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Sammanfattning 

 

I den kriminalpolitiska debatten hänvisas det inte sällan till det allmänna rättsmedvetandet. Vad 

allmänheten anges ha för uppfattning om lag och rätt i allmänhet och straffnivåer i synnerhet, har 

bl.a. legitimerat ett flertal straffskärpningar de senaste decennierna. Av denna anledning är det 

relevant att undersöka vad allmänheten faktiskt har för uppfattning i rättsliga frågor. 

Med anledning av utfallen i det s.k. Stureby-målet och det s.k. Riccardo-målet, där de tilltalade var i 

15-16-års åldern och tillföljd av desammas låga ålder, erhöll en inte ringa reduktion av straffen, har 

den straffrättsliga ungdomsreduktionen vid påföljdsbestämningen, den s.k. ungdomsrabatten, utsatts 

för kritik. 

Syftet med denna studie var att undersöka om gärningspersonens ungdom har betydelse för vad man 

anser är en lämplig påföljd för visst brott. Detta för att se om det finns ett stöd för den särbehandling 

av unga lagöverträdare som idag görs vid påföljdsbestämningen i svensk rätt. För att undersöka 

detta har en kvantitativ enkätundersökning genomförts bland 105 gymnasiestudenter. I enkäten har 

korta beskrivningar, vinjetter, av ett rån, en våldtäkt och en misshandel presenterats. Utifrån dessa 

vinjetter har enkätdeltagaren ombetts att ange vad denne personligen anser att straffet bör bli. För 

att jämföra den eventuella betydelsen av gärningspersonens ålder, har hälften av de distribuerade 

enkäterna bestått av en enkättyp i vilken gärningspersonen i straffrättslig synvinkel är att betrakta 

som vuxen. I den andra enkättypen har gärningspersonerna varit i åldern 16-18 år och således 

berättigade till ungdomsreduktion. Utfallet av enkätundersökningen; vad gymnasiestudenterna 

ansett att straffet bör bli i de tre olika fallen, har sedan jämförts med domarbedömningar, av vad 

påföljden skulle bli i en domstol. 

Resultatet visade att man inte gjorde någon skillnad beroende på gärningspersonens ålder. Dessa 

resultat ligger i linje med tidigare undersökningar. När resultaten vidare jämfördes med vad 

påföljden i domstol skulle bli för en ung tilltalad, hade enkätdeltagarna i två av tre fall angett en 

strängare påföljd än vad straffet faktiskt skulle bli i en domstol. Resultaten utifrån denna studie talar 

således i viss mån för att det inte finns ett stöd för dagens ungdomsreduktion vid 

påföljdsbestämningen. Men inte heller stöd för markant hårdare straff för unga lagöverträdare. 
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Inledning 

 

I en demokratisk rättsstat har individen till staten, och då polis och domstol, överlämnat makten att 

utöva våld och själv skipa rättvisa, gentemot den man anser sig ha gjort en oförätt. Rättsväsendets 

fortvaro är således avhängig medborgarnas förtroende för detsamma, d.v.s. att samhället beivrar de 

som begår brott, samt att de utdömda straffen står i proportion till brottens allvar. Allmänhetens 

uppfattning om lag och rätt, exempelvis vad som utgör ett proportionerligt straff för viss gärning, 

brukar inte sällan omnämnas ”det allmänna rättsmedvetandet”. Då det allmänna rättsmedvetandet 

både uttryckligen begagnas som begrepp i den kriminalpolitiska debatten, men även implicit, är det 

relevant att genom undersökningar klargöra vad allmänheten faktiskt har för uppfattning om lag och 

rätt, då dennas uppfattning inte sällan ligger till grund för kriminalpolitiska åtgärder, såsom 

straffskärpningar. Än viktigare är det allmänna rättsmedvetandet att undersöka, då det finns 

meningar om att kriminalpolitiken och brottslighet, har kommit att bli symbolfrågor där politikerna 

kan visa på handlingskraft snarare än att de företagna kriminalpolitiska åtgärderna är behövliga eller 

ens lämpliga utifrån aktuell forskning (Tham 1999: 107). 

Ungdomsbrottsligheten är ett inte sällan uppmärksammat ämne i den allmänna debatten, där 

inställningen ofta är den att hårdare tag krävs mot de unga lagöverträdarna (Estrada 1997, 2007). 

Samtidigt har dock unga lagöverträdare, från 15-års ålder till 21 år en inte ringa s.k. straffrabatt, på 

mellan 20 och 85 procents straffnedsättning vid straffmätning av fängelse beroende på ålder 

(Jareborg & Zila 2000: 153). Denna ungdomsreduktion har dock på senare år kritiserats i samband 

med uppmärksammade rättsfall, där gärningspersonen varit mellan 15 och 21 år. Exempel på detta 

är bl.a. det s.k. Stureby-målet, där en 15-årig flicka år 2009 mördades av en jämnårig pojke på 

anstiftan av en flicka i samma ålder. Påföljden för brottet blev sluten ungdomsvård i 1 år och 8 

månader för de bägge tilltalade, hovrätten fastställde vidare tingsrättens dom. I Aftonbladet 

kommenterade familjen till den mördade flickan tingsrättens dom som ett hån och ett slag i ansiktet 

(Hjertén, Aftonbladet 2009-10-27 s. 6-7). Ett annat liknande fall, vilket fick mycket 

uppmärksamhet, var det s.k. Riccardo-målet, dödsmisshandeln av en 16-årig kille av ett antal 

jämnåriga killar på Kungsholmen i Stockholm 2007. I hovrätten sänktes straffen för de tilltalade 

vilket vållade mycket debatt i såväl massmedia som på Internet. Spänningen mellan dagens s.k. 

straffrabatt för unga lagöverträdare och kraven i den allmänna debatten på hårdare tag mot unga 

lagöverträdare är således tydlig. 
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I denna studie undersöks om gärningspersonens ungdom, har någon betydelse för vad 

gymnasiestudenter anser är ett lämpligt straff för vissa våldsbrott. Metoden i studien är en 

kvantitativ enkät med vinjetter. En enkät i vilken enkätdeltagaren får ange vad denne personligen 

anser att straffet bör vara i tre fall, i vilka olika våldsbrott beskrivs. Resultaten jämförs sedan med 

domarbedömningar av vad påföljden skulle bli i en domstol.  

En del tidigare undersökningar som har gjorts kring det allmänna rättsmedvetandet, har varierat och 

manipulerat gärningspersonens ålder, detta för att undersöka om ålder signifikant påverkar 

allmänhetens uppfattning om lämpligt straff i någon viss riktning (Axberger 1996, Balvig 2006). I 

Axberger:s undersökning, tenderade den yngre gärningspersonen, vilken var 17 år, att bedömas 

något mildare (Axberger 1996: 93 f.). I Balvig:s studie, i vilken gärningspersonens ålder varierade 

mellan 17-24 år i de olika vinjetterna, visade gärningspersonens ålder ingen statistisk signifikans 

(Balvig 2006: 337). I detta urval av tidigare studier av det allmänna rättsmedvetandet, har det vad 

beträffar gärningspersonens ålder, i huvudsak enbart undersökts om gärningspersonens ungdom 

påverkar vad man anser att påföljden ska vara. I föreliggande studie jämförs emellertid även utfallet 

med vad straffet faktiskt skulle bli i en domstol, med hänsyn till om gärningspersonen är berättigad 

till ungdomsreduktion. 

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie är att utifrån en kvantitativ enkätundersökning med vinjetter om synen på 

straff för brott, undersöka om gärningspersonens ungdom har betydelse för vad gymnasiestudenter 

anser är en lämplig påföljd. Vidare är syftet att jämföra utfallet av enkätundersökningen med vad 

påföljden faktiskt skulle bli i en domstol för en ung lagöverträdare under 21 år, med beaktande av 

ungdomsreduktionen, BrB 29:7. 
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Frågeställningar 

 

 Har gärningspersonens ungdom betydelse för vad gymnasiestudenterna anser är en lämplig 

påföljd för visst brott? 

 Kan ett stöd för att unga lagöverträdare ska särbehandlas vid påföljdsbestämningen i svensk rätt 

återfinnas bland gymnasiestudenterna utifrån en jämförelse av gymnasiestudenternas uppfattning 

om lämplig påföljd och vad påföljden skulle bli enligt praxis? 

 

Tidigare forskning 

 

Brottsförebyggande rådet lät 1994 genomföra en rättsmedvetandeundersökning för vilken Hans-

Gunnar Axberger och Jan Andersson ansvarade. Metoden i studien var kvantitativa enkäter, bl.a. 

med vinjetter. Undersökningen riktade sig till ett riksrepresentativt urval av befolkningen samt även 

vissa specifika populationer med koppling till rättsfältet, som poliser, domare, juriststuderade m.fl. 

Syftet med studien var att undersöka om ett allmänt rättsmedvetande kunde anses existera, d.v.s. en 

gemensam uppfattning om vad som är ett milt resp. hårt straff för visst brott, men även 

bevisvärdering och attityder till straffbarhet (Axberger 1996: 51-54). 

Av intresse för denna studie är Axberger:s studies vinjettdel där bl.a. brott som bankrån, våldtäkt 

och misshandel fanns representerade med en tillhörande kort fiktiv beskrivning av en brottslig 

händelse samt gärningspersonens påföljd. Enkätdeltagarna fick utifrån detta ta ställning till 

lämpligheten i påföljden, om denna var alltifrån extremt lindrig till extremt sträng. I enkäterna 

varierades bl.a. gärningspersonens ålder, denne var som yngst mellan 17 och 19 år. Resultaten av 

denna åldersmanipulation visade att den 17-åriga gärningspersonen tenderar att bedömas något 

mildare, men studien klargör att gärningspersonens ungdom inte är någon starkt avgörande faktor 

för särbehandling åt något håll (ibid. s. 93). 

Metoden i Axberger:s vinjettdel av undersökningen, där enkätdeltagaren får ta ställning till ett 

föreslaget straff och uppge sin syn på detsamma, har emellertid kritiserats för att människor 

tillfrågade i denna enkla form tenderar att svara att straffen är för korta (Axberger 1996: 107 f., 

Lindén & Similä 1982: 77 f., Hermansson 2009: 22, 28). Resultatet utifrån vinjettdelen visade att 

allmänheten vill ha strängare straff än nuvarande nivå (Axberger 1996: 109). 
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En liknande studie med en annan metod avseende vinjettdelen är Flemming Balvig:s danska 

undersökning ”Danskernes syn på straf” från 2006. Studiens syfte var att undersöka den danska 

allmänhetens syn på straff och riktade sig till ett riksrepresentativt urval av befolkningen. Studien 

bestod av olika delar, varav enkätundersökningen med vinjetter, är av intresse för denna studie. 

Respondenten fick i denna del av undersökningen utifrån vinjetter, vilka var något längre än de i 

Axberger:s studie, ange vilken påföljd denne personligen ansåg som mest passande samt ange vad 

han eller hon trodde att påföljden skulle bli i en domstol. De fasta svarsalternativ som gavs var bl.a. 

böter, samhällstjänst, fängelse och behandling samt ex. längden på fängelsestraffet och nivån på 

böterna. Brottstyperna vilka beskrevs i vinjetterna, var bl.a. gatuvåld, inbrott, narkotikabrott och 

relationsvåld. Balvig lät emellertid även manipulera gärningspersonens ålder där de yngsta 

gärningspersonerna var 17, 18 och 24 år. Detta för att undersöka om gärningspersonens ungdom är 

av betydelse vid valet av vad man personligen anser är en passande påföljd, resp. tror att påföljden 

skulle bli i en domstol. Jämförelsen visade att för de flesta vinjetter och i genomsnitt för samtliga 

vinjetter, inte fanns någon tendens att personligen döma den yngre gärningspersonen mildare än den 

äldre eller tro att en domstol skulle göra en mildare bedömning av den yngre gärningspersonen. 

Resultatet beskrev Balvig som lite överraskande (Balvig 2006: 337). 

År 1999 genomfördes en kanadensisk studie av intresse för föreliggande studie. Studien 

genomfördes som en del i en återkommande årlig undersökning om allmänhetens uppfattning i 

vissa samhälleliga och sociala frågor. I studien vilken genomfördes via telefon, med ett 

riksrepresentativt urval av den kanadensiska allmänheten, undersöktes attityden till påföljder för 

unga lagöverträdare med de faktiska straff de kanadensiska ungdomsdomstolarna utdömer. Korta 

vinjetter av en brottslig händelse lästes upp för deltagaren i telefonen, i vilka bl.a. 

gärningspersonens ålder manipulerades till antingen ungdom eller vuxen. Deltagaren tillfrågades 

om vilken påföljd denne ansåg mest lämplig för det aktuella brottet och gavs två alternativ: fängelse 

eller en icke-frihetsberövande påföljd (Tufts & V. Roberts 2002: 52). Resultatet av undersökningen 

visade på en överensstämmelse mellan de fall allmänheten ansåg fängelse som en lämplig påföljd 

och vad påföljden faktiskt skulle bli i en domstol. Vidare gav resultaten för handen att stödet för 

fängelse som påföljd för unga lagöverträdare inte är särskilt stark och att de flesta väljer en icke-

frihetsberövande påföljd om frågan formuleras på detta sätt (ibid. s. 59 f.).  Gärningspersonens ålder 

påverkade deltagarnas attityd till fängelse som påföljd. Undersökningen visade på en tydlig 

skillnad; i att färre anser att fängelse är en lämplig påföljd för unga lagöverträdare än för äldre dito 

(ibid. s. 54). 
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En senare kanadensisk undersökning studerade bl.a. betydelsen av gärningspersonens ålder för 

människors uppfattning om lämpligt straff vid olika brott. Som underlag för studien genomfördes en 

enkätundersökning med vinjetter om dråp och stöld. Gärningspersonens ålder manipulerades och 

denne var antingen i 20-, 40-, eller 60-års åldern. Deltagarna i undersökningen var 95 

universitetsstudenter, tillhörande den psykologiska institutionen vid Bishop’s University (Bergeron 

& McKelvie 2004: 81). Övergripande visade undersökningen på en mildare inställning gentemot 

den yngre lagöverträdaren, vad avsåg enkätdeltagarnas uppfattning om lämpligt straff, jämfört med 

densamma som 40-åring. Även för den äldre gärningspersonen i 60-års åldern, visade resultatet på 

en mildare inställning gentemot denne jämfört med en medelålders gärningsperson (ibid. s. 86 f.). 

 

Straffrättsteoretisk bakgrund 

 

Unga lagöverträdares särbehandling i svensk rätt 

 

I Brottsbalken särbehandlas unga lagöverträdare vid påföljdsbestämningen på olika sätt, beroende 

på ålder. För lagöverträdare som är yngre än 15 år vid gärningstillfället får påföljd inte ådömas 

enligt BrB 1:6, den s.k. straffmyndighetsåldern. Från 15-års ålder och till och med 20 år, utgår en 

straffreduktion tillföljd av den tilltalades låga ålder, BrB 29:7. Denna straffreduktion eller s.k. 

ungdomsrabatt är inte betingad av att den tilltalades ungdom påverkat densammes handlande utan 

är generell (Jareborg & Zila 2000: 153). Några förarbetsuttalanden kring nivån på 

straffreduktionen för unga lagöverträdare finns ej. I tablå 1 nedan beskrivs den praxis vilken 

övergripande kan sägas ha utformats på området avseende straffnedsättning för fängelse. Av tablå 

1 framgår att straffnedsättningen inte är ringa för ungdomar och att den vidare är större ju yngre 

den tilltalade är och minskar med ökad ålder. 
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Tablå 1. Straffnedsättning vid straffmätningen av fängelse med beaktande av den tilltalades 

ungdom, BrB 29:7, utifrån praxis. 

Ålder Straffnedsättning Ungefärlig 

strafflängd 

15 år 75-85 procent 1/5 

16 år 65-75 procent 1/4 

17 år 55-65 procent 1/3 

18 år 45-55 procent 1/2 

19 år 30-40 procent 2/3 

20 år 20-30 procent 3/4 

Källa: Jareborg & Zila, 2000. 

Utöver straffreduktionen enligt BrB 29:7 särbehandlas även unga lagöverträdare vid mer ingripande 

påföljder. För att fängelse ska kunna utdömas som påföljd för tilltalad vilken begått brott innan 

denne fyllt 18 år uppställer lagen ”synnerliga skäl”, BrB 30:5 st. 1. För tilltalad mellan 18 men ännu 

inte fyllda 21 år, ”särskilda skäl”, BrB 30:5 st. 2. 

Vad beträffar fängelse på livstid får unga lagöverträdare under 21 år, för brott där denna påföljd 

återfinns i straffskalan, inte dömas till sådan påföljd, BrB 29:7 st. 2. 

Finner dock domstolen att en tilltalad under 18 år för brottet ska dömas till fängelse, är 

presumtionen enligt BrB 32:5 vidare att den tilltalade ska dömas till sluten ungdomsvård. Vad avser 

tiden för sluten ungdomsvård kan tilltalad ådömas minst 14 dagar och maximalt 4 års sådan påföljd, 

BrB 32:5. Vid fastställandet av straffets längd för sluten ungdomsvård ska domstolen vidare 

reducera strafftiden med 1/3 då villkorlig frigivning efter 2/3 av avtjänat straff inte tillämpas vid 

sluten ungdomsvård (Borgeke 2008: 423). 

Strafflindring tillföljd av den tilltalades ungdom är ingen nutida företeelse utan stadgades även i 

1864-års Strafflag, men då enbart för tilltalad mellan 15 och 18-års ålder. Höjningen till och med 

20-års ålder tillkom 1979 tillföljd av avskaffandet av ungdomsfängelse som påföljd (Nordlöf 2005: 

243). Grunden för beaktandet av den tilltalades ungdom är dock inte helt klar (Borgeke 2008: 201). 

I den samtida juridiska doktrinen beskrivs emellertid ungas outvecklade ansvarsförmåga samt större 

sanktionskänslighet som grund för en större tolerans gentemot denna grupp och nuvarande 

lagstiftnings utformning (Jareborg & Zila 2000: 151). 
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Jareborg & Zila vilka i den juridiska litteraturen mest ingående har beskrivit varför större hänsyn 

ska tas till unga lagöverträdare, talar om att unga har en outvecklad ansvarsförmåga vilken bl.a. 

sammanhänger med att nervsystemet inte är tillfullo utvecklat förens i snitt 18-års ålder. Till de 

biologiska faktorerna hänförs även att ungdomar inte har hunnit utveckla en fullständig känsla för 

andras lidande samt självkontroll. Vidare beskriver Jareborg & Zila även nödvändiga sociala 

processer den unge måste gå igenom för att finna sig själv, som bl.a. prövandet av olika roller, men 

under vilken period unga bl.a. har lättare att falla för grupptryck och svårare att hantera 

impulskontroll (ibid. s. 151). Att under den unges utvecklings- och mognadsprocess bestraffa 

densamme kan störa denna process och ytterst med en alltför hård straffrättspolitik, menar Jareborg 

& Zila, skapa livsstilskriminella och socialt exkluderade människor (ibid. s. 151 f.). Desamma 

framhåller även en inte ovanlig ståndpunkt utifrån kriminologisk forskning; att de flesta ungdomar 

som begår brott med ökad ålder dock förlorar intresset för detta (ibid. s. 152). 

 

Särbehandlingens straffideologiska förankring  

 

Utifrån Jareborg & Zila:s redogörelse om varför unga lagöverträdare ska särbehandlas vid 

påföljdsbestämningen, vilken behandlas ovan, är det intressant beakta vilka straffideologiska 

tankegångar som ligger till grund för ungdomsreduktionen. Sarnecki har urskiljt fem funktioner 

vilka straffet kan sägas ha; prevention, rehabilitering, vedergällning, att ge upprättelse åt brottsoffret 

och att ge uttryck för den allmänna rättskänslan (Sarnecki 2009: 428). Utifrån den bild som 

Jareborg & Zila tecknar av den unge lagöverträdaren, vilken p.g.a. omognad inte kan förstå 

konsekvenserna av sitt handlande och vilken vars utveckling man med en alltför repressiv 

straffrättspolitik riskerar att skada, måste ungdomsreduktionen anses ha sin grund i en form av 

rehabiliteringstanke. Men där snarast frånvaron av straff, jämfört med straffnivåerna för en vuxen 

tilltalad, är vad som ska rehabilitera den unge lagöverträdaren. Man kan således tala om en 

motstridighet i dagens ordning att särbehandla unga lagöverträdare, där straffet är ett nödvändigt 

ont, men nödvändigt för vem? Den avslutande diskussionen ska inte föregås, men intressant är att 

straffideologiskt motiveras straffet på olika sätt för vuxna resp. unga lagöverträdare. 
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Metod 

 

Allmänt om metoden samt dess för- resp. nackdelar 

 

Metoden för studiens genomförande är en kvantitativ enkätundersökning med vinjetter. Vid 

bedömningen av fördelar resp. nackdelar med enkäter som metod brukar det inte sällan göras 

jämförelser med strukturerad intervju som metod - så görs emellertid även i denna studies metoddel. 

Fördelen med enkäter är att de inte medför någon intervjuareffekt. Med intervjuareffekt avses att 

man som forskare i vanligtvis en intervjusituation, kan påverka utfallet av den kunskapsproduktion 

som sker i intervjusituationen genom ex. ens etnicitet, kön och sociala bakgrund. Till 

intervjuareffekten brukar man även hänföra respondentens benägenhet att lämna socialt önskvärda 

svar. Vidare är enkätundersökningar avsevärt mindre tidskrävande som metod jämfört med 

strukturerade intervjuer (Bryman 2002: 146, 174). Baksidan av dessa fördelar är emellertid att 

frågorna i enkäten till sin karaktär måste vara mer öppna och omöjliggör således någon djupare 

kunskap om hur respondenten har resonerat i sitt ställningstagande och svar. Djupare kunskap vilket 

man istället kan erhålla genom strukturerade intervjuer som metod (ibid. s. 147). Då kvantitativa 

enkäter är utformade genom fasta svarsalternativ kan respondenten vidare vara avskuren 

möjligheten att svara något denne möjligtvis hellre hade svarat om denna möjlighet hade getts. På 

detta sätt kan ytterst såväl studiens validitet som reliabilitet bli lidande. 

En del av de metodproblem vilka enkätundersökningar brukar förknippas med är i denna studie 

mindre eller överhuvudtaget inte aktuella. Bland annat brukar problemet med att större 

enkätundersökningar ex. per post till ett riksrepresentativt urval av befolkningen inte är lämpliga för 

samtliga enkätdeltagare p.g.a. läs- och skrivsvårigheter belysas (ibid. s. 148). Till denna nackdel 

med metoden hör även problematiken med enkätmetodens större bortfall av deltagare jämfört med 

strukturerade intervjuer. Bortfallet är i synnerhet bekymmersamt i de fall detsamma är av 

systematisk karaktär d.v.s. att en viss grupp med ex. viss uppfattning eller annan utmärkande 

egenskap på ett genomgående sätt inte väljer att svara på enkäten. För denna studies genomförande; 

där enkäten delas ut till gymnasiestudenter under skoltid i lärosalen och ifylls på plats är bortfallet 

ett mindre problem. Detta även då urvalet, vilket nedan beskrivs närmare, är ett bekvämlighetsurval 

och resultaten härav inte görs gällande att vara generaliserbart för en större population (ibid. s. 114 

f.). Vad avser förekomsten av läs- och skrivsvårigheter hos respondenterna måste sådana problem 

för enkätdeltagarna i den valda gymnasieskolan vidare anses som ett mycket litet problem. 
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Enkätundersökningen är som tidigare nämnts utformad med vinjetter. Med vinjetter avses enligt 

Jergeby; ”[…] korta historier som beskriver en person, en situation eller ett skeende som försetts av 

med karakteristiska som forskaren kommit fram till är viktiga och avgörande i en val- eller 

bedömningssituation. Beskrivningen ska vara konkret och verklighetsnära för att uppfattas som 

trovärdig av respondenten.” (Jergeby 1999: 12). 

 

Utformningen av enkäten 

 

Enkätundersökningen består av tre vinjetter av tre brottsliga händelser; rån, våldtäkt samt 

misshandel. Vinjetterna är hämtade från en befintlig enkät i den svenska delen av en kommande stor 

nordisk studie av ”det allmänna rättsmedvetandet”, vilken publiceras hösten 2010.
1
 Vinjetterna 

utgör tre av totalt sex vinjetter ur den befintliga enkäten. Att enbart ha med tre vinjetter i denna 

enkätundersökning grundar sig på examensarbetets begränsade genomförandetid och omfång i 

övrigt. Valet av de tre vinjetterna har gjorts då dessa bedömts som mest lämpade för en 

åldersmanipulation av gärningspersonen i vinjetten till en ålder av mellan 16-18 år, utan några 

betydande förändringar av vinjetterna i övrigt. Denna enkät benämns i fortsättningen för 

”ungdomsenkäten”. Som underlag för jämförelse har även enkätundersökningen utgjorts av en 

annan typ av enkät där gärningspersonens ålder är 27 resp. 28 år. Denna enkät benämns 

fortsättningsvis för ”vuxenenkäten”. 

De båda enkäterna i denna studie är på sammanlagt nio sidor var. På första sidan beskrivs kort 

studiens syfte och koppling till den stora nordiska undersökningen om ”det allmänna 

rättsmedvetandet”. Vidare beskrivs hur enkäten ska besvaras samt information om att deltagandet är 

frivilligt och att svaren behandlas konfidentiellt. Avslutningsvis informeras enkätdeltagaren på 

första sidan om tid och plats för publiceringen av studiens resultat. 

Efterföljande två sidor i enkäterna beskriver olika typer av påföljder enligt svensk rättsordning. Till 

denna genomgång tillkommer även behandling av gärningspersonen, medling samt ekonomisk 

kompensation till brottsoffret; följder av brott för gärningspersonen vilka inte är straff, jfr BrB 1:3. I 

beskrivningen av påföljder ges även information om att kombinationer av påföljder är möjliga, 

exempelvis villkorlig dom samt samhällstjänst i visst antal timmar. Beskrivningen av de olika 

typerna av påföljder är hämtade från Jerre & Tham (2010, kommande). Då hälften av de beskrivna 

                                                           
1
 Jerre & Tham 2010 kommande. 
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gärningspersonerna i föreliggande studie är mellan 16-18 år och det finns särskilda påföljder för 

unga lagöverträdare såsom ungdomstjänst, ungdomsvård och sluten ungdomsvård, har 

beskrivningen av de olika typerna av påföljder kompletterats med en mer detaljerad beskrivning av 

dessa påföljder och kombinationsmöjligheterna. Detta för att tydliggöra påföljdsalternativen för 

unga lagöverträdare. 

Vad gäller beskrivningen av de olika brottsliga händelserna i vinjetterna hänvisas läsaren till 

ungdomsenkäten i bilagan. 

I svarsdelen vilken följer efter varje vinjett får enkätdeltagaren utifrån den kunskap denne fått om 

de olika typerna av påföljder samt brottshändelsen uppge vad han eller hon tror att straffet skulle ha 

blivit i en domstol resp. vad han eller hon anser att straffet bör vara. Svarsalternativen vilka ges är 

fasta kategorier och under vissa alternativ ges möjlighet att specificera nivån eller längden på 

straffet, ex. antalet timmars samhällstjänst eller längden på fängelsestraffet. 

Till underlag för bedömningen av hur väl enkätdeltagarnas svar överensstämmer med vad påföljden 

faktiskt skulle bli i en domstol och rättsläget härigenom får antas se ut i Sverige, har jag fått tillgång 

till domarbedömningar tillhörande enkätundersökningen i Jerre & Tham (2010, kommande). Dessa 

bedömningar vilka gjorts av nio lagfarna tingsrättsdomare, avser dock enbart vinjetterna i 

vuxenenkäten. I bedömningarna har tingsrättsdomarna utifrån vinjetterna tagit ställning till vad 

påföljden skulle bli vid en domstolsprövning. Vad avser ungdomsenkäten har jag låtit en lagfaren 

domare vid en tingsrätt i Stockholmsområdet göra en liknande bedömning som tingsrättsdomarna 

för vuxenenkäten och således erhållit ett underlag för hur en domstol skulle bedöma samma 

brottsliga händelser men i vilka en ung person istället är gärningspersonen. 

 

Population och urval 

 

Urvalspopulationen i denna enkätundersökning är 105 gymnasiestudenter vid ett gymnasium i 

Stockholm. Valet att genomföra enkätundersökningen på gymnasiestudenter har gjorts då detta 

möjliggjort en samlad tillgänglig population vid ett givet tillfälle och sålunda förenklat 

genomförandet av enkäten, ett s.k. bekvämlighetsurval. Nackdelen med denna urvalsmetod är att 

resultaten inte låter sig generaliseras, detta då man inte erhåller kunskap om vilken population 

resultaten är representativa för (Bryman 2002: 114 f.). Bekvämlighetsurval kan dock vara relevant 

som urvalsstrategi i de fall man genomför en pilotstudie (ibid.), vilket denna undersökning närmast 
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är att betrakta som. De 105 gymnasiestudenterna var från 5 olika klasser med skilda 

studieinriktningar. Fyra av klasserna var sistaårsklasser (74,3 % av antalet enkätdeltagare) och en 

klass var en andraårsklass (25,7 % av antalet enkätdeltagare). Tre av klasserna, samtliga 

sistaårsklasser, hade naturvetenskaplig inriktning, två med specialinriktning. Andraårsklassen hade 

samhällsvetenskaplig inriktning med specialinriktning. Den sista klassen bestod av en blandad skara 

sistaårsstudenter från olika klasser, vilka valt kursen Samhällskunskap B som tillval. Av de 105 

gymnasiestudenterna var 70 kvinnor (66,7 %) och 35 män (33,3 %). 

I enkäten tillfrågades inte deltagaren om dennes ålder, detta då ungefärlig kunskap om detsamma 

kan erhållas genom uppgift om i vilken årskurs desamma går i. Ca. 75 % av enkätdeltagarna var i 

åldern 18-19 år och ca. 25 % i åldern 17-18 år. Inte heller i övrigt ställdes några frågor om 

enkätdeltagarnas bakgrund, detta då en avvägning gjordes av relevansen av sådan information för 

denna studie och examensarbetets begränsade genomförandetid. Databehandlandet och kodningen 

av enkäter är tidskrävande och det ansågs vidare av större intresse att insamla en större mängd 

enkäter. Vad som dock kan sägas om gymnasieskolan var enkätundersökningen genomfördes är att 

denna har mycket höga antagningspoäng. Ser man till antagningsstatistiken för hösten 2008, ett år 

efter att 75 % av eleverna antogs,
2
 var medianen på gymnasiestudenternas grundskolebetyg mellan 

280-315 poäng av maximala 320 poäng, detta för just de programmen enkätdeltagarna läser. 

Vad som vidare ev. kan ha betydelse för utfallet i undersökningen är att gymnasiestudenterna inom 

ramen för samhällskunskapsundervisningen diskuterat straff och juridik, en del klasser i nära 

anslutning till enkätundersökningen. Vissa klasser hade även fått se en film producerad av 

Domstolsverket om hur en rättegång går till men också Stefan Jarls:s modstriologi om två 

missbrukares och deras vänners liv i Stockholm. 

Bortfallet av enkätdeltagare, d.v.s. frånvarande elever då enkätundersökningarna genomfördes, var 

enligt information av undervisande lärare tämligen högt, 23 % (32 av totalt 137 elever). Ett 

bekvämlighetsurval omöjliggör dock, vilket tidigare diskuterats, generella slutsatser om 

populationen i stort och av denna anledning är inte det höga bortfallet att anse som problematiskt. 

Hade dock samma procentuella bortfall varit för handen i ex. en postenkät till ett riksrepresentativt 

urval av befolkningen, hade svarsfrekvensen ansetts bra (Bryman 2002: 148 f.). 

De två typerna av enkäter, har distribuerats till hälften var av urvalspopulationen, 53 vuxenenkäter 

och 52 ungdomsenkäter. 

                                                           
2
 Det har tyvärr inte varit möjligt att få tag på antagningsstatistik för höstterminen 2007. 
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Insamlingen av enkäter 

 

Gymnasiestudenterna besvarade enkäten under samhällskunskapslektionen. Distribuerandet av 

enkäten till de fem klasserna vid de lika många tillfällena ombesörjdes av mig. I samtliga fall 

besvarades enkäten i början av lektionen. Vid insamlingstillfällena presenterade jag mig kort 

inledningsvis och förklarade syftet med enkäten; att undersöka gymnasiestudenters syn på straff. 

Vidare förklarade jag givetvis inte att studien syftade till att undersöka ålderaspekten hos 

gärningspersonen. I samtliga klasser informerade jag även om att information om hur man 

besvarade enkäten beskrevs på första sidan och att de två efterföljande sidorna beskrev olika typer 

av påföljder i svensk rättordning, samt att läsning av dessa tre sidor var en förutsättning för att 

kunna besvara enkäten. Vidare informerade jag även muntligt om att det var frivilligt att delta och 

att enkäten besvarades anonymt. Jag förklarade även att jag gärna önskade få frågor om det fanns 

några oklarheter med enkäten. I samtliga klasser var jag närvarande under hela tiden 

gymnasiestudenterna besvarade enkäten. Besvarandet av enkäten tog 15-20 minuter. Enkäten 

ifylldes med stor koncentration och jag såg mycket lite samtal elever emellan under besvarandet 

vilket skulle kunnat påverka svaren. Ett fåtal studenter hade frågor om besvarandet av enkäten, 

exempelvis hur många svar man fick ge och kombinationsmöjligheter av påföljder, i dessa fall 

redogjorde jag endast för den information som de redan hade tillhands i enkäten om detta. Vidare 

uppfattade jag att många studenter vid besvarandet av enkäten gick tillbaka till delen om olika typer 

av påföljder och läste på igen om påföljderna och kombinationsmöjligheterna. 

 

Överväganden kring och behandlandet av datamaterialet 

 

Av informationen på första sidan av enkäten framgick för enkätdeltagaren att denne max fick ange 

två svar per kolumn, men ett svar var tillräckligt. Flera val av svar skulle det exempelvis finnas 

anledning till då vissa påföljder kan kombineras, exempelvis villkorlig dom och ungdomstjänst, 

men även sluten ungdomsvård för viss tid samt ekonomisk kompensation till brottsoffret skulle 

kunna utgöra två svar. Nämnas bör dock att ekonomisk kompensation till brottsoffret inte är att 

betrakta som en påföljd för brott, utan ersättning för skada, vilket är en civilrättslig fråga men 

vilken kan bedömas av domstolen inom ramen för ett brottmål (Wennberg 2005: 12, 101). 

Då respondenterna haft möjlighet att ange flera svar, har desammas svar inkodats under tre olika 

variabler i databehandlingsprogrammet PASW vid deras ställningstagande i en fråga under ett fall. I 
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variabel 1 vilket vi kan kalla den, har den strängaste påföljden respondenten angett under en fråga 

inkodats, se tablå 2 nedan, dock ej medling eller ekonomisk kompensation till brottsoffret vilka har 

inkodats under variabel 2. Vidare har under variabel 3 den näst strängaste påföljden inkodats. 

Således har i de fall respondenten angett fler svar än vad man maximalt fick ange i vissa delar 

tillvaratagits. 

Med anledning av examensarbetets begränsade genomförandetid och omfång i övrigt har jag under 

arbetets gång emellertid valt att inte redogöra för resultaten i vad respondenterna tror att straffet 

skulle ha blivit i en domstol. Vidare redovisas enbart den av respondenterna angivna strängaste 

påföljden vilken desamma anser att straffet bör vara, alltså inte heller utfallet vad gäller ekonomisk 

kompensation till brottsoffret eller medling. 

 

Bedömning av påföljdernas stränghet 

 

I Brottsbalken 1 kap. 3 § stadgas att med påföljd för brott avses i Brottsbalken straffen fängelse och 

böter samt villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård. Vidare definieras dock 

inte de olika påföljdernas stränghet i förhållande till varandra. Att en frihetsberövande påföljd är 

strängare än en icke-frihetsberövande påföljd måste dock anses vedertaget. Påföljdernas stränghet 

inbördes är av relevans i denna studie då den strängaste angivna påföljden, under en fråga och ett 

fall, inkodats i variabel 1. Till grund för inkodningen av variabel 1 har en egen utarbetad skala 

tillämpats, se tablå 2 nedan. Fängelse, sluten ungdomsvård samt elektronisk fotboja är alla 

frihetsberövande påföljder, vilka enligt det tidigare resonemanget ovan därför måste anses som 

strängare än de övriga, icke-frihetsberövande påföljderna. 
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Tablå 2. Bedömning av påföljdernas stränghet i fallande skala, vilken ligger till grund för 

behandlandet av datamaterialet och kodningen i PASW. 

8 Fängelse 

7 Sluten ungdomsvård 

6 Elektronisk fotboja 

5 Behandling av gärningspersonen 

och ungdomsvård 

4 Samhälls- eller ungdomstjänst 

3 Skyddstillsyn 

2 Böter 

1 Villkorlig dom 

0 Inget straff 

 

Att elektronisk fotboja är att betrakta som en frihetsberövande påföljd sammanhänger med att 

elektronisk fotboja inte är en påföljd i egentlig mening utan juridiskt ett fängelsestraff. Uppgår 

fängelsestraffet till maximalt 6 månader kan Kriminalvården i det enskilda fallet utifrån vissa 

ramar, besluta om att den tilltalade kan avtjäna detsamma med elektronisk fotboja i sin hemmamiljö 

(Marklund & Wennerberg 2007:11). Detta har även framgått av informationen om de olika typerna 

av påföljder i enkäten. 

Bedömningen vilken har gjorts av de icke-frihetsberövande påföljdernas stränghet inbördes finns 

det inte ens något vedertaget stöd för. Kombinationsmöjligheterna i det enskilda fallet kan se 

mycket olika ut och ytterst måste således uppfattningen om vad som är att anse som en strängare 

påföljd än en annan anses som subjektiv. 

Alternativet ”behandling av gärningspersonen och ungdomsvård” motsvarar lagens stadgande om 

påföljden ”överlämnande till särskild vård” i BrB 1:3. Även sluten ungdomsvård hänförs juridiskt 

emellertid till denna punkt. Behandling av gärningspersonen och ungdomsvårds placering som 

nummer 4 i bedömningen har gjorts med tanke på den stränghet denna påföljd kan innebära; med 

tvångsvård i vissa fall. 

Nummer 5; samhälls- och ungdomstjänst, är inte att betrakta som en påföljd i egentlig mening. 

Enbart vid villkorlig dom eller skyddstillsyn kan föreskrift om samhälls- eller ungdomstjänst i visst 

antal timmar utdömas. 
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Skyddstillsyn, vilken påföljd följer efter samhälls- och ungdomstjänst i bedömningen, innebär en 

prövotid på tre år fr.o.m. domen, med övervakning av frivården det första året. Begår 

gärningspersonen nya brott under prövotiden förlängs densamma. Vid allvarlig misskötsamhet kan 

prövotiden även ytterst förverkas och omvandlas till fängelsestraff (Wennberg 2005: 82). 

Information om påföljden vilken även har framgått i enkäten. Då skyddstillsynen även innefattar 

övervakning av gärningspersonen under det först året, och villkorlig dom enbart en prövotid på två 

år, har skyddstillsyn ansetts strängare än villkorlig dom. 

Vidare är villkorlig dom juridiskt sett att betrakta som strängare än böter då denna påföljd utdöms i 

de fall påföljden inte bedöms kunna stanna vid böter, BrB 27:1. Rangordnandet av böter som 

strängare än villkorlig dom har dock gjorts utifrån min subjektiva uppfattning om att villkorlig dom 

i det närmaste av många uppfattas som synonymt med inget straff. Denna subjektiva uppfattning är 

jag medveten om kan kritiseras. P.g.a. utfallet av enkätundersökningen och redovisningen av 

densamma är dock rangordningen av villkorlig dom och böter av liten betydelse. 

 

Resultat 

 

Presentationen av resultaten 

 

Då svarsalternativen avseende straffen varit så många som 30 st. i enkäten och svarsfördelningen 

utspridd, redovisas för överskådligheten resultaten initialt under varje fall utifrån uppdelningen 

frihetsberövande resp. icke-frihetsberövande påföljd. Under frihetsberövande påföljd har fängelse, 

sluten ungdomsvård samt elektronisk fotboja inordnats. Vidare har under icke-frihetsberövande 

påföljd övriga påföljder inordnats (dock ej ekonomisk kompensation till brottsoffret eller medling, 

se ”Överväganden kring och behandlandet av datamaterialet”, s. 16). I bilagan finns tabeller över 

den närmare svarsfördelningen för resp. fall. 
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Fall 1 – rån 

 

I tablå 3 nedan redovisas vad påföljden i domstol skulle bli i fall 1 utifrån domarbedömningarna. 

Tablå 3. Vad påföljden i fall 1 (rån) skulle bli i en domstol utifrån domarbedömningar. 

  

Vuxenenkäten 

 

Ungdomsenkäten 

 

Gärningspersonens ålder samt 

eventuella andra omständigheter 

av betydelse för påföljdsvalet 

 

28-årig gärningsperson, tidigare 

ostraffad, tar ibland kokain och 

amfetamin 

 

16-årig gärningsperson, tidigare 

ostraffad, tar ibland cannabis 

 

Påföljd 

 

Fängelse 2 år till 2 år 11 månader 

 

Ungdomsvård mellan 2 månader 

och 1 år + ungdomstjänst mellan 

50-150 timmar 

 

Av tablå 3 framgår en betydande skillnad i vad påföljden skulle bli i en domstol beroende på 

gärningspersonens ålder. Påföljden skulle bli av frihetsberövande typ för en 28-årig gärningsperson 

och av icke-frihetsberövande typ för en 16-årig gärningsperson. 

I tabell 1 nedan redovisas resultatet på frågan om vad respondenterna personligen anser att straffet 

bör bli i fall 1. Vidare särredovisas i tabellen resultatet utifrån enkättyp. 

Tabell 1. Vad respondenterna personligen ansett att straffet bör bli i fall 1 (rån), uppdelat utifrån 

enkättyp. (Frekvens och procent inom resp. enkättyp) 

  
Vuxenenkäten  
n=49* 
 

 
Ungdomsenkäten 
n=49* 

 
Frihetsberövande påföljd 

 
33 (67,3) 

 
26 (53,1) 

 
 
Icke-frihetsberövande påföljd 

 
16 (32,7) 

 
23 (46,9) 

 
* Bortfallet av 4 svar i vuxenenkäten resp. 3 i ungdomsenkäten utgörs i huvudsak av att dessa respondenter ex. 
endast angett medling och/eller ekonomisk kompensation till brottsoffret. Följder av brott vilka inte är att betrakta som 
påföljder i juridisk mening och därför har inkodats under en egen variabel, se s. 16 ”Överväganden kring och 
behandlandet av datamaterialet”. 

 

Av tabell 1 ovan framgår att fler respondenter i de båda enkättyperna har ansett att påföljden bör bli 

en frihetsberövande påföljd jämfört med en icke-frihetsberövande dito. Vidare har något fler 

respondenter i vuxenenkäten valt en frihetsberövande påföljd jämfört med i ungdomsenkäten. Av 

tablå 3 framgår emellertid att påföljden i domstol skulle bli av frihetsberövande typ i vuxenenkäten 
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och av icke-frihetsberövande typ i ungdomsenkäten. Skillnaden i svarsfördelning mellan de två 

enkättyperna i tabell 1 är dock inte statistiskt signifikant på 5 % nivån.
3
 

Av tabell 1 i bilagan framgår hur de 67 % (33/49) av respondenterna av vuxenenkäten, resp. 53 % 

(26/49) av ungdomsenkäten, vilka ansett att straffet bör bli en frihetsberövande påföljd, närmare har 

avgett sina svar. Av de som besvarat ungdomsenkäten har näst intill samtliga ansett att påföljden 

bör bli sluten ungdomsvård, endast 11 % (3/26) har angett en fängelsepåföljd. Av de som besvarat 

vuxenenkäten har dock 18 % (6/33) angett påföljden sluten ungdomsvård för viss tid. En påföljd 

vilken överhuvudtaget inte skulle vara möjlig vid något brott för en tilltalad vilken begått ett brott 

efter denne fyllt 18 år, BrB 32:5. 

För att vidare tydliggöra hur svarsfördelningen ser ut har i tabell 2 nedan de frihetsberövande 

påföljderna; fängelse och sluten ungdomsvård, slagits samman. 

Tabell 2. Fördelningen av hur respondenterna av de båda enkättyperna vilka ansett att straffet bör 

bli en frihetsberövande påföljd i fall 1 (rån), närmare har avgett sina svar. Fängelse och sluten 

ungdomsvård ihopslagna. Uppdelat utifrån enkättyp. (Frekvens och giltig procent) 

 
Påföljd 

 
Vuxenenkäten 

 
Ungdomsenkäten 

 
Elektronisk fotboja 2-3 mån. 

 
1 (3,0) 

 
1 (3,8) 

 
Elektronisk fotboja över 3 mån. 

 
-                                                  

 
1 (3,8) 

 
Fängelse / sl. ung.vård under 2 mån. 

 
2 (6,1) 

 
3 (11,5) 

 
Fängelse / sl. ung.vård 2-5 mån. 

 
4 (12,1) 

 
6 (23,1) 

 
Fängelse / sl. ung.vård 6-11 mån. 

 
9 (27,3) 

 
4 (15,4) 

 
Fängelse / sl. ung.vård 1 år till 1 år 
11 mån. 

 
7 (21,2) 

 
5 (19,2) 

 
Fängelse / sl. ung.vård 2 år till 2 år 
11 mån. 

 
5 (15,2) 

 
3 (11,5) 

 
Fängelse / sl. ung.vård 3 år till 4 år 
11 mån. 

 
4 (12,1) 

 
3 (11,5) 

 
Fängelse / sl. ung.vård 5 år till 6 år 
11 mån. 

 
1 (3,0) 

 
- 

 
Totalt 

 
33 (100) 

 
26 (100) 

 

Av tabell 2 ovan framgår att av de som ansett att straffet bör bli en frihetsberövande påföljd i fall 1 

ligger medianen i de båda enkättyperna närmast fängelse eller sluten ungdomsvård i 6-11 

                                                           
3
 Chi

2
=2,087 p>.05 
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månader.
4
 Att jämföra med vad påföljden för en vuxen gärningsperson hade blivit i en domstol; 

fängelse i 2 år till 2 år 11 månader. Vilket även tidigare nämnts blir påföljden i ungdomsenkäten av 

icke-frihetsberövande typ. 

Då 47 % (23/49) av respondenterna av ungdomsenkäten angett en icke-frihetsberövande påföljd 

anses det relevant att närmare redovisa svarsfördelningen för dessa. 

Figur 1. Fördelningen av hur respondenterna av ungdomsenkäten vilka ansett att straffet bör bli en 

icke-frihetsberövande påföljd i fall 1 (rån), närmare har avgett sina svar. n=23 (Procent) 

 

Av figur 1 ovan och tabell 1 i bilagan framgår att 52 % (12/23) av respondenterna av 

ungdomsenkäten, vilka angett en icke-frihetsberövande påföljd i fall 1, anser att påföljden bör bli 

ungdomsvård mellan 2 månader och 1 år. Dessa 52 % (12/23) motsvarar av samtliga respondenter 

av ungdomsenkäten närmare 25 % (12/49). Detsamma är även typvärdet i fall 1 i ungdomsenkäten. 

Detta är även vad påföljden delvis skulle bli vid en domstol för en tidigare ostraffad 16-årig 

gärningsperson vilken ibland brukar cannabis. 

 

 

 

                                                           
4
 Då avståndet i ungdomsenkäten till 50 % är lika långt från 57,7 som 42,3 anser jag att valet av 57,7 % eller 

avrundat 58 % och således fängelse eller sluten ungdomsvård i 6-11 månader, återger en mer rättvisande bild. Detta 

då skillnaden i svarsfördelningen jämfört med vuxenenkäten inte kan tillskrivas stor betydelse p.g.a. skillnaden i 

antalet respondenter mellan de båda enkättyperna. 
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Fall 2 – våldtäkt 

 

Tablå 4. Vad påföljden i fall 2 (våldtäkt) skulle bli i en domstol utifrån domarbedömningar. 

  
Vuxenenkäten 

 
Ungdomsenkäten 

 
Gärningspersonens ålder samt 
eventuella andra omständigheter 
av betydelse för påföljdsvalet 
 

 
28-årig gärningsperson, tidigare 
ostraffad 

 
18-årig gärningsperson, tidigare 
ostraffad 

 
Påföljd 
 

 
Fängelse 2 år till 2 år 11 månader 

 
Fängelse 1 år till 1 år 11 månader 

 

Tabell 3. Vad respondenterna personligen ansett att straffet bör bli i fall 2 (våldtäkt), uppdelat 

utifrån enkättyp. (Frekvens och procent inom resp. enkättyp) 

  
Vuxenenkäten 
n=51* 
 

 
Ungdomsenkäten 
n=45* 

 
Inget straff 
 

 
1 (2,0) 

 
- 

 
Frihetsberövande påföljd 

 

 
43 (84,3) 

 
36 (80,0) 

 
Icke-frihetsberövande påföljd 
 

 
7 (13,7) 

 
9 (20,0) 

* Bortfallet av 2 svar i vuxenenkäten resp. 7 i ungdomsenkäten utgörs i huvudsak av att dessa respondenter ex. 
endast angett medling och/eller ekonomisk kompensation till brottsoffret. Följder av brott vilka inte är att betrakta som 
påföljder i juridisk mening och därför har inkodats under en egen variabel, se s. 16 ”Överväganden kring och 
behandlandet av datamaterialet”.  

 

I tabell 3 ovan noteras att en betydande andel av respondenterna av båda enkättyperna, ca 80 %, 

anser att straffet bör bli en frihetsberövande påföljd, att jämföra med 53-67 % i fall 1. Såväl i 

vuxen- som ungdomsenkäten blir påföljden i fall 2 också av frihetsberövande typ enligt 

domarbedömningarna i tablå 4 ovan. 

Av tabell 2 i bilagan framgår hur de 84 % (43/51) av respondenterna av vuxenenkäten, resp. 80 % 

(36/45) av ungdomsenkäten, vilka ansett att straffet bör bli en frihetsberövande påföljd, närmare har 

avgett sina svar. Jämfört med utfallet i fall 1 framgår att respondenterna av ungdomsenkäten i fall 2 

i större utsträckning har valt påföljden fängelse. Vidare har 16 % (7/43) i vuxenenkäten samt 24 % 

(11/45) i ungdomsenkäten angett påföljden sluten ungdomsvård för viss tid. En påföljd vilken 
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överhuvudtaget inte skulle vara möjlig vid något brott för en tilltalad vilken begått ett brott efter 

denne fyllt 18 år, BrB 32:5. 

Tabell 4. Fördelningen av hur respondenterna av de båda enkättyperna vilka ansett att straffet bör 

bli en frihetsberövande påföljd i fall 2 (våldtäkt), närmare har avgett sina svar. Fängelse och sluten 

ungdomsvård ihopslagna. Uppdelat utifrån enkättyp. (Frekvens och giltig procent) 

 
Påföljd 

 
Vuxenenkäten 

 
Ungdomsenkäten 

 
Elektronisk fotboja över 3 mån. 

 
2 (4,7) 

 
- 

 
Fängelse / sl. ung.vård under 2 mån. 

 
1 (2,3) 

 
1 (2,8) 

 
Fängelse / sl. ung.vård 2-5 mån. 

 
2 (4,7) 

 
5 (13,9) 

 
Fängelse / sl. ung.vård 6-11 mån. 

 
3 (7,0) 

 
6 (16,7) 

 
Fängelse / sl. ung.vård 1 år till 1 år 
11 mån. 

 
14 (32,6) 

 
6 (16,7) 

 
Fängelse / sl. ung.vård 2 år till 2 år 
11 mån. 

 
11 (25,6) 

 
10 (27,8) 

 
Fängelse / sl. ung.vård 3 år till 4 år 
11 mån. 

 
5 (11,6) 

 
6 (16,7) 

 
Fängelse / sl.  
ung.vård 5 år till 6 år 11 mån. 

 
3 (7,0) 

 
1 (2,8) 

 
Fängelse / sl. ung.vård 7 år till 9 år 11 
mån. 

 
- 

 
1 (2,8) 

 
Fängelse / sl. ung.vård 10 år eller mer 

 
2 (4,7) 

 
- 

 
Totalt 

 
43 (100) 

 
36 (100) 

 

Av tabell 4 ovan framgår att av de som ansett att straffet bör bli en frihetsberövande påföljd i fall 2 

ligger medianen i båda enkättyperna på fängelse eller sluten ungdomsvård i 1 år till 1 år 11 

månader. Likt i fall 1 kan sålunda ingen skillnad i medianen vad gäller frihetsberövande påföljd 

konstateras mellan de båda enkättyperna. Medianen ligger emellertid på samma nivå som vad 

påföljden i domstol skulle bli i fall 2 för en gärningsperson i 18-års åldern. 
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Fall 3 – misshandel 

 

Tablå 5. Vad påföljden i fall 3 (misshandel) skulle bli i en domstol utifrån domarbedömningar. 

  

Vuxenenkäten 

 

Ungdomsenkäten 

 

Gärningspersonens ålder samt 

eventuella andra omständigheter 

av betydelse för påföljdsvalet 

 

27-årig gärningsperson, tidigare 

ostraffad, inga 

missbruksproblem 

 

17-årig gärningsperson, tidigare 

ostraffad, inga 

missbruksproblem 

 

Påföljd 

 

Fängelse 1 år till 1 år 11 månader 

 

Ungdomstjänst mellan 50 och 

150 timmar 

 

Tabell 5. Vad respondenterna personligen ansett att straffet bör bli i fall 3 (misshandel), uppdelat 

utifrån enkättyp. (Frekvens och procent inom resp. enkättyp)  

  
Vuxenenkäten 
n=47* 

 
Ungdomsenkäten 
n=47* 

 
 
Frihetsberövande påföljd 

 

 
30 (63,8) 

 
30 (63,8) 

 
Icke-frihetsberövande påföljd 
 

 
17 (36,2) 

 
17 (36,2) 

* Bortfallet av 6 svar i vuxenenkäten resp. 5 i ungdomsenkäten utgörs i huvudsak av att dessa respondenter ex. 
endast angett medling och/eller ekonomisk kompensation till brottsoffret. Följder av brott vilka inte är att betrakta som 
påföljder i juridisk mening och därför har inkodats under en egen variabel, se s. 16 ”Överväganden kring och 
behandlandet av datamaterialet”.  

 

Av tabell 5 ovan framgår att såväl den procentuella fördelningen som frekvenserna mellan 

frihetsberövande påföljd, 64 % (30/47), samt icke-frihetsberövande påföljd, 36 % (17/47), exakt är 

desamma mellan de båda enkättyperna. 

Medan straffet för en vuxen gärningsperson i fall 3 skulle bli en frihetsberövande påföljd, skulle 

påföljden för en ung gärningsperson i 17-års åldern istället bli av icke-frihetsberövande typ enligt 

domarbedömningarna i tablå 5 ovan. 

Av tabell 3 i bilagan framgår hur de 64 % (30/47) av respondenterna av resp. enkättyp, vilka ansett 

att straffet bör bli en frihetsberövande påföljd, närmare har avgett sina svar. Jämfört med utfallet i 

fall 1 och 2 framgår att respondenterna av ungdomsenkäten i fall 3 likt i fall 1, i större utsträckning 

ansett att påföljden bör bli sluten ungdomsvård jämfört med fängelse. Av intresse är även att hela 
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43 % (13/30) av respondenterna av ungdomsenkäten har angett påföljden sluten ungdomsvård 6-11 

månader, vilket utifrån svarsfördelningen i fall 3 i ungdomsenkäten även är det enskilt vanligaste 

svarsalternativet. Vilket vidare kan jämföras med det näst vanligaste svarsalternativet; sluten 

ungdomsvård 1 år till 1 år 11 månader, vilket 13 % (4/30) angett i ungdomsenkäten. I vuxenenkäten 

angav 30 % (9/30) av respondenterna i fall 3; fängelse i 6-11 månader, vilket var det enskilt 

vanligaste svarsalternativet i denna enkättyp. 

Tabell 6. Fördelningen av hur respondenterna av de båda enkättyperna vilka ansett att straffet bör 

bli en frihetsberövande påföljd i fall 3 (misshandel), närmare har avgett sina svar. Fängelse och 

sluten ungdomsvård ihopslagna. Uppdelat utifrån enkättyp. (Frekvens och giltig procent) 

 
Påföljd 

 
Vuxenenkäten 

 
Ungdomsenkäten 

 
Elektronisk fotboja 2-3 mån. 

 
1 (3,3) 

 
- 

 
Elektronisk fotboja över 3 mån. 

 
1 (3,3) 

 
- 

 
Fängelse / sl. ung.vård under 2 mån. 

 
1 (3,3) 

 
2 (6,7) 

 
Fängelse / sl.  
ung.vård 2-5 mån. 

 
5 (16,7) 

 
3 (10,0) 

 
Fängelse / sl. ung.vård 6-11 mån. 

 
10 (33,3) 

 
16 (53,3) 

 
Fängelse / sl. ung.vård 1 år till 1 år 
11 mån. 

 
4 (13,3) 

 
4 (13,3) 

 
Fängelse / sl. ung.vård 2 år till 2 år 
11 mån. 

 
5 (16,7) 

 
2 (6,7) 

 
Fängelse / sl. ung.vård 3 år till 4 år 
11 mån. 

 
2 (6,7) 

 
1 (3,3) 

 
Fängelse / sl. ung.vård 5 år till 6 år 
11 mån. 

 
1 (3,3) 

 
2 (6,7) 

 
Totalt 

 
30 (100) 

 
30 (100) 

 

Av tabell 6 ovan framgår att av de som ansett att straffet bör bli en frihetsberövande påföljd i fall 3 

ligger medianen i vuxenenkäten närmast fängelse eller sluten ungdomsvård i 6-11 månader. Vidare 

framgår att över 50 % (16/30) av respondenterna av ungdomsenkäten, vilka i fall 3 ansett att straffet 

bör bli en frihetsberövande påföljd, har angett att påföljden bör bli fängelse eller sluten 

ungdomsvård i 6-11 månader. Detta är även det närmaste man kommer medianen i denna enkättyp. 

Påföljden för en 17-årig gärningsperson i fall 3 skulle emellertid vilket tidigare redogjorts för, bli av 

icke-frihetsberövande typ. 
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Analys och diskussion 

 

En av frågeställningarna i denna studie var; har gärningspersonens ungdom betydelse för vad 

gymnasiestudenterna anser är en lämplig påföljd för visst brott? Utifrån resultaten av 

enkätundersökningen framgår att någon betydelsefull skillnad i utfallet mellan de båda enkättyperna 

inte kan konstateras. I valet av vad man anser är en passande påföljd för visst brott, tyder således 

resultaten på att man inte gör någon skillnad beroende på gärningspersonens ålder. Dessa resultat 

ligger i linje med tidigare forskning. Varken Axberger 1996 eller Balvig 2006 fann något stöd för 

att allmänheten dömer yngre gärningspersoner mildare än vuxna gärningspersoner. Axberger 1996 

och Balvig 2006 redogjorde emellertid inte närmare för betydelsen av dessa resultat, samt det 

faktum att unga lagöverträdare är berättigade till en ungdomsreduktion vid påföljdsbestämningen. 

En omständighet vilken beaktats i föreliggande studie och vidare formulerats i densammas andra 

frågeställning; kan ett stöd för att unga lagöverträdare ska särbehandlas vid påföljdsbestämningen i 

svensk rätt återfinnas bland gymnasiestudenterna? 

Jämför man vad respondenterna i denna studie har ansett att påföljden bör bli i de olika fallen, med 

vad påföljden i domstol faktiskt skulle bli för en tilltalad vilken inte är berättigad till 

ungdomsreduktion, har respondenterna i samtliga fall angett mildare straff än vad påföljden skulle 

bli i en domstol. Jämför man istället utfallet med vad påföljden i domstol skulle bli för en tilltalad 

med ungdomsreduktion, är utfallet i fall 1 och 3, d.v.s. i fallen med rån och misshandel, strängare 

än vad påföljden faktiskt skulle bli i domstol. Detta då majoriteten av de svarande angivit en 

frihetsberövande påföljd medan påföljden enligt domarbedömningen skulle bli en icke-

frihetsberövande påföljd. I fall 2, våldtäkten, ligger dock snittet i svarsfördelningen i 

ungdomsenkäten på samma nivå som vad påföljden skulle bli i domstol. Utifrån dessa resultat talar 

denna studie i viss mån för att det inte finns ett stöd för den s.k. ungdomsreduktionen, d.v.s. att 

särbehandla unga lagöverträdare vid påföljdsbestämningen. 

 

Av relevans i detta sammanhang är att påföljdssystemet för unga lagöverträdare nyligen översågs 

och i samband med detta reformerades i vissa delar.
5
 Förändringarna av påföljdssystemet innebar 

bl.a. tillkomsten av ungdomstjänst som en ny påföljd för unga lagöverträdare och förändringar 

kring överlämnande till vård inom socialtjänsten. Vidare förbättrades stödet för unga lagöverträdare 

då socialtjänsten ska tillhandahålla en särskilt kvalificerad kontaktperson i de fall den unge är i 

behov av särskilt stöd. Andra förändringar är att medling ska finnas tillgängligt i hela landet samt 

                                                           
5
 Prop. 2005/2006:165, SFS 2006:891 
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att skyndsamhet ska iakttas i samtliga mål med en ung tilltalad där brott med fängelse i straffskalan 

är för bedömning (Prop. 2005/06:165 s.1 f.). 

Förändringar av påföljdssystemet för unga lagöverträdare av denna typ, med fokus på mer sociala 

insatser för att komma tillrätta med den unge lagöverträdarens kriminalitet, är att döma av resultatet 

inte vad deltagarna i denna studie primärt förespråkar eller stödjer. 

 

År 2008 presenterade vidare Straffnivåutredningen, SOU 2008:85, Straff i proportion till brottets 

allvar. Med förslag till skärpta straffskalor och skärpta straff vid allvarliga våldsbrott (SOU 2008:85 

s. 15). Även om dessa straffskärpande förslag inte tar sikte på unga lagöverträdare, utesluts inte, 

som det även skrivs i rapporten, att desamma också kan få betydelse för påföljderna för unga 

lagöverträdare. Detta då ungdomsreduktionen utgår från vad påföljden skulle bli för en vuxen 

lagöverträdare och utifrån detta minskas med en viss kvotdel beroende på den unga 

lagöverträdarens ålder (ibid. s. 44), se vidare tablå 1, s. 9. Utifrån föreliggande studies resultat bör 

det dock återigen erinras att det inte finns något stöd för strängare straff för vuxna lagöverträdare. 

 

Straffideologiskt uppfattar jag att ungdomsreduktionen samt de nyliga förändringarna av 

påföljdssystemet för unga lagöverträdare, jämfört med de förslagna straffskärpningarna för i 

huvudsak vuxna lagöverträdare i SOU 2008:85, motiveras på olika sätt. Jareborg & Zila:s 

diskussion om varför större hänsyn ska tas till unga lagöverträdare har tidigare behandlats i 

föreliggande examensarbete under straffrättsteoretisk bakgrund. Jareborg & Zila:s uppfattning är att 

man inte rimligen kan begära att unga människor skall ha full förståelse för andras intressen eller de 

värden som är grundläggande för samhällsordningen (Jareborg & Zila 2000: 151). Till grund för 

denna inställning anför de bl.a. biologiska orsaker, som att unga människors nervsystem inte är 

tillfullo utvecklat förens i snitt 18-års ålder och att desamma måste genomgå vissa 

mognadsprocesser för att kunna utveckla självkontroll och empati. Men även att unga är mer 

sanktionskänsliga (ibid. s. 151 f.). Givet denna inställning till varför man ska särbehandla unga 

lagöverträdare vid påföljdsbestämningen, anser jag att det är svårt att förstå varför man 

överhuvudtaget ska bestraffa desamma. Att behandlingstanken ideologiskt är bakgrunden till unga 

lagöverträdares särbehandling inom straffrätten är dock tydligt. Detta framgår också om man 

beaktar de tidigare diskuterade, nyligen genomförda förändringarna av påföljdssystemet för unga 

lagöverträdare. I fokus för dessa förändringar står den unga lagöverträdaren vilken man behöver 

förbättra stödet för, för att som det i propositionen uttrycks; motverka ”att den unge utvecklas 

ogynnsamt” samt motverka ”en risk för missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig 

verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.” (Prop. 2005/06:165 s. 1). 
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I SOU 2008:85, Straff i proportion till brottets allvar, tecknas en annan straffideologisk bild som 

bakgrund till de föreslagna straffskärpningarna. I utredningen konstateras uttryckligen att de 

förslagna straffskärpningarna inte kan antas få betydelse för allmän- eller individualpreventionen 

(SOU 2008:85 s. 366). Vidare hänvisar utredningen till direktiven för densamma i vilka bakgrunden 

till en höjd straffnivå för allvarliga våldsbrott beskrivs utgå från proportionalitets- och 

ekvivalensprinciperna, d.v.s. att straffet ska stå i proportion till brottets allvar och att lika allvarliga 

brott ska bestraffas lika strängt. Utifrån dessa konstateranden är det svårt att komma till någon 

annan slutsats än att de föreslagna straffskärpningarna har sin straffideologiska grund i principerna 

om vedergällning. Ett sådant synsätt är förvisso inte nytt inom svensk straffrätt utan kan ledas 

tillbaka till införandet av den s.k. straffvärdesbedömningen i slutet av 1980-talet, i vilken man tog 

avstånd från individual- och i viss mån allmänpreventiva tankegångar kring syftet med straff och 

istället gick mot vad man kallar ett proportionalitetstänkande (Sarnecki 2009: 452). 

 

Utfallet i föreliggande studie är som tidigare nämnts i linje med Axberger 1996 och Balvig 2006, 

vilka visat att allmänheten inte dömer en ung gärningsperson mildare än en vuxen gärningsperson. 

Överensstämmelsen i resultatet i denna del mellan dessa studier är intressant, då metoderna i 

undersökningarna (se tidigare forskning) emellertid skiljer sig åt. Föreliggande studies metod; med 

längre vinjetter, utifrån vilka enkätdeltagaren själv får ange vad denne anser är ett lämpligt straff, är 

dock av samma typ som i Balvig:s studie. 

Att gärningspersonens ålder inte är av betydelse för uppfattningen om vad som är en passande 

påföljd för visst brott, är även intressant då Balvig:s teori är att ju mer information enkätdeltagaren 

får om omständigheterna kring den brottsliga händelsen samt gärningspersonen, ju mildare blir 

enkätdeltagaren i sin bedömning om vad straffet bör vara (Balvig 2006: 314 f.). En sådan 

omständighet som gärningspersonens ungdom anser jag annars måste ligga nära tillhands att anta 

ska påverka allmänhetens uppfattning om lämpligt straff. Särskilt då den tilltalades ungdom i 

svensk rätt anses vara en sådan omständighet vilken ska ha förmildrande betydelse vid 

påföljdsbestämningen. 

 

Det är dock av särskild betydelse att påpeka att vad respondenterna i enkätundersökningen har 

angett att man anser att straffet bör bli för den unga lagöverträdaren, förvisso är strängare straff i 

två av tre fall, jämfört med vad påföljden skulle bli i domstol, men inte markant strängare straff. 

 

Utifrån den mycket begränsade informationen som ges i vinjetterna om brottshändelsen och den 

tilltalade är det synnerligen svårt för en lagfaren domare att bedöma vad påföljden skulle bli i en 
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domstol. Den tingsrättsdomare vilken har bedömt vinjetterna i ungdomsenkäten har också förklarat 

att det i de olika fallen likväl kan bli fråga om andra påföljdsval än de nu redovisade. 

 

En aspekt som även bör beaktas i denna studie, trots densammas överensstämmelse med Axberger 

1996 och Balvig 2006, är populationen i undersökningen. Enkätdeltagarna i föreliggande studie är i 

åldern 17-19 år. I Balvig 2006 konstaterades emellertid att enkätdeltagare i åldersgruppen 18-29 år, 

jämfört med desamma i grupperna 30-49 år och 50+, generellt var strängare i sitt val av vad man 

anser är ett passande straff och i synnerhet i valet av fängelse som påföljd (Balvig 2006: 18). 

 

För eventuell framtida forskning på detta område skulle det utifrån det aktuella utfallet av 

undersökningen vara intressant att jämsides ställa frågan vad man anser att straffet bör bli för ett 

visst brott för ex. en 16-åring och en 28-åring. Detta för att se om utfallet blir detsamma som i 

föreliggande studie. Samtidigt innebär ett sådant upplägg att man gör enkätdeltagaren varse om 

åldersaspekten. Det skulle vidare även vara intressant att utifrån den tidigare straffideologiska 

diskussionen att undersöka om synen på straffets funktion skiljer sig beroende på 

gärningspersonens ålder. 
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Bilaga 

 

Tabell 1. Svarsfördelningen i fall 1 (rån). Uppdelat utifrån enkättyp. (Frekvens och procent) 

 
Påföljd 

 
Vuxenenkäten 

 
Ungdomsenkäten 

 
Böter 

 
1 (2,0) 

 
1 (2,0) 

 
Villkorlig dom 

 
1 (2,0) 

 
- 

 
Skyddstillsyn 

 
4 (8,2) 

 
- 

 
 Sam.tj. el. ung.tj. under 50 tim. 

 
- 

 
1 (2,0) 

 
Sam.tj. el. ung.tj. mellan 50 och 
150 tim. 

 
4 (8,2) 

 
4 (8,2) 

 
Sam.tj. el. ung.tj. över 150 tim. 

 
1 (2,0) 

 
2 (4,1) 

 
Elektronisk fotboja från 2 till 3 
mån. 

 
1 (2,0) 

 
1 (2,0) 

 
Elektronisk fotboja över 3 mån. 

 
- 

 
1 (2,0) 

 
Fängelse under 2 mån. 

 
2 (4,1) 

 
- 

 
Fängelse 2 till 5 mån. 

 
4 (8,2) 

 
1 (2,0) 

 
Fängelse 6 till 11 mån. 

 
6 (12,2) 

 
1 (2,0) 

 
Fängelse 1 år till 1 år 11 mån. 

 
6 (12,2) 

 
1 (2,0) 

 
Fängelse 2 år till 2 år 11 mån. 

 
3 (6,1) 

 
- 

 
Fängelse 3 år till 4 år 11 mån. 

 
4 (8,2) 

 
- 

 
Fängelse 5 år till 6 år 11 mån. 

 
1 (2,0) 

 
- 

 
Sl. ungdomsvård under 2 mån. 

 
- 

 
3 (6,1) 

 
Sl. ungdomsvård 2 till 5 mån. 

 
- 

 
5 (10,2) 

 
Sl. ungdomsvård 6 till 11 mån. 

 
3 (6,1) 

 
3 (6,1) 

 
Sl. ungdomsvård 1 år till 1 år 11 
mån. 

 
1 (2,0) 

 
4 (8,2) 

 
Sl. ungdomsvård 2 år till 2 år 11 
mån. 

 
2 (4,1) 

 
3 (6,1) 

 
Sl. ungdomsvård 3 år till 4 år 11 
mån. 

 
- 

 
3 (6,1) 
 

 
Beh. av gp eller ung.vård under 
2 mån. 

 
- 

 
2 (4,1) 

 
Beh. av gp eller ung.vård mellan 
2 mån. och 1 år 

 
4 (8,2) 

 
12 (24,5) 

 
Beh. av gp eller ung.vård över 1 
år 

 
1 (2,0) 

 
1 (2,0) 

 
Totalt 

 
49 (100) 

 
49 (100) 
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Tabell 2. Svarsfördelningen i fall 2 (våldtäkt). Uppdelat utifrån enkättyp. (Frekvens och procent) 

 
Påföljd 

 
Vuxenenkäten 

 
Ungdomsenkäten 

 
Inget straff 

 
1 (2,0) 

 
- 

 
Böter 

 
- 

 
1 (2,2) 

 
Villkorlig dom 

 
1 (2,0) 

 
1 (2,2) 

 
Skyddstillsyn 

 
3 (5,9) 

 
2 (4,4) 

 
Sam.tj. el. ung.tj. under 50 tim. 

 
- 

 
1 (2,2) 

 
Sam.tj. el. ung.tj. mellan 50 och 
150 tim. 

 
2 (3,9) 
 

 
- 

 
Elektronisk fotboja över 3 mån. 

 
2 (3,9) 

 
- 

 
Fängelse under 2 mån. 

 
1 (2,0) 

 
- 

 
Fängelse 2 till 5 mån. 

 
2 (3,9) 

 
4 (8,9) 

 
Fängelse 6 till 11 mån. 

 
2 (3,9) 

 
1 (2,2) 

 
Fängelse 1 år till 1 år 11 mån. 

 
12 (23,5) 

 
6 (13,3) 

 
Fängelse 2 år till 2 år 11 mån. 

 
10 (19,6) 

 
9 (20,0) 

 
Fängelse 3 år till 4 år 11 mån. 

 
4 (7,8) 

 
4 (8,9) 

 
Fängelse 5 år till 6 år 11 mån. 

 
2 (3,9) 

 
- 

 
 Fängelse 7 år till 9 år 11 mån. 

 
- 

 
1 (2,2) 

  
 Fängelse 10 år eller mer 

 
1 (2,0) 

 
- 

 
Sl. ungdomsvård under 2 mån. 

 
- 

 
1 (2,2) 

 
Sl. ungdomsvård 2 till 5 mån. 

 
- 

 
1 (2,2) 

 
Sl. ungdomsvård 6 till 11 mån. 

 
1 (2,0) 

 
5 (11,1) 

 
Sl. ungdomsvård 1 år till 1 år 11 
mån. 

 
2 (3,9) 

 
- 

 
Sl. ungdomsvård 2 år till 2 år 11 
mån. 

 
1 (2,0) 

 
1 (2,2) 

 
Sl. ungdomsvård 3 år till 4 år 11 
mån. 

 
1 (2,0) 

 
2 (4,4) 

 
Sl. ungdomsvård 5 år till 6 år 11 
mån. 

 
1 (2,0) 

 
1 (2,2) 

 
Sl. ungdomsvård 10 år eller mer 

 
1 (2,0) 

 
- 

 
Beh. av gp eller ung.vård mellan 
2 mån. och 1 år 

 
1 (2,0) 

 
1 (2,2) 

 
Beh. av gp eller ung.vård över 1 
år 
 

 
- 

 
3 (6,7) 
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Totalt 

 
51 (100) 

 
45 (100) 

 

 

Tabell 3. Svarsfördelningen i fall 3 (misshandel). Uppdelat utifrån enkättyp. (Frekvens och 

procent) 

 
Påföljd 

 
Vuxenenkäten 

 
Ungdomsenkäten 

  
Böter 

 
3 (6,4) 

 
1 (2,1) 

 
Villkorlig dom 

 
3 (6,4) 

 
2 (4,3) 

 
Skyddstillsyn 

 
4 (8,5) 

 
1 (2,1) 

 
Sam.tj. el. ung.tj. under 50 tim. 

 
2 (4,3) 

 
3 (6,4) 

 
Sam.tj. el. ung.tj. mellan 50 och 
150 tim. 

 
- 

 
2 (4,3) 

 
Sam.tj. el. ung.tj. över 150 tim. 

 
3 (6,4) 

 
1 (2,1) 

 
Elektronisk fotboja från 2 till 3 
mån. 

 
1 (2,1) 

 
- 

 
Elektronisk fotboja över 3 mån. 

 
1 (2,1) 

 
- 

 
Fängelse under 2 mån. 

 
1 (2,1) 

 
- 

 
Fängelse 2 till 5 mån. 

 
4 (8,5) 

 
1 (2,1) 

 
Fängelse 6 till 11 mån. 

 
9 (19,1) 

 
3 (6,4) 

 
Fängelse 1 år till 1 år 11 mån. 

 
3 (6,4) 

 
- 

 
Fängelse 2 år till 2 år 11 mån. 

 
5 (10,6) 

 
- 

 
Fängelse 3 år till 4 år 11 mån. 

 
2 (4,3) 

 
1 (2,1) 

 
Fängelse 5 år till 6 år 11 mån. 

 
1 (2,1) 

 
- 

 
Sl. ungdomsvård under 2 mån. 

 
- 

 
2 (4,3) 

 
Sl. ungdomsvård 2 till 5 mån. 

 
1 (2,1) 

 
2 (4,3) 

 
Sl. ungdomsvård 6 till 11 mån. 

 
1 (2,1) 

 
13 (27,7) 

 
Sl. ungdomsvård 1 år till 1 år 11 
mån. 

 
1 (2,1) 

 
4 (8,5) 

 
Sl. ungdomsvård 2 år till 2 år 11 
mån. 

 
- 

 
2 (4,3) 

 
Sl. ungdomsvård 5 år till 6 år 11 
mån. 

 
- 

 
2 (4,3) 

 
Beh. av gp eller ung.vård under 
2 mån. 

 
2 (4,3) 

 
2 (4,3) 

 
Beh. av gp eller ung.vård mellan 
2 mån. och 1 år 

 
- 

 
4 (8,5) 



36 
 

 
Beh. av gp eller ung.vård över 1 
år 

 
- 

 
1 (2,1) 

 
Totalt 

 
47 (100) 

 
47 (100) 
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Kriminologiska institutionen 

Synen på straff 

 

För närvarande genomförs en stor nordisk studie av ”Det allmänna rättsmedvetandet”. Denna enkät 

ingår i en specialstudie inom ramen för den svenska delen och är en viktig del av mitt examensarbete i 

kriminologi vid Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. 

I enkäten som följer beskrivs tre olika brottshändelser. Du ombeds ta ställning till vad Du tror att 

straffet skulle ha blivit i en domstol och vad Du personligen anser att straffet bör vara. 

Dina svar anger du i svarsdelen, efter varje beskrivning. I den första kolumnen svarar Du vad Du tror 

att straffet skulle bli i en domstol. I den andra kolumnen svarar Du vad Du personligen anser att 

straffet bör vara. Du får ange max 2 svar per kolumn men 1 är tillräckligt. 

Deltagandet är givetvis frivilligt, men Ditt deltagande är värdefullt!  Dina svar är självklart anonyma. 

Resultatet av denna undersökning är planerat att publiceras i höst och kommer finnas tillgängligt på 

Kriminologiska institutionens webbplats, www.crim.su.se 

Tack på förhand för Din medverkan! 

Daniel Gottberg 

Stockholm, april 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crim.su.se/
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Olika former av straff 

 

Böter 

Det finns två typer av böter; penningböter och dagsböter.                                                                     

Penningböter är böter med fast belopp och bestäms till lägst 200 kr och högst 4 000 kr.        

Dagsböter bestäms med hänsyn till hur allvarligt brottet är och till den dömdes ekonomiska situation. 

Som minst utdöms 30 dagsböter och som mest 150 för ett brott. 

Villkorlig dom 

Den som får villkorlig dom slipper fängelse under förutsättning att han sköter sig under en prövotid på 

två år. Straffet kan kombineras med dagsböter eller samhälls-/ungdomstjänst. 

Skyddstillsyn  

Skyddstillsyn är som villkorlig dom, men prövotiden sträcker sig över tre år, och under första året står 

den dömde under övervakning. Restriktioner kring den dömdes livsföring kan förekomma. Om domen 

innefattar någon form av behandlingsplan, exempelvis mot alkohol- eller narkotikamissbruk, ska den 

dömde fullfölja behandlingen. 

Samhällstjänst och ungdomstjänst 

Samhällstjänst innebär 40-240 timmars oavlönat arbete i en ideell förening, organisation eller kyrka. Den 

dömde måste samtycka. Samhällstjänst ges som tillägg till villkorlig dom eller skyddstillsyn. För unga, 

under 21 år kallas det ungdomstjänst och är då kortare. Även ungdomstjänst ges som tillägg till villkorlig 

dom eller skyddstillsyn, men kan även utdömas om gärningspersonen döms till ungdomsvård. 

Elektronisk fotboja 

Fängelsestraff upp till 6 månader kan verkställas utanför anstalt. Detta görs genom intensivövervakning 

med elektronisk kontroll kombinerat med förbud att vistas utanför bostaden annat än på angivna tider, 

exempelvis för arbete. 

Fängelse och sluten ungdomsvård 

Fängelse innebär att den dömde får vistas på en kriminalvårdsanstalt. Den kan vara antingen sluten eller 

öppen, det vill säga där det inte finns murar runt anstalten eller ej. Tiden kan variera från fjorton dagar 

till många år beroende på vad personen dömts för. 

Var gärningspersonen under 18 år när denne begick brottet, skall domstolen istället för fängelse döma 

till sluten ungdomsvård. Detta innebär att gärningspersonen blir inlåst på ungdomshem. Fängelse kan 

dock vara aktuellt beroende på gärningspersonens ålder när denne döms eller om det finns särskilda 

skäl mot sluten ungdomsvård. 
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Behandling av gärningspersonen eller ungdomsvård 

Behandling utanför fängelse innebär för vuxna främst missbruksvård i ett behandlingshem. Det kan ske 

som en del av fängelsestraffet eller inom ramen för skyddstillsyn. För unga, under 21 år, kallas denna 

påföljd för ungdomsvård. En ung gärningsperson kan med ungdomsvård få behandling i form av olika 

program som tar sikte på till exempel missbruk, konfliktlösning eller arbetsträning. Gärningspersonen 

kan leva ett ”vanligt liv” och genomgå dessa program eller vara på behandlingshem en längre tid. För 

unga kan ungdomsvård utdömas tillsammans med ungdomstjänst eller böter. 

Medling 

Medling är inget straff utan ett erbjudande till gärningspersonen och brottsoffret att träffas tillsammans 

med en medlare. Medlingen är frivillig, den ska ske i bägge parters intresse och målet är att minska de 

negativa följderna av brottet. 

Ekonomisk kompensation till brottsoffret 

Ekonomisk kompensation är inget straff. Det består i en ersättning från gärningspersonen till 

brottsoffret för den kränkning som brottet inneburit för offret. Det är alltså inte ett skadestånd som 

ersättning för den ekonomiska förlust som gärningspersonen åstadkommit för brottsoffret utan just en 

kränkningsersättning.  

 

Kön 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Är du.... 

 Man 

 Kvinna 
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Fall 1 

En tisdagseftermiddag strax efter kl. 18 går Lars med en huva som täcker huvudet och ansiktet, bortsett 

från ögonen, in i en butik. Expediten är för tillfället ensam i butiken. När Lars kommer fram till disken tar 

han fram en brödkniv och håller fram den hotfullt mot expediten. 

 

”Ge mig pengarna!” ropar han. Expediten reagerar inte på en gång, och Lars springer därför in bakom 

disken och håller upp kniven framför expediten. ”Öppna kassan – hit med pengarna!” ropar Lars och 

knuffar expediten mot disken. Expediten får upp kassaapparaten, där finns dock bara 1.000 kronor i 

sedlar och mynt. Lars tar sedlarna med den ena handen samtidigt som han håller fram kniven hotfullt 

med den andra handen och säger: ”Jag vill ha mer pengar! Var är resten av pengarna?”. 

 

Expediten förklarar att resten av dagskassan ligger i ett kassaskåp i lokalerna bakom som hon inte har 

koden till. Lars tar tag i expeditens överarm samtidigt som han håller kniven i sin högra hand. Han 

tvingar in expediten i lokalerna bakom där det står ett kassaskåp fastbultat i golvet och som bara har en 

smal springa att lägga i pengarna genom. På kassaskåpet finns ett tangentbord att slå in koden på. Lars 

riktar kniven mot expediten och ropar: ”Koden!”. ”Jag kan den inte”, säger expediten återigen. Lars tar 

ett steg närmare och håller fram kniven mot expediten. ”Koden!” ropar han igen. 

 

Härefter trycker expediten in en kod och öppnar kassaskåpet. Lars tar en bunt sedlar och en påse med 

småpengar och springer ut ur kiosken. Det totala rånbytet blir 16.500 kr. 

 

Lars är 16 år gammal. Han bor med sina föräldrar och syskon i en landsortsstad under normala 

familjeförhållanden och går i årskurs nio. Lars använder ibland cannabis. Han är inte tidigare 

straffad. 
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Vad tror Du att straffet skulle 
ha blivit i en domstol? 

Vad anser Du personligen 
att straffet bör vara? 

   
Inget straff...   
   
Böter…   
   
Villkorlig dom...   
   
Skyddstillsyn...   
   
Samhälls- eller ungdomstjänst   
Under 50 timmar...   
Mellan 50 och 150 timmar...   
Över 150 timmar...   
   
Elektronisk fotboja   
Under 2 månader...   
Från 2 till 3 månader...   
Över 3 månader...   
   
                                         Fängelse                                                            Sluten ungdomsvård Fängelse    Sluten 
                      ungdomsvård 

 
  

Under 2 månader...                                         
2 månader till 5 månader...                                         
6 månader till 11 månader...                                         
1 år till 1 år 11 månader...                                         
2 år till 2 år 11 månader...                                         
3 år till 4 år 11 månader...                                         
5 år till 6 år 11 månader...                                         
7 år till 9 år 11 månader…                                         
10 år eller mer…                                         
   
Behandling av gärningspersonen 
och ungdomsvård 
Under 2 månader...   
Mellan 2 månader och 1 år...   
Över 1 år...   
   
Medling...   
 
Ekonomisk kompensation till 
brottsoffret   
Under 50.000 kr...   
Mellan 50.000 och 100.000 kr...   
Över 100.000 kr...   
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Fall 2 

Jenny och Martin, båda 18 år gamla, känner inte varandra men arbetar extra på samma företag. De 

möts på en företagskonferens som hålls från fredag till lördag på ett hotell. Efter middagen på 

fredagskvällen dansar de ett par danser tillsammans och bestämmer att de ska ta en drink i hotellbaren 

när musiken slutat vid 2-tiden. 

 

Baren är dock stängd och de går därför iväg mot hotellrummen, de bor i på olika våningar. På väg upp 

frågar Martin om han får ge Jenny en kram. Jenny säger ja och de ger varandra en kram. Då de ska gå 

vidare erbjuder Martin Jenny en öl på rummet. Jenny tackar ja och de följs åt till Martins rum. 

 

I rummet sätter sig Jenny i en fåtölj och Martin sätter sig på sängen. Stämningen är god och de pratar 

om arbetet och dricker ett par öl. Då Martin kommer tillbaka efter att ha varit på toaletten går han fram 

till Jenny, lutar sig över henne och börjar kyssa henne. Jenny säger att hon inte vill. Hon tar tag i hans 

händer och försöker att knuffa bort dem. Martin ignorerar dock hennes avvisande. Han drar av henne 

blusen och öppnar bh:n, han rör vid och kysser hennes bröst medan Jenny förgäves försöker knuffa bort 

honom. Jenny reser sig och säger att hon vill gå men Martin tar tag i henne och drar henne till sängen. 

 

Jenny protesterar och säger att Martin ska låta henne gå. Som om Martin inte hörde protesterna drar 

han av Jenny hennes byxor, trosor och blus. Han pressar ner henne i sängen och lägger sig över henne 

och håller fast henne. Samtidigt får han ner sina egna byxor och pressar sig upp mot Jenny och 

genomför ett kort vaginalt samlag. Då han fått utlösning, drar han sig ur och reser sig från sängen. Jenny 

springer in på toaletten, torkar sig snabbt med en handduk och tar på sig byxorna och blusen. Därefter 

samlar hon ihop resten av sina kläder och lämnar genast Martins rum. 

 

Tidigt på lördagsmorgonen ringer Jenny till sin mamma och berättar vad som har hänt. Mamman tar 

Jenny till Centrum för våldtagna kvinnor på Södersjukhuset där Jenny blir undersökt. Det konstateras 

inga fysiska skador men Jenny är chockad, mycket ledsen och rädd. På onsdagen – 4 dagar efter att 

våldtäkten ägt rum – anmäler Jenny händelsen till polisen. 

 

Martin är 18 år. Bor i Stockholm och går på gymnasiet. Han arbetar extra för ett företag utanför 

studierna. Martin är inte tidigare straffad. 
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Vad tror Du att straffet skulle 
ha blivit i en domstol? 

Vad anser Du personligen 
att straffet bör vara? 

   
Inget straff...   
   
Böter…   
   
Villkorlig dom...   
   
Skyddstillsyn...   
   
Samhälls- eller ungdomstjänst   
Under 50 timmar...   
Mellan 50 och 150 timmar...   
Över 150 timmar...   
   
Elektronisk fotboja   
Under 2 månader...   
Från 2 till 3 månader...   
Över 3 månader...   
   
                                         Fängelse                                                            Sluten ungdomsvård Fängelse    Sluten 
                      ungdomsvård 

 
  

Under 2 månader...                                         
2 månader till 5 månader...                                         
6 månader till 11 månader...                                         
1 år till 1 år 11 månader...                                         
2 år till 2 år 11 månader...                                         
3 år till 4 år 11 månader...                                         
5 år till 6 år 11 månader...                                         
7 år till 9 år 11 månader…                                         
10 år eller mer…                                         
   
Behandling av gärningspersonen 
och ungdomsvård 
Under 2 månader...   
Mellan 2 månader och 1 år...   
Över 1 år...   
   
Medling...   
 
Ekonomisk kompensation till 
brottsoffret   
Under 50.000 kr...   
Mellan 50.000 och 100.000 kr...   
Över 100.000 kr...   
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Fall 3 

Klockan 2 på natten är Hans på väg hem från en fest. Hans har grälat med sin flickvän och lämnade 

därför festen med en bekant, Klas. Hans och Klas talar om händelsen och Hans är både ledsen och arg 

över sin flickväns beteende. 

 

Hans och Klas följs åt hemåt genom stan och på vägen stannar de vid en grill för att äta lite. De står 

utanför grillen och äter och Hans går in för att gå på toaletten. På vägen ut köper han en cola. 

 

När han kommer ut igen är Klas borta. Han letar efter Klas och går fram och tillbaka framför grillen. En 

bit bort sitter Olle och Jens. De har också varit på grillen och sitter nu och äter. Olle och Jens pratar och 

skrattar.  

 

Hans känner varken Olle eller Jens. Han kan inte höra vad de säger men uppfattar att det är honom de 

talar om och skrattar åt. Hans fortsätter leta efter Klas och börjar bli otålig och irriterad över att Klas 

bara gått därifrån. Han går fram till Olle och Jens för att fråga om de sett Klas. 

 

Olle och Jens är mitt i ett samtal så Olle vänder bara huvudet mot Hans och säger kort: ”Nä”, varefter de 

fortsätter sitt samtal och ignorerar Hans. Hans blir nu förbannad och tar tag i Olles arm och säger: ”Du 

ska minsann inte vara så nedlåtande mot mig”. Olle försöker vrida sig fri. Hans slår därefter Olle med 

knytnäven på ena sidan av huvudet. Sen slår han Olle på sidan av huvudet med colaflaskan så att den 

krossades. Olle faller, och när han ligger på marken tar Hans ett steg tillbaka och sparkar Olle i ansiktet 

och trampar honom på ena sidan av huvudet framför örat. Hans springer sedan därifrån. 

 

Olle får allvarliga (vårdkrävande) sår i mungipan och i huvudsvålen. Dessutom bryts Olles näsa och ett 

kindben. Olle får även hjärnskakning men inga bestående men. 

 

Hans är 17 år gammal. Han har vuxit upp i en landsortsstad under normala familjeförhållanden 

och går på gymnasiet. Han har vanligtvis inga problem med alkoholen. Han är inte tidigare 

straffad. 
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Vad tror Du att straffet skulle 
ha blivit i en domstol? 

Vad anser Du personligen 
att straffet bör vara? 

   
Inget straff...   
   
Böter…   
   
Villkorlig dom...   
   
Skyddstillsyn...   
   
Samhälls- eller ungdomstjänst   
Under 50 timmar...   
Mellan 50 och 150 timmar...   
Över 150 timmar...   
   
Elektronisk fotboja   
Under 2 månader...   
Från 2 till 3 månader...   
Över 3 månader...   
   
                                         Fängelse                                                            Sluten ungdomsvård Fängelse    Sluten 
                      ungdomsvård 

 
  

Under 2 månader...                                         
2 månader till 5 månader...                                         
6 månader till 11 månader...                                         
1 år till 1 år 11 månader...                                         
2 år till 2 år 11 månader...                                         
3 år till 4 år 11 månader...                                         
5 år till 6 år 11 månader...                                         
7 år till 9 år 11 månader…                                         
10 år eller mer…                                         
   
Behandling av gärningspersonen 
och ungdomsvård 
Under 2 månader...   
Mellan 2 månader och 1 år...   
Över 1 år...   
   
Medling...   
 
Ekonomisk kompensation till 
brottsoffret   
Under 50.000 kr...   
Mellan 50.000 och 100.000 kr...   
Över 100.000 kr...   
 

 

 




