att utreda brott där förövaren inte är

straffmyndig”. Hon tycker att tidiga och tydliga åtgärder för unga lagöverträdare är

av yttersta vikt men hon har inte för avsikt att sänka straffmyndighetsåldern till

under 15 år. Istället vill hon att barns kriminalitet verkligen utreds av polisen.

”Samhället måste ingripa tydligt och snabbt för att barn ska lära sig var gränserna
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går” säger Beatrice Ask. Det är viktigt att det finns en bra polisutredning för att

socialtjänsten skall kunna fatta beslut om påföljderna i ärendena (a.a).

Jean Piaget är en författare som har varit världsledande i över fyrtio år inom

forskning på barnpsykologi. Hans vetenskapliga argument ger stöd till Beatrice

Ask´s åsikt. I boken Barnets själsliga utveckling (1982) redovisas hans förklaring att

barn går igenom olika stadier i utvecklingsprocessen. Denna process finns hos de

flesta barn och ordningsföljden alltid är den samma. Han säger också att den

kronologiska åldern kan variera mellan två barn som befinner sig i samma stadium.

Detta kan bero på en del olika faktorer så som intelligens, uppväxtförhållanden eller

den kulturella miljön. Han menar därför att åldern inte kan direktöversättas till olika

stadier utan som mer ungefärliga. Piaget skriver i sin bok att när barn har kommit in

i det stadium som han kallar abstrakta operationernas stadium har de nått till

slutstadiet i utvecklingen av intellektets struktur. Detta innebär att barnet kan

manipulera med hypoteser i tanken utan att ha sakerna framför sig, barnen brukar

komma till detta stadium först vid 11-12 års ålder, men eventuellt senare (a.a). Även

Granath (2007) beskriver i samråd med vad som sägs ovan, att barn under 15 år är

långt ifrån fullt utvecklade att de inte är att betraktas som tillräkneliga i straffrättslig

mening. Ett barn är vidare inte neurologiskt och känslomässigt fullt utvecklad förrän

18 års ålder. Därav förespråkare Sven Granath att den nedre straffbarhetsgränsen

ska vara 15 år (a.a).

I studien av ungas kunskap om attityd till brott och kunskap om lagtermer av

Carlström (1979) visade det sig att eleverna i åk 7 i Kristianstad, hade relativt svårt

att avgöra vilka handlingar som är brott eller ej samt att förstå svårighetsgraden och

att rangordna dessa. Då eleverna skulle avgöra om det förelåg brott eller ej visade

det sig att det var de olika situationerna som var avgörande om de skulle anse att

något brott skulle ha begåtts, det vill säga att det fanns förmildrande omständigheter.

Exempelvis då det frågades om bankrån var alla överens om att det var ett brott.

I Carlströms slutkommentar för alla undersökningarna menar han att eleverna i åk 7

har otillräcklig kunskap i brottens svårighetsgrad samt att förstå innebörden av

lagtermer, han anser även att eleverna har svårt att bedöma om brott föreligger eller

ej. Hans förklaring är att eleverna får för lite undervisning inom ämnet i
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mellanstadiet. Carlström menar också att läroböckerna är otillräckliga och kan då

bidra med att det är svårt för läraren att motivera samt engagera eleverna i ämnet.

Carlström tycker att det borde föras in undervisning om lag och rätt i större

utsträckning redan i mellanstadiet då brottsligheten är stor i de yngre åldrarna. På

frågan om hur detta skall ske menar Carlström att en lösning kan vara att böckerna

skall vara utförligare men även att det behövs inventering och uppdatering av

undervisningsmaterialet (a.a).

Straffmyndighetsåldern ser olika ut i hela världen. I Tidningen Apropå (2008)

nämns Texas, en delstat i USA, där barn kan få ta straffrättsligt ansvariga för sina

handlingar från 10 års ålder. Upp till 16 års ålder hanteras ungdomarna inte av det

ordinarie rättsystemet utan av något av Texas 164 Juvenile Probation Departments

(JPD). Sveriges ungdomsbrottslighet ser annorlunda ut än Texas där det exempelvis

begås ett mord av någon som inte fyllt 17 år var fjärde dag. Det intressanta i denna

empiri är att även om Texas har en mycket lägre straffmyndighetsålder har detta inte

gett minskat ungdomskriminalitet (a.a). Även om Texas problem säkert grundar sig

i flera andra faktorer är detta en intressant aspekt och tas därför upp i detta arbete.

3.2 Argument för en sänkning av straffmyndighetsålder

De argument som är positiva till en sänkning av straffmyndighetsåldern redovisas

bland annat i Polistidningen (2007). I tidningen intervjuades 3 poliser från Malmö,

Göteborg och Stockholm. Alla tre möter dagligen ungdomar på fältet och är

förespråkare för att sänka straffmyndighetsålder till 12 år.

Alla tre beskriver hur ungdomsgäng rånar, misshandlar, begår stölder och

sexualbrott och på vissa platser har det även gått så långt att ungdomsgänget tagit

över ett område med 5000 invånare. Till vardags möter dessa poliser barn och

ungdomar mellan 12- 20 år som är väl pålästa om sina rättigheter men inte om sina

skyldigheter. Med detta menar poliserna att det inte är ovanligt att barn under 15 år

blir ertappade med något brott men vet så väl att det inte får några konsekvenser för

dessa gärningar. Poliserna tycker att straffmyndighetsåldern är otidsenlig och borde

sänkas till 12 år. De tyngsta argumenten till detta är att många 12-14 åringar sätter i

system att utföra brott som en 17 åring planerat för att de vet att det värsta som kan
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hända är ett samtal med socialtjänsten, som barnet kan ignorera utan några

konsekvenser. Vidare hävdar dessa poliser att det är ett måste att ta tag i problemet

innan det växer ännu mer och minska risken att de blir etablerade kriminella vid 16-

17 års ålder (a.a).

Kristdemokraterna förespråkar också en sänkning av straffmyndighetsåldern precis

som Folkpartiet. Deras tidigare partiledare Lars Leijonborg tycker att brott

begångna av barn under 15 år är fortfarande allvarligt, trots att de är yngre. Därför

tycker Leijonborg med partiet att barn under 15 år ska kunna ställas inför rätta för

att avgöra om de begått något brott. ”De borde få veta vad som gäller när man blir

äldre” anser han. .

Men det yttersta avgörandet tycker Folkpartiet ska komma från socialtjänsten hur

vida den unge misstänkte ska ställas inför domstol. Det rör sig främst om den unga

som misstänks för rån, misshandel eller våldtäkt. Anledningen till att Leijonborg

tycker att det är socialtjänsten som ska ha det slutliga avgörandet är att den

myndigheten är bäst på att hjälpa utsatta människor. Bevisprövningen och

skuldfrågan lämnas förstås över till domstolsväsendet, tycker Leijonborg. Fler

argument som Folkpartiet lagt fram är ”Det bästa brottsförebyggande arbetet vi kan

göra är att stoppa nyrekryteringen till kriminaliteten”. Det tycker Folkparitet görs

bäst genom att skapa tydliga och snabba insatser när unga människor begår brott,

därför är en sänkning av straffmyndighetsåldern ett av flera nödvändiga steg

(Rundqvist, 2008).

3.1 Kritisk granskning av resultatet

Fakta som redovisas från lagtext och äldre förslag och propositioner är i allra högsta

grad tillförlitligt och vetenskaplig. Innehållet i politikers argument och åsikter kan

ha mindre tillförlitlighet. Författarna har utgått ifrån att argumenten bygger på fakta

och inte bara deras eget tyckande. De argument som redovisas i Polistidningen

(2007) om polisernas uttalande är inte baserade på vetenskapliga argument utan

endast eget tyckande utifrån deras erfarenheter. Författarna är medvetna om detta

men ville ändå ta med och belysa vad några poliser ute på fältet uttryckt.
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Allt som behandlar ämnet straffmyndighetsålder har inte tagits med i denna rapport.

Vissa segment har valt ut inom detta område. Materialet om detta ämne har varit

högst begränsat. Det finns många studier gjorda på barns beteendevetenskap men

inte så mycket tvärforskning om hur det fungerar ute på fältet. Det är även begränsat

i hur barn reagerar på straff.

Detta ämne är mycket större än vad arbetet avhandlar. På grund av att riktlinjerna

för arbetet var uppsatt till en liten omfattning har inte alla argument från alla partier

tagits med. Vidare har ingen djupare forskning i hur barns psykologiska utveckling

och inga argument ur detta avseende framställts.

3.2 Resultatsammanfattning

I resultatdelen redovisas argument för och emot en sänkning av

straffmyndighetsålder. Strainteorin kan knytas an till en sänkning av

straffmyndighetsålder eftersom även ungdomar kan känna frustration. För en

sänkning är även två partier, Kristdemokraterna och Folkpartiet, som tycker att barn

redan i unga år ska lära sig vad som är rätt och fel. I resultatet presenteras också vad

tre poliser i yttre tjänst anser om dagens straffmyndighetsålder. Dessa tre poliser är

för en sänkning av straffmyndighetsålder då de tycker att barn är fullt medvetna om

vilka rättigheter de har. Sociala band-teorin kan kopplas både till en sänkning och en

bibehållen straffmyndighetsålder.

Författarna Piaget, Granath och Carlström har i respektive forskning kommit fram

till olika argument som talar emot en sänkning av straffmyndighetsålder. Deras

argument bygger på att barn inte är känslomässigt utvecklade, kan inte skilja på rätt

och fel och är inte insatta i svensks lagstiftning. Den teori som talar emot en

sänkning är stämplingsteorin som vill undvika att ungdomar blir stämplade. Artikel

om Texas visar på att problem med ungdomsbrottsligheten inte torde lösas enbart

med en sänkning av ålder utan fler insatser är ett måste. Justitieminister Beatrice

Ask förespråkar inte en sänkning men hon tycker att tuffare tag mot

ungdomsbrottsligheten är ett måste.
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4 Diskussion

Författarna har under arbetets gång ändrat sina åsikter angående sänkning av

straffmyndighetsåldern. I diskussionen presenteras författarnas åsikter rörande den

emperi som lagts fram i resultatdelen. Åsikterna är baserade på egna argument och

inte på vetenskapligfakta.

Strainteorins resonemang bygger på att alla, oavsett ålder vill uppnå materiella mål

och social status. Det ungdomarna känner när de inte uppnår dessa mål och status är

frustration. Det torde inte vara otänkbart att samhället kunde bidra med en

minskning av denna känsla genom en sänkning av straffmyndighetsåldern

(Sarnecki, 2003). Sänkningen kan tänkas innebära att samhället fångar upp

ungdomarna innan deras frustration har vuxit sig för stor. Strainkänslan har ”krupit”

neråt i åldrarna genom att vi idag lever i ett konsumtionssamhälle. Förr brydde sig

inte ungdomar om mode, teknisk materiell och andra moderna som på senare tid har

blivit status. De ungdomar som av ekonomiska skäl inte kan uppnå social status

torde hitta andra medel att accepterad på, till exempel genom att bilda subkulturer.

En sänkt straffmyndighetsålder kan innebära att gäng och subkulturer splittras.

Denna sänkning skulle även kunna innebära att samhället på tidigare stadier fångar

upp de kriminella ungdomarna. Författarna är av åsikten att det känns som att

sänkningen av straffmyndighetsåldern inte kommer att vara tillräcklig utan bör

kompletteras med sociala insatser. Denna kombination av snabba och kvalitativa

åtgärder kan medföra att unga kriminella fångas upp och vägleds in i rätt

samhällsnormer. Vidare har den lägsta gränsen för straffmyndighetsålder diskuteras

och då utifrån strainteorins resonemang om upplevd frustration. Den ålder som

ungdomar är i när de först känner denna frustration kan vara en relevant koppling då

straffmyndighetsålder skall fastställas.

I resultatdelen beskrivs hur situationen är i Texas, USA, där de har lägre

straffmyndighetsålder än i Sverige (Apropå, 2008). Situationen i Texas visar att det

med stor sannolikhet krävs fler åtgärder än en sänkt straffmyndighetsålder för att

komma till bukt med ungdomarnas brottslighet (a.a). Det nämns i sociala band-

teorin att en viktig aspekt för människan är att ha en känsla av anknytning till

föräldrar och skola. En bra och trygg barndom i en stabil uppväxtmiljö med kärlek
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och omsorg i stora portioner borde minska risken för att ungdomar begår brott

(Sarnecki, 2003). Författarnas egna erfarenheter är att de klasskamrater med

trassliga hemförhållanden ofta var de ungdomar som figurerade i bråk. Sällan var

dessa ungdomar engagerade i någon idrottsklubb eller motsvarande vilket ytterligare

visar på avsaknaden av delaktighet och ansvarskänsla. Exempelvis att vara delaktig i

ett fotbollslag borde medföra att ungdomar får lära sig anpassa sig efter andra

människor samt får uppsatta gränser om vad som är rätt och fel vilket i sin tur kan

medföra att samhällets regler och lagar accepteras i större utsträckning. Ungdomar

som inte kan fylla sin fritid med meningsfulla intressen torde fylla den med annat,

exempelvis kriminella handlingar. Vidare är det viktigt att ungdomarna känner

åtagande. Åtagande såsom skola och arbete borde vara viktiga för att hålla

ungdomarna ifrån att begå en kriminell handling. De ungdomar som har åtaganden

torde inte tycka det är värt att förlora de sociala banden för att begå en kriminell

handling.

Hirsch menar i sin sociala band-teori att det är viktigt att ungdomarna har en

övertygelse om samhällets lagar och att de tycker att dessa bygger på rättvisa

(Sarnecki, 2003). I artikeln om Texas beskrivs stora problem med

ungdomsbrottslighet trots låg straffmyndighetsålder (Apropå, 2008). En av

orsakerna till att problemen kvarstår kan vara att ungdomarna saknar en övertygelse

till samhällets lagar och normer. En sådan övertygelse, menar Hirsch utifrån sin

forskning kring ungdomar och brott, krävs för att minska ungdomsbrottsligheten.

För att förebygga ungdomsbrottslighet menar Hirsch i sin teori att det är viktigt att

ungdomar känner en sådan övertygelse (Sarnecki, 2003). Utifrån detta resonemang

krävs det betydligt fler åtgärder än enbart en sänkning av straffmyndighetsåldern.

För att ungdomarna åter skall känna denna övertygelse krävs det att samhället visar

att de prioritera dem. Ett steg mot detta mål kan vara att samhället satsar mer

resurser på ungdomars utbildning och fritidsaktiviteter, utbildning bör prioriteras i

större omfattning än idag och skolorna bör utrustas med kompetenta lärare med

relevant utbildning. Av det hektiska samhället vi lever idag kan en följd bli att

föräldrar har mindre tid att uppfostra sina barn, även i skolan kan tecken på mindre

engagemang ses då det blir allt vanligare med korta lärarvikariat. Båda dessa
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företeelser tillsammans leder till att ungdomar har en bristande respekt och sämre

kunskap om rätt och fel.

Kristdemokraterna och Folkpartiet menar att en sänkning av straffmyndighetsåldern

kan medföra att ungdomarna skulle få en större förståelse för vad som väntar i det

vuxna livet och då kunna lära sig ta konsekvenser i tidig ålder. Leijonborg anser att

fokus skall vara på det allvarliga i ungdomars brottslighet snarare än deras ålder

(Rundqvist, 2008). Det är viktigt att ungdomar lär sig vad som är rätt och fel,

företrädelsevis skall den kunskapen nås genom utbildning i skolan istället för att

vara upplevelsebaserad. Redan i början av 1900-talet ansågs det att barn inte var

kapabla att skilja på tillåtna och otillåtna handlingar, detta redovisar förslagen i no

7. Liknande slutsatser redovisas av Carlström i sin rapport från 1979 om ungas

kunskap om och attityd till brott och påföljd samt kunskap om lagtermer. Piaget

(1982) och Granath (2007) anser i sina avhandlingar att barn inte är utvecklade till

att förstå konsekvenser av sitt handlade. Piaget anser att barnen saknar det abstrakta

tänk som krävs och Granath delar hans åsikt. De menar att barn inte är neurologisk

och känslomässigt utvecklade vilket medför att barn inte kan betraktas som

tillräkneliga i straffrättslig mening (a.a). Detta håller författarna med om då det

kanske inte spelar någon roll om hur samhället utvecklats, människan utvecklas i sin

takt oberoende på samhällets påverkan i just detta ämne. Författarna tänkte först att

ungdomar i dag är mer vuxna i dag jämfört med ungdomar i början av 1900-talet då

utvecklingen i samhället har gått framåt, men efter resonemang kom författarna

fram till att det inte alls är så. Ungdomar var nog betydligt mer vuxna förr i tiden då

de började arbeta tidigare samt att de hade ett mycket större ansvar för att hjälpa till

i hemmet än vad dagens ungdom har. Tidigare gick ungdomar inte så länge i skolan

då de behövdes på arbetsmarknaden och ändå fast vi går längre i skolan i dag är

dagens ungdom inte mer upplysta om vad som gäller rättslig enligt författarna. Till

motsats som nämnt ovan anser poliserna i tidningen Apropå (2008) att ungdomarna

är väl medvetna om vilka rättigheter de har. Poliserna antyder deras frustration då

får en känsla av att ungdomar utnyttjar sin minderårighet (a.a).

Ett intressant resonemang är hur ungdomarna blir påverkade då de straffas i lägre

ålder. Risken torde öka för nyrekrytering av brottslingar på ungdomsanstalter och

fängelser. Detta genom att ungdomarna tidigare har möjlighet till att utbyta
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erfarenheter med andra intagna. De får vidare nya infallsvinklar till brottslighet och

utökat kriminellt kontaktnät. Denna slutsats får stöd av stämplingsteorin där

Goldberg menar att en sänkning av straffmyndighetsåldern gör att barn stämplas

mycket tidigare. De har på så sätt sämre chans att ta sig ur den kriminella banan

(Sarnecki, 2003).

Sveriges Justitieminister Beatrice Ask anser att de ska bli konsekvenser för

ungdomar när de begår brott men förespråkar inte en sänkning av

straffmyndighetsåldern. Hon menar istället att tidiga och tydliga åtgärder mot unga

lagöverträdare är av större vikt samt att poliser måste bli bättre på att utreda

ungdomsbrottslighet. Denna långsiktiga lösning på ungdomsbrottsligheten är att

föredra (a.a).

4.1 Slutsatser och förslag

I Carlströms forskning konstateras att ungdomars medvetenhet i rätt och fel är

undermålig. Då denna forskning är från 1979 och är den senaste forskningen inom

detta område krävs aktuell och relevant forskning till dagens situation. En studie av

dagens ungdomars medvetenhet i vad som är rätt och fel är nödvändig för att föra en

adekvat diskussion kring fastsällande av straffmyndighetsålder. En möjlighet att öka

ungdomars medvetenhet om rätt och fel är genom att införa ett nytt ämne i

grundskolan. I detta nya ämne skall eleverna utbildas i Svensk lagstiftning kring

brott och påföljder samt ges en insikt i att ens handlande ger konsekvenser.

Företrädelsevis skulle denna utbildning kunna ske i ett nära samarbete med

polismyndigheten, vilket kan leda till att ungdomarna får ett större förtroende till

ämnet. Poliser borde ge en större tillförlitlighet i utbildningen än de ordinarie

lärarna samt att de har en mer gedigen kunskap inom ämnet. Vid utformningen av

utbildningsplanen bör upplägget fördelas både på polismyndigheten och skola då de

besitter olika kunskaper, exempelvis kan skolan stå för den pedagogiska

utbildningen och polisen behandla juridisk fakta vilket leder till en relevant

verklighetsanknytning.

I artikeln om situationen i Texas, USA, visar att straffmyndighetsåldern inte torde i

sig vara den enda lösningen då ungdomars brottslighet skall bekämpas (Apropå,
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2008). Slutsatser kan dras att det kommer att krävas flera, av varandra oberoende

åtgärder vid bekämpning av ungdomars brottslighet. Exempelvis kommer det att

behövas ett större engagemang och samarbete mellan socialtjänsten och skola.

Förslag till denna slutsats är att dessa myndigheter ska få mer befogenheter. Lärarna

borde få starkare stöd till att tillrättavisa stökiga barn och att upprätthålla mer

disciplin. Det nämnda samarbetet kan föranleda att lärare känner sig mer bekväma i

kontakten med socialtjänsten vilket kan medför att ungdomarna får en känsla av att

de är mer sedda och upplever att någon vuxen bryr sig.

Ett ytterligare förslag är att återinföra betyg för uppförande och då redan i de lägre

skolklasserna. Vikarier bör i allra högsta mån undvikas men vid förekomsten borde

det vara mer kontinuitet på vikarierna. Då ovan nämnda kontinuitet upprätthålls

innebär detta att lärarna kan följa upp ungdomarna och betygsätta deras uppförande

Det är även viktigt med ett engagemang av föräldrar och de bör involverads i

barnens skolgång och tillsammans med andra föräldrar bilda ett nätverk där

avståndet mellan skolan och hemmet minskas och det blir lättare att upptäcka

eventuella problem på ett tidigt stadium. Detta kan uppnås genom att ha

obligatoriska föräldrar dagar som innebär att föräldrar någon gång fysiskt ska

deltaga under en viss tid i skolgången.

Det är dock viktigt att se och förstå komplexiteten i grundfrågan. Det författarna har

kommit fram till under detta arbete är att det inte finns någon patenterad lösning på

detta problem som i grund och botten är ett strukturellt samhällsproblem, samverkan

mellan olika instanser i samhället är en förutsättning för att återskapa förtroendet

hos ungdomar samt övriga delar av allmänheten. Att se en sänkning av

straffmyndighetsåldern som en lösning på det stora problemet är som att bota

symptomen utan att ta reda på orsaken till sjukdomen. Dock skall inte frågan

underskattas utan är och kommer att fortsätta vara en viktig beståndsdel i debatten.

En förutsättning för att lyckas är dock att nya medel skjuts till och gärna i

kombination med att nya myndigheter och organisationer bildas så att inte

problemet endast återförs till skolan som redan i dag är hårt belastade med

besparingar. Justitieministern Beatrice Ask tycker att straffmyndighetsåldern inte

bör ändras men hon anser att det behövs tuffare tag från poliser (Apropå, 2008). Ett

sätt att uppnå detta är att ge poliser mer utbildning som avser ungdomars beteende.
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Denna utbildning är viktigt eftersom det i många fall ligger andra orsaker som

exempelvis dåliga uppväxtförhållanden bakom det brottsliga beteendet. Denna

ökade insikt skulle även vara till stor hjälp kring familjebrott och andra situationer

där barn riskerar att fara illa. Den bästa slutsatsen är vikten av att på ett tidigt

stadium se och märka de signaler som kan leda till framtida problem, så att inte

frågan tvingas handla om sänkt straffmyndighetsålder eftersom det då redan i många

fall är för sent.
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