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Förord 
 
Under arbetet med att utvärdera 1999 års påföljdsreform för unga besökte 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ett antal rättegångar i ungdomsmål. Av-
sikten var att få en bild av hur de straffrättsliga principerna om proportio-
nalitet, konsekvens och förutsebarhet realiserades i praktiken i den viktiga 
del av rättsprocessen, som rättegången utgör. 
 Besöken väckte en rad frågor, som: Förstår de unga vad åklagare och 
domare säger?  Förstår de innebörden av påföljden de fått? Vad betyder det 
för de unga att åklagare och advokat ger olika budskap om vad som skett 
och om allvaret i brottet?  Hur ser de på sin egen roll under rättegången? 
 För att få dessa frågor belysta beslöt BRÅ att göra denna studie, i vilken 
sju ungdomar intervjuats efter sin rättegång. Intervjuerna har gjorts av 
socionom Åsa Frodlund, som också skrivit rapporten.  
 Vår förhoppning är att intervjuerna ska utgöra ett värdefullt underlag 
för tankar och diskussioner bland alla de yrkesgrupper som är involverade i 
ungdomsmål: åklagare, domare, advokater och anställda inom socialtjänst-
en. Förhoppningsvis kan rapporten därmed bidra till att rättegångarna i 
ungdomsmål kan utvecklas och bli ett så meningsfullt verktyg som möjligt i 
rättsprocessen. 
 
 
Stockholm i november 2002 
 
 
Jan Andersson 
T.f. generaldirektör 
 
  Stina Holmberg 
  Enhetschef 
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Sammanfattning 
 
Hur uppfattar de unga lagöverträdarna de signaler som rättssystemet för-
medlar genom rättegång och dom? Hur väl lyckas rättegången och domen 
förmedla de grundläggande straffrättsprinciperna och därigenom eventuellt 
få en preventiv effekt? Det är temat för denna rapport som initierades i 
samband med BRÅ:s utvärdering av påföljdsreformen för unga lagöver-
trädare som trädde i kraft 19991 (BRÅ-rapport 2002:7). Den bygger på 
intervjuer med sju ungdomar, som nyligen stått inför rätta för brott.  
 
Följande frågor tas upp i intervjuerna: 

•  Förstår de unga det språk som talas i rätten? 
•  Hur uppfattar de åklagarens respektive advokatens roll? Vad 

innebär advokatens ”försvarande” roll för dem, blir det förvirrande 
i relation till entydigheten i samhällets budskap? 

•  Förstår de vilken påföljd de fått och varför?  
•  Hur tror de att påföljden kommer att realiseras? 
•  Hur ser de på överlämnandepåföljden i relation till andra påfölj-

der? 
•  Vad tycker de är ett ”rättvist” och meningsfullt straff för de brott 

de begått? 
 
Eftersom det är ett litet antal intervjuade ungdomar, som alla kommer från 
Stockholmsregionen, kan inga generella slutsatser dras om hur rättegången 
uppfattas av ungdomar i allmänhet. Intervjuerna kan därför betraktas som 
en pilotstudie. De sju intervjuerna belyser dock några centrala problem vad 
gäller ungdomarnas möjligheter att förstå rättegångens syfte och genom-
förande, varför BRÅ ansett det värdefullt att presentera dem. 
 Det är främst två saker som framträder i de flesta intervjuerna: att de 
unga inte alltid förstår vad som händer och vad som sägs samt att de upp-
lever att de inte lyckades komma till tals, som de skulle ha önskat. 
 Exempel på vad de unga inte förstått är vem som är vem i rättssalen och 
det juridiska språket. Flera berättar i intervjun att de inte riktigt förstått vad 
deras påföljd innebär och undrar över detta. BRÅ föreslår att en lättillgäng-
lig broschyr med information om vanliga frågor framställs för att undan-
röja en del av risken för missförstånd. Den skulle rutinmässigt kunna ges till 
de unga av socialtjänsten eller advokaten, när de träffas inför rättegången, 
och gås igenom muntligt då.  

                                                      
1 
1999 gjordes vissa förändringar i påföljdssystemet för unga i enlighet med regeringens 

proposition Vissa reformer av påföljdssystemet (prop. 1997/98:96). Avsikten med reformen var 
att göra påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten tydligare och förstärka den genom 
att låta de straffrättsligt motiverade kraven på förutsebarhet, proportionalitet och konsekvens få 
ett större utrymme i processen. Genom reformen infördes också en ny frihetsberövande påföljd, 
sluten ungdomsvård, samt tilläggspåföljden ungdomstjänst. 
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 Det andra som framträder i flera av intervjuerna är att de unga inte känt 
att de lyckats komma till tals och presentera sin bild i rätten. De har känt 
sig dömda på förhand. Denna upplevelse framkom även i fall där inter-
vjuaren, som lyssnat på rättegången, uppfattat att åklagare och domare 
verkligen ansträngt sig för att skapa en informell och öppen stämning. Det 
visar hur utsatta och pressade ungdomar kan känna sig under rättegången; 
en känsla som uppenbarligen inte alltid är lätt att överbrygga. Flera ung-
domar tar också upp hur obehagligt de tyckte att det hade varit att studie-
besök med jämnåriga åhörare var närvarande.             
 Det som slutligen belyses i ett par av intervjuerna är värdet av kort 
handläggningstid i ungdomsmål. Det är plågsamt för de unga när tiden från 
brott till rättegång blir lång, och det försvårar deras möjlighet att känna att 
rättegången och påföljden är en konsekvens av brottet. Konsekvensprincip-
en försvagas även i de fall där tiden från rättegången till straffets genom-
förande blir lång, vilket var fallet för ett par av de intervjuade ungdomarna. 
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Inledning 
 
Stora resurser läggs ned på att positivt särbehandla unga i rättssystemet. 
Dels finns en förhoppning att man på det sättet ska undvika att ungdomar 
identifierar sig som kriminella och kommer i kontakt med andra kriminella 
personer, dels en ambition att rättsprocessen för de ungdomar som kommer 
i kontakt med rättssystemet samtidigt ska fungera som en markering och 
avskräcka från nya brott. En förutsättning för att rättegången ska fungera 
som en markering för ungdomar är att de förstår själva processen och 
varför de döms till den påföljd de fått. 
 Hur uppfattar då de unga själva de signaler som rättssystemet förmedlar 
genom rättegång och dom? Hur väl lyckas rättegången och domen förmedla 
de grundläggande straffrättsprinciperna och därigenom eventuellt få en 
preventiv effekt? Brottsförebyggande rådet kom att fundera över dessa 
frågor i samband med arbetet att utvärdera påföljdsreformen för unga 
lagöverträdare som trädde i kraft 19992 . Resultaten av denna utvärdering 
presenteras i Rapport 2002:19. Inom ramen för utvärderingen lyssnade 
BRÅ på ett antal ungdomsrättegångar och dessa besök väckte frågor kring 
följande teman: 
 

•  Förstår de unga det språk som talas i rätten? 
•  Hur uppfattar de åklagarens respektive advokatens roll? Vad 

innebär advokatens ”försvarande” roll för dem, blir det förvirrande 
i relation till entydigheten i samhällets budskap? 

•  Förstår de vilken påföljd de fått och varför?  
•  Hur tror de att påföljden kommer att realiseras? 
•  Hur ser de på överlämnandepåföljden i relation till andra påfölj-

der? 
•  Vad tycker de är ett ”rättvist” och meningsfullt straff för de brott 

de begått? 
 
Mot bakgrund av dessa frågeställningar intervjuade BRÅ sju ungdomar 
med erfarenhet av en nyligen genomgången rättegång. Syftet var att få en 
bild av hur några unga lagöverträdare uppfattat den egna rättegången och 
påföljden. Eftersom det är ett litet antal intervjuade ungdomar, som alla 
kommer från Stockholmsregionen, kan inga generella slutsatser dras om 
hur rättegången uppfattas av ungdomar i allmänhet. Intervjuerna kan be-
traktas som en pilotstudie. De sju intervjuerna belyser dock några centrala 
problem vad gäller ungdomarnas möjligheter att förstå rättegångens syfte 
och genomförande, varför BRÅ ansett det värdefullt att presentera dessa. 
                                                      
2
 1999 gjordes vissa förändringar i påföljdssystemet för unga i enlighet med regeringens 

proposition Vissa reformer av påföljdssystemet (prop. 1997/98:96). Avsikten med reformen var 
att göra påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten tydligare och förstärka den genom 
att låta de straffrättsligt motiverade kraven på förutsebarhet, proportionalitet och konsekvens få 
ett större utrymme i processen. Genom reformen infördes också en ny frihetsberövande påföljd, 
sluten ungdomsvård, samt tilläggspåföljden ungdomstjänst. 
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Urval och metod 
Avsikten var att intervjua tio ungdomar mellan 15 och 17 år med egna 
erfarenheter av en nyligen genomgången rättegång. Ungdomarna skulle ha 
varit tilltalade i brottmål i ett ungdomsmål, som ägt rum i november eller 
december 2001. Intervjuerna skulle ligga i nära anslutning till rättegången. 
Av de 15 ungdomar som tillfrågades valde två att inte medverka. Fem av de 
ungdomar som gav sitt samtycke var senare inte tillgängliga för intervju. 
Sammantaget har sju ungdomar mellan 15 och 17 år intervjuats, vid sex 
tillfällen. 
 De intervjuade ungdomarna valdes ut bland unga som ställts inför rätta i 
Stockholms och Handens tingsrätter. Intervjuaren tog reda på vilka mål 
med ungdomar mellan 15 och 17 år som skulle tas upp i respektive tingsrätt 
under den aktuella perioden. Intervjuaren valde mål med hänsyn till brotts-
rubriceringen för att få en så stor variation av påföljder som möjligt bland 
ungdomarna som skulle intervjuas.  
 Intervjuaren tog kontakt med försvararen en till två veckor före 
rättegången och denne ombads vidarebefordra en intervjuförfrågan till den 
unge samt skriftlig information om studiens bakgrund, syfte och fråge-
ställningar. Intervjuaren lyssnade sedan på rättegången och i de fall ung-
domarna lämnat sitt samtycke till att BRÅ fick kontakta dem, togs kontakt 
med den unge direkt efter rättegången. De ungdomar som valde att med-
verka kontaktades sedan igen inom ett par dagar och en intervju bokades. 
På detta sätt fick BRÅ kontakt med fem ungdomar som ställde upp på en 
intervju. Dessa fem var tilltalade i rättegångar som ägt rum i november och 
december 2001.  
 Två av de intervjuade ungdomarna kontaktades på annat sätt och i 
dessa två fall har BRÅ inte lyssnat på rättegången. Dessa två ungdomar har, 
i domar från december 2000 respektive juni 2001, överlämnats till vård in-
om socialtjänsten. De avslutade i november 2001 det konsekvensprogram 
som utgjorde en del av påföljden. Kontakten med ungdomarna etablerades 
via socialtjänsten i en av Stockholms kranskommuner. 
 
De intervjuade ungdomarna utgör således inte ett slumpmässigt urval och 
deras röster talar därmed enbart för dem själva.  
 
Sex pojkar och en flicka intervjuades. Intervjuerna var mellan 60 och 90 
minuter långa. Samtliga intervjuer har tagits upp på band. De bearbetade 
intervjuerna har godkänts för publicering av ungdomarna. Inga register har 
skapats i arbetsprocessen. Ungdomarna har lovats anonymitet varför namn 
och vissa andra uppgifter är fingerade. 
 

Ungdomarnas brott och påföljder 
Fem av ungdomarna överlämnades till vård inom socialtjänsten. Tre av 
ungdomarna dömdes till ungdomstjänst. De två andra fick böter. Såväl 
åklagare som nämnd efterlyste i dessa två fall insatser från socialtjänsten. 
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De menade att om det hade funnits en vårdplan hade även dessa ungdomar 
dömts till ett överlämnande. 
 
Tabell 1. Ungdomarnas brott och påföljder. 

 
Brotts-
rubricering 

Överlämnande till 
vård inom 
socialtjänsten 

Antal 
timmar 
ungdoms- 
tjänst Böter Skadestånd 

      
Maria Bl.a. stöld Överlämnande   Skadestånd  
Sebastian  Misshandel Överlämnande         20  Skadestånd 
Daniel  Misshandel   Böter  Skadestånd 
Tim Bl.a. häleri   Böter  Skadestånd  
Alex Bl.a. grov 

skadegörelse 
Överlämnande        60  Skadestånd 

Erik    Stöld Överlämnande        Skadestånd 
Kristian  Grov  

misshandel 
Överlämnande      100  Skadestånd 
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Maria 
 
”Alla sitter runt om och bara stirrar på en. Då vågar man ju inte säga: 
Ursäkta jag förstod inte.” 
 
Detta var Marias första rättegång. Maria dömdes i mitten på november 
2001 för bland annat stöld. Brotten begick hon i juni samma år. Maria 
dömdes till överlämnande till vård inom socialtjänsten och ska betala ska-
destånd på drygt 2000 kronor.  
 Marias rättegång präglas, utifrån sett, av en vilja från rättens sida att 
komma till rätta med Marias hela livssituation, snarare än att enkom döma 
henne för ett begånget brott. Atmosfären i rättssalen är tillåtande och 
informell. I samband med personalia kommer såväl socialtjänst som föräld-
rar, åklagare och försvarare till tals och för ett slags informellt samtal, där 
ordet går fram och tillbaka. Maria sitter mycket tyst. Åklagaren bjuder 
upprepade gånger in med frågor av typen: ”Maria, varför blir det så här?”, 
”Varför håller du på så här?”.  
 Frågan varför dominerar och frågor av typen när, var och hur, får stå 
tillbaka.  
 Ordförande ger också Maria tillfälle att komma tills tals genom att 
kommentera och fråga, ”Har du förstått det här nu?”, ”Maria, är det 
någonting du vill fråga?”, ”Maria, är det någonting du vill säga?” När 
ordförande läser upp domen säger han: ”Hoppas att du kommer ifrån det 
här nu så att du kommer på fötter igen”.  
 Maria möter en samlad reaktion - åklagare, försvarare och socialtjänst, 
föräldrar, och sedermera även rätten, sluter upp bakom vårdplanen. Åkla-
garen säger i sin plädering: ”Här behövs kraftåtgärder. Det tänker social-
tjänsten göra och det ska de få göra”. Inställningen ger signalen; vi har ett 
problem här och det ska vi gemensamt lösa.  
 Intervjun äger rum fyra dagar efter rättegången.  
 

Rättegången 
Maria visste hur en rättegång fungerar. Hon har varit på studiebesök med 
skolan och hade nyligen varit närvarande vid en kompis rättegång. Hon 
blev därför förvånad över hur oförberedd hon ändå kände sig, när hon väl 
satt där och det gällde henne själv. Hon beskriver det som en otäck känsla 
att bli dömd, att vara den det handlar om. Maria reagerade på att ”det 
började på en gång [rättegången]”. Så fort man kom in ”så satte det igång”. 
Maria skulle önska att de som satt där inne först berättade vilka de var och 
att det inte gick så fort. Normalt börjar domaren med en genomgång av 
parterna i rättegången. Maria får frågan om så inte var fallet på hennes 
rättegång. Hon förtydligar att hon menar ”dom där uppe”. Hon visste vem 
domaren var men inte personerna vid hans sida (nämndemän och notarie). 
Det vet hon fortfarande inte.  
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SPRÅKET 

Maria hade stora problem att förstå allt som sades under rättegången. Hon 
säger själv att hon är född och uppvuxen i Sverige och borde ha förstått vad 
de sade. Hon tycker att de pratade för fort och att orden var svåra att för-
stå. Hon beskriver det som en hopplös känsla som resulterar i att man, i 
stället för att fråga, sitter tyst. Hon tror att de som arbetat i rätten i många 
år kanske glömmer att situationen kan vara helt ny för den det handlar om. 
 
”Dom pratar så svårt på rättegången, jag förstod ingenting. Dom pratar så 
svår svenska. Åklagaren är värst. Jag förstår ingenting. Dom pratar så 
snabbt och använder så svåra ord.” 
 
”Bara man kommer in dit blir man helt nervös. Man kan ju inte sova dagen 
innan. Det är så mycket människor. Alla sitter runt om och bara stirrar på 
en. Då vågar man ju inte säga: Ursäkta jag förstod inte.” 
 
Maria upplevde nervositeten som ett stort hinder att få sagt det hon ville 
säga. Hon beskriver hur det låste sig. Vad nervositeten beror på vet hon inte 
riktigt, kanske att man inte vet vilka alla är, att man inte vet vad som ska 
hända (dagordningen) att man inte vet hur lång tid det ska ta.  
 
”Man har ingen kontroll.” 
 
”Man ville säga så himla mycket men när dom tittar på en och säger: Har 
du något mer att säga? Då tittar alla på en och då går det inte. Då blir det 
att man säger: Nej, ingenting. Fast man egentligen har massor att säga.” 
 
Hon får frågan om inte möjligheten fanns att gå via försvarsadvokaten. 
Hon förklarar att han ju egentligen visste lika lite om hennes situation som 
rätten. Att kontakten hade varit så liten att något egentligt förtroende inte 
skapats. Maria träffade advokaten vid ett tillfälle, två dagar före 
rättegången. Mötet gick mycket fort. Maria upplevde att advokaten jobba-
de på sitt sätt och att det var svårt att göra sig hörd. 
 
”Jag kände inte att jag kunde fråga honom någonting.”  
 
”Det var många saker jag ville säga, jag viskade det till honom [på 
rättegången] men han sa bara; ’ja, ja, vi tar det sen’. Jag sa saker till honom 
som rätten ju ville veta, han sa; ’okej, okej’, men satt sen bara tyst.” 
 
Det är inte bara nervositeten som gör det svårt att komma till tals. Maria 
menar att vissa frågor är svåra att svara på. Varför gjorde hon det hon 
gjorde? Hon förklarar att hon själv inte vet varför. Hon menar att det är 
lönlöst att ställa henne den frågan som hon själv ställt sig sedan 
polisförhöret, en fråga hon själv söker svar på. Hon tror att åklagarna 
skulle få utförligare svar, mer att gå på, om de ställde mer av den sortens 
frågor Maria kallar ”inre frågor”. Hon önskar också att rätten skulle vara 
”mjukare”. 
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”Jag tror dom behöver fråga: hur känner du dig?  Mer inre frågor: hur mår 
du? Är det någonting som trycker på dig [tynger dig]. Jag tror att åklagaren 
skulle förstå mycket mer om dom frågade sådana frågor. Jag tror att folk 
skulle prata mera då. De skulle få bättre svar, inte bara: Jag vet inte.  
 
”Dom skulle vara lite vänliga, lite snälla, förstå lite mer, lite mer inlevelse. 
Nu är det så starkt och hårt, man känner sig så anklagad att det låser sig.” 
 
Maria tycker att den som står tilltalad ska få prata mer, få prata friare. Hon 
beskriver att rätten nog fick en bra bild av det som hade hänt men de fick 
aldrig reda på vem hon är. Hon tycker att det är viktigt eftersom det hänger 
ihop.  
 
”Nu tar dom ju mig för en enkel tjyv. Dom vet ingenting. Det känns så. 
Dom måste ju få en bild av vem jag är, inte bara av vad jag gjorde.” 
 
Att själv ta initiativ till att prata, precis i samband med att rättegången ska 
börja, tror Maria är ett sätt att hålla nervositeten stången och samtidigt 
säga det man vill få sagt. Ett sätt att ta chansen innan det blir för svårt. 
 
”Prata ut innan dom ställer frågan, innan det [rättegången] ens har börjat. 
Jag tror inte att det skulle bli lika nervöst. Då är det du själv som väljer att 
prata, att berätta allt du tycker och känner. Det kunde vara ett sätt att våga 
visa vad du känner.”  
 
Maria får frågan om hon kan minnas att rätten gav henne någon chans att 
prata, utöver förhöret. Jo, hon vet att de frågade om hon hade några frågor 
eller om det var något hon vill säga. Problemet då, menar Maria, är att alla 
blickar riktas på henne och nervositeten tar över. Det skulle krävas mer 
mod än vad hon hade att i en sådan situation tala om tankar och känslor.  
 
”Det skulle vara lättare om man fick prata när det var min tur... att jag kan 
prata själv, det skulle vara mycket lättare. Nu när dom frågar om jag har 
något att säga så kollar alla på en. Man blir så nervös och då kommer man 
inte på vad man ville säga.” 
 
Det fanns flera åhörare på Marias rättegång. Maria tycker inte att vem som 
helst ska ha rätt att åhöra en rättegång. Hon har svårt att förstå hur 
någonting som hon upplever som så oerhört privat, kan vara offentligt. 
Hon är särskilt kritiskt till att ungdomar besöker ungdomsrättegångar.  
 
”Det är ju ens privatliv, det kan komma ut var som helst. Det vill man ju 
ha instängt hos sig själv. Man ska verkligen inte skicka ungdomar på ung-
domsrättegångar. Vem som helst kan ju gå runt och snacka sen; att kolla 
vem jag såg och bla, bla, bla. Det är ju ens liv det gäller.” 
 
Socialtjänsten var med på rättegången och fick komma till tals. Det tycker 
Maria var positivt. Hon tror att det kan hjälpa rätten att få en bättre upp-
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fattning om henne. Särskilt i de fall där det finns en etablerad kontakt och 
socialtjänsten känner den tilltalade och familjen väl.  
 Även Marias föräldrar fick en chans att tala till rätten. Maria tyckte att 
det var tryggt att ha föräldrarna med sig. Hon tycker att alla föräldrar 
borde vara med och uttala sig om sina barn. Det är de som känner barnen 
bäst. 
 Maria upplever de sex månader som passerade mellan brott och rätte-
gång som en alltför lång tid. Händelsen, som föranledde rättegången, in-
träffade på våren strax före sommarlovet. Det hölls ett polisförhör i ome-
delbar anslutning till händelsen. Enligt Maria sades då ingenting som tydde 
på att en rättegång var att vänta. Sommarlovet förflöt utan att det hände 
någonting. Först till hösten insåg Maria att det skulle hållas rättegång inom 
ett par månader. Tiden fram till rättegången beskriver Maria som påfrest-
ande, präglad av nervositet och skuldkänslor. 
 
”Det är viktigt att det blir rättegång så fort som möjligt. Efter den här 
erfarenheten, efter den här rättegången, kommer jag aldrig att göra något 
mer. Nu tog det ett halvår mellan första brottet och rättegången, på dom 
sex månaderna gjorde jag flera grejer. Grejer jag aldrig gjort om rätte-
gången kommit tidigare.” 
 

Påföljden 
Maria överlämnades till vård inom socialtjänsten. Vårdplanen arbetade 
socialtjänsten fram i samråd med Maria och hennes föräldrar. Familjen har 
haft kontakt med socialtjänsten en längre tid. Vården i vårdplanen var plan-
erad sedan tidigare och skulle ha realiserats även om påföljden blivit en 
annan. Det enda Maria tycker är oklart vad gäller påföljden är hur länge 
socialtjänstens planerade insatser ska fortgå och när de slutar vara en del av 
påföljden. För Maria är överlämnandepåföljden inget straff, utan en möjlig-
het att få rätsida på tillvaron igen. 
 
”Domen var bra. Rätten förstod ju att vi [socialtjänsten, mamma, pappa 
och Maria] jobbade på det här och att jag var motiverad.” 
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Sebastian  
 
”Det finns två sidor av det här. En som har hänt och en som man känner.”   
 
Intervjun äger rum knappt två veckor efter rättegången. Sebastian dömdes i 
mitten på november 2001 för misshandel. Brottet begick han i september 
samma år. Sebastian dömdes till överlämnande till socialtjänsten och 20 
timmars ungdomstjänst. Han ska även betala ett skadestånd på närmare 
10 000 kronor.  
 Sebastian visste vad som väntade i rättssalen. Ett par månader tidigare 
dömdes han, i samma rättssal, för ett brott begånget i april. Då blev på-
följden böter, någon vårdplan från socialtjänsten fanns inte vid det tillfället.  
 Rättssalen var fullsatt, extra stolar fick hämtas in. En åttondeklass från 
kommunen var på studiebesök. Bland åhörarna fanns också släkt och 
vänner till Sebastian och till de två målsäganden och de vittnen som kallats.  
 Rätten skulle, på den timme som var avsatt, bland annat hålla fem 
förhör. Tempot blev högt redan från början. Sebastian påpekar också i 
intervjun att han upplevde att rätten var stressad, att de hade bråttom till 
nästa rättegång.    
 Trots att såväl socialtjänst som föräldrar fick komma till tals uteblev den 
informella, tillåtande stämning, som kan prägla ungdomsrättegångar. Or-
saken till det kan vara en kombination av den stora åhörarskaran och 
tidspressen. 
 

Rättegången 
Det var inte osäkerhet eller nervositet som höll Sebastian vaken dagen före 
rättegången. Det var uppgivenhet. Sebastian berättar att han tvivlade på att 
han skulle få en rättvis rättegång på grund av den, bara några månader, 
gamla domen. Han hade inga förväntningar på rättegången, annat än att 
det var ”kört”. Han förklarar att för hans del handlade det om att ”gå in, 
vänta på att de skulle säga summan och gå ut”.  
 
”Dom hade redan ett intryck av mig: han är kriminell och bråkar med alla” 
 
Sebastians försvarare hade före rättegången talat om den tidigare domen 
och flaggat för att det försvårade arbetet, eftersom ”rätten vet att han 
[Sebastian] är en liten bråkstake”. Detta tog Sebastian till sig och tyckte att 
det var just den inställningen som kom att prägla hans rättegång.  
 Han upplevde att rätten inte följde upp omständigheter i förhören som 
talade till hans fördel. Målsägandena fick prata friare, utan att bli ifråga-
satta eller ombedda att utveckla sina resonemang.  
 
”Dom hade kunnat hitta på vad som helst och rätten hade trott på det. Jag 
var redan dömd. Jag kunde ha sagt vad som helst , dom hade inte lyssnat, 
det var redan avgjort.” 
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Själv kände han sig ansatt av en mängd frågor. Sebastian menar att åklaga-
ren frågade på olika sätt men att det egentligen var samma fråga. Han me-
nar att det enda åklagaren ville var att få Sebastian att ändra sin version så 
att den stämde med åklagarens egen.  
 
”Visst, det åklagaren säger hände, det hände. Men inte på det sättet som 
han försöker säga. Jag fick ingen chans att visa min sida av det.” 
 
Trots de många frågorna menar Sebastian att rätten aldrig fick en rätt-
visande bild av vad som hände den där eftermiddagen. Att det faktiskt inte 
var så enkelt som åklagaren fick det att se ut. Sebastian tycker att man 
missar något viktigt om man ”bara går på rättens regler”: att har man slagit 
si, så händer det här, har man slagit så, så händer det här.  
 
”Tänk också på varför slog han? Hur kände sig killen innan han slog? 
...Man måste fråga varför det hände. Självklart måste man veta vad som 
hände men man måste också prata om varför det blev som det blev. Det får 
dom inte reda på.” 
 
Sebastian menar att det inte går att beskriva händelsen så tekniskt som 
rätten vill göra. I deras ögon betydde smällen allt och det andra runt om-
kring ingenting. Sebastian menar att vad som händer beror på många fak-
torer. Han tycker att rätten borde ha frågat mer om känslorna, det är de 
han tycker är viktigast.  
 
”Det finns två sidor av det här. En som har hänt och en som man känner.” 
 
Sebastian ville själv berätta hur han har känt efter händelsen. Han ville 
beskriva för rätten att han var ångerfull efter slaget och på en gång visste 
att det var fel. Han kände när han stod där efteråt att det bästa vore att 
prata med killen, be om ursäkt och skapa en chans att reda upp det. Det 
blev inte så, i stället blev det polisanmälan och rättegång. På frågan varför 
han inte talade om känslorna i rätten svarar han att de hade ingen plats där. 
Han kommer tillbaka till sitt resonemang om att smällen betydde allt och 
det andra ingenting. Stress tror han kan vara en annan förklaring. Rätten 
var försenad och stressad över det.  
 
”Dom hade bråttom till nästa rättegång, den efter mig. Dom ville bara få 
det klart: ’ja, ja okej’. Dom var stressade”  
 
Sebastian tycker inte att han gavs något tillfälle att visa rätten att han fak-
tiskt har känslor, att han mått dåligt över det som hänt. Han upplever att 
rätten tog honom för en buse som inte drar sig för någonting.  
 
”Jag är vanlig. Jag är inget problembarn. Dom dömer mig, inte det jag 
gjorde. Dom säger inte: ’du är ett problembarn’, men dom tänker att jag 
har haft två rättegångar på kort tid så då måste det vara något problem.” 
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På frågan hur rättegången hade kunnat göras mer rättvis, i hans ögon, 
svarar Sebastian att alla måste få en ärlig chans att ge sin bild av det som 
hänt. Sebastian tycker inte att han fick ge sin bild av händelsen.  
 
 ”Dom skulle förstå att det fanns två sidor av samma händelse och lyssna 
på båda sidor lika. Ställa samma krav på båda sidor, inte bara på den som 
är anklagad. Dom gjorde skillnad på mig och dom.”    
 
Sebastian tycker att rättegången handlade för mycket om pengar. Pratet om 
pengar dominerade och gjorde att själva händelsen och tankarna kring den 
fick stå tillbaka. Sebastian tycker att det borde vara tvärtom.  
 
”Det är för mycket prat om pengar [skadestånd]. Prata mera om vad som 
har hänt och känslor om det i stället. Då menar jag känslorna från båda 
sidor, inte bara den ena. Det spelar ingen roll om det är den som slog eller 
om det är den som fick slaget, båda ska få berätta hur de kände sig. Inte 
bara den ena [målsäganden], att han känner sig kränkt: ’okej, då blir det 
4 000 kronor...’. Det är inte bra”.  
 
Sebastian berättar att han betalat ett högt pris för det brott han begått. Han 
har förlorat sina föräldrars förtroende. De vågar inte längre lita på honom.  
 
”Dom har tappat förtroendet för mig. Det känns inte kul. Men jag ska visa 
mina föräldrar att de här problemen, det är inte jag. Det riktiga jag är 
någonting annat än de här pappren.”  
 
Sebastian beskriver ändå den egna förändringen som det värsta straffet. 
Han vågar inte gå ut på samma sätt som tidigare. Han är rädd att bli 
indragen i problem han inte har med att göra. Sebastian tycker att de i 
rätten vet för lite om hans och andra ungdomars verklighet. Han säger att 
det är tuffare än många tror att vara 15 år och kille i Stockholm i dag.  
 
”Dom som tar hand om ungdomar borde själva vara unga och veta hur det 
är. Kanske ha varit i samma problem eller sett sina kompisar ha haft 
samma problem. Kunna säga; ’jag vet hur det är’. I stället för att vara en 
gamling som tänker att på min tid var alla snälla och gick ärenden åt sina 
föräldrar. Dom vet inte vad som händer nu för tiden, dom hör bara.”  
 
På frågan vad han skulle säga till en kompis som bad om råd inför sin förs-
ta rättegång svarar Sebastian:  
 
”Då skulle jag säga att det är viktigt att du säger det du känner. Det är det 
bästa, att säga det du känner.” 
 
FÖRSVARET 

Sebastian tycker att försvararen var okej. Advokaten är en vän till familjen 
och försvarade Sebastian även på den första rättegången. Sebastian träffade 
advokaten vid ett tillfälle före rättegången, mötet pågick en knapp timme. 
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Det tycker Sebastian var tillräckligt. Försvararen sa det Sebastian ville säga 
och det är det viktigaste, menar han. 
 

Påföljden 
KONSEKVENSPROGRAMMET 

Sebastian tycker att det är bra att socialtjänsten kommer på rättegången. 
Dels kan de berätta viktiga saker om honom för alla som är där, dels kan 
de beskriva vårdplanen och varför de tror på den. Han tror att det kan få 
stor betydelse för rätten när den ska välja påföljd. 
 
”Jag tror inte jag hade fått det straff jag fick nu om dom [socialtjänsten] 
inte varit där. Jag tror inte att jag hade fått konsekvensprogrammet, jag 
hade fått böter. Men nu tänkte dom att socialen vill hjälpa honom, okej låt 
honom få den hjälp dom vill ge honom. Ett papper [yttrandet] betyder inte 
lika mycket som om dom är där.”  
 
Sebastian och hans föräldrar fick vara med och påverka vårdplanen. 
Sebastian var därför före rättegången på det klara med vad ett över-
lämnande skulle innebära för honom, hur upplägget såg ut och hur länge 
det skulle pågå. Konsekvensprogrammet startade fem veckor efter rätte-
gången. Programmet innebär att Sebastian ska delta i brottsförebyggande 
samtal med socialtjänsten, besöka en anstalt och/eller häkte samt delta i 
Södersjukhusets antivåldsprogram.  
 Sebastian uppfattar inte socialtjänstens program som något straff utan 
ser det som en möjlighet. Han vet vilka regler som gäller, att socialtjänsten 
kan kontakta åklagaren om han inte sköter sina åtaganden.   
 
SKADESTÅND 

Sebastian är oklar över påföljden. Sebastian säger att han är kritisk till de 
böter och skadestånd han dömts att betala. I själva verket har Sebastian inte 
dömts att betala böter. Summan han talar om är det skadestånd han ska 
betala till målsäganden. Han tycker att rätten tog för liten hänsyn till hans 
livssituation. Sebastian går i skolan och har inga extra inkomster. Att låta 
folk betala så höga belopp fungerar inte, menar han, det förändrar ingen-
ting.  
 
”Dom dömer mig som om jag hade jobb och lön. Jag förstår inte hur en 15-
åring ska kunna betala dom här höga summorna. Hur ska jag kunna 
betala? Det blir bara ränta, ränta, ränta. Till slut, när jag har ett jobb, 
kommer det att vara ännu mera pengar.” 
 
”Okej, vi har bråkat, vi har gjort ett misstag men vi är fortfarande barn.” 
 
ETT BRA STRAFF? 

På frågan vad ett bra straff är svarar Sebastian att det är något som 
förändrar, får folk att se och förstå. Han tror att konsekvensprogrammet 
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fungerar så och menar att det bästa vore om alla ungdomar fick genomgå 
programmet. Insatsen skulle kombineras med lägre böter och ungdomarna 
skulle samtidigt erbjudas ett tidsbestämt arbete där lönen direkt skulle gå 
till bötesskulden.    
 Sebastian tror att många brott som polisanmäls skulle kunna klaras upp 
utanför domstolarna. Särskilt då det gäller bråk mellan ungdomar, som han 
menar är impulsiva och agerar först och tänker sedan.  
 
”Man skulle kunna träffa varandra hos polisen och snacka om det som 
hänt och lösa situation och sluta med att skaka hand. Det är mycket bättre 
för alla... Ta grabbarna som är inblandade, alla tillsammans, låt dom lära 
känna varandra, så kommer det till slut; ’kompis, det var mitt fel, förlåt’. 
Hjälp ungdomarna.” 
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Daniel 
 
”Skönt att dom inte frågar varför. Det hade varit svårt att svara på.” 
 
Intervjun äger rum två veckor efter rättegången. Daniel dömdes i slutet av 
oktober 2001 för två misshandelsfall. Brotten inträffade i april 2000 re-
spektive augusti 2001. Daniel dömdes att betala böter. Han ska även betala 
skadestånd. Domen avkunnades två veckor efter huvudförhandlingen. 
Detta var Daniels andra rättegång. Han är kritisk till att det i ena fallet 
dröjde hela 1,5 år mellan första brottet och rättegången. Händelsen känns 
överspelad och minnena är diffusa. Pressen blev stor i rättssalen när han 
ombads komma ihåg, tänka efter och svara på hur säker han var på 
uppgifter och omständigheter.  
 

Rättegången 
Daniel upplever att det värsta med rättegången var att stå öga mot öga med 
målsägande. Daniels första rättegång gällde skadegörelse, där fanns inga 
offer av kött och blod. Daniel tycker ändå inte att det var så farligt som han 
trott. Skadeståndsanspråk och bevisning av sveda, värk och kränkning tog 
avsevärd tid och gjorde att pengafrågor hamnade i fokus. Det underlättar 
för den som fasar för frågan varför.   
 
”Skönt att dom inte frågar varför. Det hade varit svårt att svara på.”  
 
Inför sin första rättegång visste Daniel mycket lite om hur det fungerade. 
Det lilla han visste hade han hört av kompisar som berättat hur det skulle 
vara. Han var mindre nervös nu andra gången när han visste hur dagord-
ningen såg ut.    
 Daniel får frågan vad han tänkte på under rättegången.  
 
”Man tänker inte så mycket, man koncentrerar sig mest på vad man själv 
ska säga. Man sitter där och bara väntar på att få prata, och lyssnar på en 
massa konstiga ord.”  
 
Daniel tycker att åklagaren var den som använde de svåraste orden. Men på 
det stora hela tycker han ändå att han förstod det mesta. Daniel har syn-
punkter på åklagaren. Han upplevde henne som alltför påstridig och offen-
siv. Samtidigt säger han att det är ju så de ska vara, hade han varit offer 
hade han velat ha någon som hon. Han tycker att hon pratade för mycket, 
att hon kunde ha kortat av det och ändå fått med det viktiga.  
 
”Hon var störig och ifrågasatte allt man sa. Jag gav min version och sen 
började hon hacka och ställde samma frågor flera gånger, trots att man gett 
sitt svar. I stället för att förklara blir det att man försvarar. Till slut ger man 
upp och försöker inte ens.” 
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Daniel kommenterar att det inte är mycket man själv, som tilltalad, får 
säga. Egentligen tycker han att det är bra. Som han ser det är rättegången 
till för målsägande, en chans för målsäganden att få upprättelse. Daniel 
tycker ändå att han fick sagt det han ville säga och att rätten lyssnade. Han 
poängterar också att man kanske inte alltid vill säga så mycket.  
 
”Det kan ju vara lite olika det där; har man bestämt sig för att ljuga vill 
man ju prata så lite som möjligt...”  
 
På frågan hur försvarsadvokaten förhåller sig till lögner och osanningar 
säger Daniel att det blir ett spel. Försvarsadvokaten vet men håller masken 
och spelar med. Det är inget man talar om. Daniel berättar att han har varit 
på kompisars rättegångar och bevittnat farsartade vittnesmål, där försvaret 
kallat in vänner till de tilltalade att vittna. Alla förstår att vittnet ljuger och 
det bottnar i en tyst överenskommelse mellan försvarare och tilltalad.  
 På frågan om risken med sådana inslag i rättegången svarar Daniel att 
det finns andra saker man också kan vara kritisk till och kommenterar att 
”rättegången handlar så mycket om pengar”. I hans eget fall tycker han att 
något gick snett, eftersom händelsen inträffade för så länge sedan.  
   
”Jag har ju hört nu efteråt att den här killen som skulle vara så rädd för 
mig och så kränkt, ja, han bryr sig ju inte... Har fått veta också att för 
honom var det en grej för att få pengar, skadestånd. Det är klart, kommer 
rättegången upp så sent efteråt, skipas rättvisa nästan två år efter 
händelsen, då har man väl kommit över det mesta. Det blir teater.” 
 
Eftersom flera relativt omfattande åtalspunkter behandlades på en och 
samma dag blev det en lång dag i tingsrätten. Daniel säger att han föredrar 
det, framför att gå och vara nervös inför ytterligare en rättegång.  
 
”Skönt att de bakade in båda händelserna på en och samma dag. Då har 
man klarat av allting och kan lägga det bakom sig.” 
 
Daniel minns med ett litet skratt att det nog var värst för domaren. Det var 
han som hade svårast att hålla sig vaken efter lunch. 
 Bland det jobbigaste med en rättegång, upplever Daniel, är att det kan ta 
för lång tid mellan brott och rättegång. I hans fall tog det extremt lång tid i 
det ena fallet, närmare 1,5 år. Daniel menar att det är tungt att gå och 
vänta så länge, han gick och tänkte på det hela tiden. Det var en oerhörd 
lättnad när rättegången väl var över.  
 
SOCIALTJÄNSTENS ROLL 

Daniel har haft kontakt med socialtjänsten före händelserna. Han berättade 
om händelserna för sin socialsekreterare innan socialtjänsten fick känne-
dom om polisanmälningarna. Tillsammans med Daniel gjorde socialtjänsten 
bedömningen att de inte kunde erbjuda honom någonting utöver den kon-
takt han redan hade (hjälp med boende). Det skrevs därför aldrig någon 
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vårdplan. Det kommenterade åklagaren i sin plädering: ”hade det funnits 
en vårdplan hade jag föreslagit en överlämnandepåföljd. I stället föreslår jag 
skyddstillsyn då böter är för milt”.  
 Daniel menar att han får den hjälp han behöver av socialtjänsten. Han 
har ett heltidsarbete och bor i egen lägenhet. Han var inte motiverad för 
något överlämnande.  
 På frågan om vilken roll han tror socialtjänsten kan spela på rättegången 
svarar han att den kan bli mycket viktig, ”de kan ju föra din talan”. Daniel 
säger att han har en bra socialsekreterare och tycker att det hade varit skönt 
om socialtjänsten varit på rättegången. Daniel tror att de hade kunnat ge 
rätten en rättvisande bild av vem han är och det liv han lever i dag, som ett 
komplement.   
 
”Åklagaren försökte måla upp någon bild av mig som inte stämde. Det stod 
i yttrandet om det och det kändes skönt. Men det hade varit skönt om soc. 
varit där och pratat också.” 
 
Daniel tror ändå att rätten fått en ”ganska bra bild” av honom, genom 
yttrandet.  
 
”...Visst man kan säga mera saker om bakgrund och så men det är ingen-
ting man pratar om så där, inte på en rättegång i alla fall.”  
 
Om föräldrarnas roll har Daniel inte mycket att säga. Visst är det bra att de 
får chansen att prata, om inte annat för att man då ”kan sitta och se lite 
ledsen ut, och det kan ju påverka straffet positivt...”  
 
FÖRSVARET 

Daniel var nöjd med advokaten från första rättegången. På frågan hur en 
bra advokat ska vara svarar han: skärpt, snabbtänkt och någon man kan ha 
förtroende för. Inför denna rättegång bad han därför om samme advokat 
och ringde själv upp honom. Advokaten kopplades in tidigt och var med 
redan vid första polisförhören (gällande den andra misshandeln). Det tycker 
Daniel var mycket positivt.  
 
”Då vet advokaten vad det handlar om och man känner att han har en bra 
bild av vad som hände.”  
 

Påföljden 
Rätten dömde Daniel till böter. Han ska betala drygt 2 000 kronor. Daniel 
kallar böter ”ett helt värdelöst straff”.  
 
”Det ger ingenting, jag känner mig inte straffad.” 
 
Daniel får frågan vad en bra påföljd är. Han tror att det bästa för ungdom-
ar skulle vara en sorts kontaktman eller ännu bättre – att föräldrarna enga-
gerades.  
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”Om mamma och pappa finns med i bilden så skulle man ’tvingas’ göra 
något tillsammans en dag i veckan. Föräldrarna kan bättre förändra sina 
barn [än samhället].”  
 
Daniel är inte helt på det klara med vad som gäller nu, när domen av-
kunnats. Han fick domen uppläst för sig, i telefon. Han ringde själv tings-
rätten på utsatt datum. Han säger att han alltid kan ringa sin advokat om 
det är något som är oklart.   
 
”Jag är inte helt säker på vad som händer nu, hur jag ska betala dom här 
pengarna. Det står att skadeståndet ska betalas solidariskt, jag är inte hun-
dra på vad det betyder”.  
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Alex 
 
”Det var som att sitta och titta på TV ungefär” 
 
Intervjun äger rum en vecka efter rättegången. Alex dömdes i mitten på 
december 2001 för misshandel och grov skadegörelse. De båda brotten 
begick han i augusti samma år. Alex dömdes till överlämnande till vård in-
om socialtjänsten och 60 timmars ungdomstjänst. Han ska även betala ska-
destånd på dryga 50 000 kronor. Det var Alex första rättegång.   
 Rättssalen var fullsatt. En skolklass var på studiebesök. Alex kommen-
terar i intervjun att han upplevde ungdomarnas närvaro som ett stressmo-
ment. Att det var ungdomar i hans egen ålder gjorde det extra jobbigt. Han 
tror att det hade varit lättare om han förvarnats.   
 Ordföranden bjuder vid ett par tillfällen in Alex att fråga eller kommen-
tera det som framkommer på rättegången. När ordföranden läst upp 
socialtjänstens yttrande och vårdplan kopplar han tillbaka till Alex och frå-
gar om han är medveten om vad den innebär. Ordföranden försäkrar sig 
också om att det stämmer, som socialtjänsten påstår, att Alex går med på 
de föreslagna åtgärderna. Ordföranden frågar om det är någonting Alex vill 
säga. I samband med att ordföranden läser upp domen förklarar han, i 
korta ordalag, vad påföljden ungdomstjänst innebär. Han avslutar med att 
fråga Alex om det är någonting han vill fråga.  
 Det visar sig i intervjun att Alex, trots ordförandens ambitioner, förstått 
mycket lite av det som sagts.  
 

Rättegången 
Alex visste ingenting om hur en rättegång fungerar. Hade han några 
förväntningar var det intryck från TV. Alex trodde att han skulle sitta vänd 
mot ”publiken” och att advokaterna skulle gå fram och ställa mängder av 
frågor.    
 På frågan om det inte fanns någon att vända sig till med sina fundering-
ar före rättegången, svarar Alex att hans försvarare nog tycker att han gick 
igenom hur en rättegång fungerar. Alex minns att advokaten kortfattat 
förklarade att ”man kallas till rättssalen i högtalarna, man frågar ut varan-
dra, samma frågor om och om igen, man går ut och väntar på resultatet och 
går in igen”. Alex menar att en sådan förklaring inte är till mycket hjälp när 
man inte ens vet säkert vem ordföranden är.  
 
”Jag visste inte vem som var vem, jag visste bara vem en av målsäganden 
var, ingen mer. Dom där uppe fattade jag var domarna men jag var inte 
helt säker. Jag trodde dom på sidan var domarna och att han i mitten höll i 
rättegången, typ slog i klubban och gav ordet.” 
 
”Jag hade ingen kolla alls på hur en rättegång fungerar. Jag fick fråga min 
advokat hela tiden [under rättegången].” 
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Trots förvirringen var Alex ganska klar över sin egen roll på rättegången. 
Han hade fått ett val av sin försvarare att ta ställning till: att ljuga eller att 
vara tyst. Alex skulle ljuga för rätten och säga att han varit berusad eller 
tagit droger vid tillfället för misshandeln. Advokaten förklarade att det låter 
bättre än sanningen (nykter och opåverkad) och resultatet blir ofta ett lägre 
straff. Ville inte Alex säga att han varit berusad eller drogpåverkad skulle 
han svara ”jag vet inte” på alla frågor. Alex valde det senare alternativet. 
Alex säger att skulle han, mot förmodan, vara med om fler rättegångar så 
har han lärt sig hur det fungerar. Då skulle han nog dra till med det han 
kallar en liten vit lögn, för att komma lindrigare undan.   
 
”Hur lätt är det att ljuga när mamma sitter där på rättegången? Hon vet ju 
allting, då kan jag ju inte sitta där och hitta på. Hon säger alltid att ärlighet 
varar längst men jag tror inte det, inte i det här fallet. Det kostade ju mer 
för mig att vara ärlig.” 
 
Alex hoppades att han inte skulle få alltför många frågor. Med facit i hand 
konstaterar Alex att han nästan inte behövde säga någonting. Det var 
åklagaren och Alex försvarare som stod i centrum. Alex tycker delvis att det 
är bra eftersom de har mer vana, de vet hur det fungerar och kan säga 
sakerna på rätt sätt. Samtidigt är han förvånad över att den egna rollen i 
gengäld blev så liten. Han beskriver sig själv som en åhörare, som ”bara 
satt där”. Att sitta passivt och åhöra den egna rättegången beskriver Alex 
som en märklig känsla. Stundvis frågade han sig vad han egentligen hade 
där att göra. Han förväntades ju knappt medverka, menar han. 
 
”Jag skrattade för mig själv när min advokat pratade så där mycket, för att 
det lät så proffsigt. Han sa många grejer, ord, som jag aldrig har hört... Det 
var som att sitta och titta på TV ungefär. Man är inte så delaktig, man är 
inte med. Man är inte med mycket alls faktiskt.”  
 
”Åklagaren och advokaten dom ska komma emot varandra för att se vem 
som har rätt, därför frågar dom krångliga frågor om kraft och vinkel på 
slaget till exempel, så att det låter värre. Det har inte så mycket med min 
rättegång att göra. Jag tycker inte att det var mycket som hade med min 
rättegång att göra. Jag tycker mest att advokaterna sa emot varandra. Och 
jag bara satt där.”  
 
Alex är förvånad över hur lite han själv hade att göra med ”sin egen 
rättegång”. Han får frågan om vad han i stället hade förväntat sig. Han 
förklarar att han trodde att rätten skulle vara mer anpassad efter ungdom-
ars behov. Att rätten skulle förklara de olika delmomenten i rättegången, 
att de skulle vara måna om att Alex förstod och var delaktig. Alex tycker 
att det han var med om i rättssalen var raka motsatsen. Det var Alex för-
svarare som hjälpte Alex genom de olika momenten och svarade på de 
många frågor Alex ställde under rättegången.  
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”Jag är faktiskt förvånad över det. Jag trodde att dom skulle berätta mer 
vad som hände och så, så att jag förstod, att dom skulle prata på ett annat 
språk. Speciellt när det handlar om unga.” 
 
Språkbruket beskriver han som krångligt och svårt att förstå. Vissa frågor 
visste han inte hur han skulle svara på, då chansade han på ett svar och 
hoppades att det inte skulle komma fler frågor. Att han inte frågade rätten 
när han inte förstod tror han beror på att han var osäker och dåligt förbe-
redd.  
 
”Det var mycket man inte förstod. Det var ganska jobbigt. Frågorna ställer 
dom på så konstiga sätt. Ibland så svarar man någonting som inte stämmer, 
man säger ja när det skulle vara nej och så där. Man bara chansar, säger 
vad som helst. Ibland fattar man bara inte vad dom menar.”  
 
”Skulle jag ha varit bättre förberedd hade jag varit mer frågvis, frågat mer. 
Pratat mer och förstått mer.”  
 
Alex var inte klar över vilken påföljd han fått när ordföranden hade läst 
upp domen. Det var inte förrän rättegången var över och Alex försvarare 
förklarade som Alex förstod påföljden. När Alex fick domen skickad till sig 
dök ytterligare frågetecken upp och familjen fick återigen ta hjälp av för-
svararen.  
 
”Jag förstod inte när de läste upp domen. Jag fick fråga min advokat efteråt 
om det mesta. Så förklarade han.” 
 
Alex önskar att rätten kunde berätta hur de tänkt när de valt en påföljd 
framför en annan, hur de kommit fram till straffets omfattning. Alex säger 
att han inte vet varför han fick det straff som han fick. 
 
”De borde förklara lite bättre varför man får det straff som man får. Det 
tänkte jag faktiskt på. Konstigt att de inte berättar det innan man går ut 
därifrån, att de inte sa någonting. Varför fick jag det och det, då kunde man 
ju ha frågat hur de tänkt och så. Få en chans att fråga och fatta själv.”  
 
FÖRSVARET 

Alex är nöjd med sin försvarare. De träffades vid ett tillfälle, en knapp 
timme, tre veckor före rättegången. Alex trodde till en början att bara ett 
möte med advokaten skulle vara för lite. Så här i efterhand tycker han att 
det räckte bra.  
   Alex upplevde att han var i goda händer och uppskattade de konkreta råd 
och tips försvararen gav honom. Alex berättar att han har sparat försvara-
rens kort om någon av hans vänner skulle behöva en bra advokat.   
 
”Han frågar vad som hände och så säger han vad jag ska säga så att det 
låter bättre för min del. Om jag till exempel berättar att jag sprang in och 
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högg en kille med kniv då säger han typ att man var påtänd och skulle slå 
ett träd så kom han i vägen. Ungefär så, så att det ska låta bättre.”  
 
”Man blir lite grand nervös på rättegången för att man inte ska komma 
ihåg att säga rätt saker. Jag frågade honom ett par gånger vad jag skulle 
säga. Man viskade ju till honom hela tiden under rättegången: vad ska jag 
säga nu?”  
 
Enligt Alex var försvararen kortfattad men tydlig. Han lyssnade på vad 
Alex hade att säga och tog det till sig. Det gjorde att Alex kände förtroende 
för honom.   
 
”Sa han vad som skulle hända så trodde man på honom för man kände 
förtroende”  
 
SOCIALTJÄNSTENS ROLL 

Alex träffade socialtjänsten cirka tre veckor före rättegången. Han tror inte 
att besöket varade mer än en halvtimme. Alex grämer sig över att hans 
mamma tog ledigt från jobbet för att vara med på mötet. Hon fick inga 
frågor och merparten av mötet handlade om sådant som man i alla fall 
skulle få mer information om efter domen, som hade med påföljden att 
göra. Socialtjänsten förklarade bland annat hur konsekvensprogrammet och 
ungdomstjänsten var upplagd. Alex hade förväntat sig att han skulle prata 
mer om själva händelserna och kanske lite grand om sig själv. Alex upp-
levde i stället att socialtjänsten läste upp frågor som från ett formulär.   
 
”I samma veva som jag träffade advokaten träffade jag socialen men dom 
sa inte så mycket dom heller [likt advokaten]. Dom frågade inte ens så 
mycket... dom frågade typ: dricker du? och jag svarade nej. Direkt efter 
kommer nästa fråga. Som om dom satt med nå´t formulär. Dom hade ju 
alla papper från polisen då kunde dom ju lika gärna ha läst högt där ur.”  
 
Alex är vid intervjutillfället fortfarande inte helt på det klara med vad det 
var domaren läste upp i rättssalen, som bland annat handlade om Alex, 
skolan och fritiden (yttrandet, vår anmärkning). Han tror att det är social-
tjänstens ord eftersom han kände igen vissa bitar från mötet med social-
tjänsten.  
 
”Jag trodde att det måste vara socialens ord, för jag har ju inte pratat med 
honom [ordförande], men jag visste inte. Jag hade ju sagt ungefär liknande 
grejer till socialen så jag trodde att det måste vara dom.”  
 
Alex berättar att han blev full i skratt över vad som lästes upp, han kände 
inte riktigt igen sig själv, det var förvrängt och överdrivet. Han kan inte 
förstå hur allt det kunde komma från det halvtimmeslånga mötet med soci-
alen. Det mötet hade ju till största delen handlat om praktiska detaljer 
kring konsekvensprogrammet och ungdomstjänsten. Alex visste inte att 
yttrandet skulle läsas upp på rättegången.  
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”...när domaren berättar, när han läser upp allting, mina intressen och så, 
då lät det väldigt konstigt... att jag var duktig i skolan och lärarna tycker 
väldigt mycket om mig, då satt jag bara och garvade för mig själv, för så är 
det inte alls. Det lät ju väldigt bra, det tycker jag men det är ju inte riktigt 
sant. Jag vet inte riktigt var det kommer ifrån.” 
 

Påföljden 
ÖVERLÄMNANDE TILL VÅRD INOM SOCIALTJÄNSTEN 

Alex ska delta i kommunens konsekvensprogram. Han tycker att social-
tjänsten gav bra information om vad det innebär. Många av Alex vänner ha 
positiva erfarenheter av programmet och det har påverkat Alex. Han har 
höga förväntningar på programmet och tror att det är en bra påföljd. Han 
hoppas att han ska få lära sig att se och förstå saker han inte reflekterat 
över tidigare.  
 Alex får frågan om han är på det klara med vad som krävs av honom 
nu. Han svarar att det är det ingen som har pratat om. Det är under 
intervjun han blir varse att åklagaren kan upphäva domen och rätten döma 
igen, då på nya grunder.  
 
UNGDOMSTJÄNST 

Alex har många vänner som dömts till ungdomstjänst så han vet vad som 
väntar. Det enda frågetecknet tycker han är påföljdens omfattning. När han 
jämför med vännernas brott och straff tycker Alex att han fick alltför 
många timmar. Han tycker inte att det egna straffet står i proportion till de 
brott han begått. Han förstår inte varför han fick de antal timmar han fick. 
Han önskar att rätten hade berättat hur de resonerat när de valt påföljd och 
omfattning.  
 
SKADESTÅND 

Likt Sebastian är Alex oklar över skillnaden mellan skadestånd och böter. 
Alex har uppfattat skadeståndet som en bötespåföljd. När Alex uttalar sig 
negativt om böter är det i själva verket skadeståndet han har synpunkter på.  
 Alex ska betala ett skadestånd på drygt 50 000 kronor. Han säger att 
det känns hopplöst att få så stora skulder innan han ens fyllt 18 år. Alex 
tror att ungdomar som ska betala så höga summor tänker att det är kört. 
De tänker att gör de någonting igen så kan det i alla fall inte bli värre.  
 
”Det bästa för mig vore om jag inte hade fått betala så höga böter, då hade 
jag förstått mer av vad jag hade gjort. Tänkt att jag hade tur, att jag aldrig 
mer kan göra om det, för då åker jag dit på det, att det här liksom var min 
sista chans... Nu kan jag göra det igen för det spelar liksom ingen roll. Det 
är lite väl hårt för att vara första gången.” 
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Tim 
 
”Jag skulle våga prata mer om det inte fanns publik där” 
 
Intervjun äger rum två dagar efter rättegången. Detta var Tims första 
rättegång. Tim dömdes i början på december 2001 för bland annat häleri. 
Brotten begick han i augusti och september 2001. Tim dömdes till böter 
och ska betala ett skadestånd på närmare 5 000 kronor.  
 

Rättegången 
Tim visste ingenting om hur en rättegång fungerar. Han berättar att det var 
svårt att sova dagen innan. Han låg och funderade på vilket straff han 
skulle få, om han skulle ”åka in”, i fängelse.  
 När Tim kom till tingsrätten blev han tagen på sängen av alla människor 
som stod utanför salen och väntade, bland annat en hel skolklass. Att det 
var ungdomar i hans egen ålder säger han var det värsta. Så här i efterhand 
tror Tim att det hade varit lättare om han varit förberedd.  
 När Tim väl kom in i rättssalen visste han först inte var han skulle sitta. 
Det var mycket folk och hans försvarare hade gått i förväg. När han väl 
fick syn på honom tänkte han att det måste vara bredvid honom han skulle 
sitta. Tim hade hela tiden trott att han skulle sitta vänd mot åhörarna, som 
på film. Han förklarar att det var en lättnad att få vända ryggen/sidan till.  
 Tim var inte helt på det klara med vilka alla de inblandade var. Han 
visste att domaren sitter i mitten men vilka personerna vid hans sida var, 
det vet han fortfarande inte. Tim kallar rätten för ”dom gamla som sitter 
där uppe”. Han tror att rätten kanske skulle döma på ett annat sätt om det 
också fanns de som var yngre, att rätten skulle vara mer förstående om det 
också fanns de som själva begått brott tidigare.  
 
”Jag tänkte lite på det, att alla var gamla. Det skulle kanske bli skillnad på 
rättegången och domen om dom kunde vara lite yngre.” 
 
”Domaren sitter ju i mitten, det visste jag.  Sedan sitter åklagaren mitt emot 
mig, det förstod jag sen, först trodde jag att det var en advokat [målsägan-
des advokat]. Jag vet inte vilka de andra är.”  
 
Tim tycker inte att någon ska få vara i rättssalen som inte är direkt 
inblandad i rättegången. Han tyckte att det var obehagligt att en skolklass i 
hans egen ålder satt och tittade och lyssnade på allt han sa. Han tror för 
egen del att det hade varit lättare om de inte varit där, att det hade varit 
lättare att berätta och prata.  
 
”Det ska vara tomt där inne. Ingen publik. Jag skulle våga prata mer om 
det inte fanns publik där.” 
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Tims föräldrar var med på rättegången. Han var hela tiden medveten om 
deras närvaro och det tycker han gjorde det svårare att prata, att prata fritt. 
Han tror att det hade varit lättare om de inte varit med.  
 
”Om inte dom är där kan man ju berätta mer. Nu tänker man på att dom 
sitter där och får höra massa saker man gjort. Även om dom vet vad som 
hänt vet de kanske inte allting.”  
 
Tim förklarar att det också är svårt att komma ihåg det man vill säga när 
man väl sitter där på rättegången. Han berättar att han mest satt och 
lyssnade på det andra och oroade sig för vad det skulle bli för straff.  
 
”Det är jobbigt när man sitter där. Man är ju orolig över vad det ska bli för 
straff. Om man ska åka in, i fängelse.” 
 
Tim får frågan om han inte pratade med sin advokat om möjliga påföljder. 
Tim tror att de nog gjorde det men att det ändå var tankar som dök upp. 
 Tim hade problem att förstå allt som sades på rättegången, han tycker 
att rätten använde svåra ord. Han förstod inte alla frågor och visste ibland 
inte på vad han förväntades svara.  
 
”Ibland vet man inte vad man ska säga. Vissa frågor förstår man helt enkelt 
inte.” 
 
Tim tycker att det gick alltför lång tid mellan händelserna och rättegången. 
Han beskriver väntan som påfrestande. Fick han önska skulle det inte gå 
mer än två veckor mellan brottet och rättegången. 
 
”Om man gör ett brott så kommer det hem ett papper och först efter ett 
halvår blir det rättegång. Det är för lång tid. Nu gick man ju runt och var 
nervös i ett halvår.”  
 
Tim får frågan om han skulle ha agerat annorlunda på rättegången om han 
vetat det han vet i dag, hur en rättegång fungerar. Han säger att han skulle 
ha tagit chansen och pratat mer själv, berättat mer utförligt. Han vet inte 
om det hade gjort någon skillnad men han tror ändå att det är viktigt.  
 
FÖRSVARET 

Tim träffade advokaten vid ett tillfälle, en månad före rättegången. Han 
tycker att mötet kunde ha varit lite längre och legat närmare rättegången. 
Det var mycket viktig information han skulle ha i huvudet under lång tid 
och ju närmare rättegången han kom desto fler blev frågorna. Tim beskri-
ver att han egentligen hade många frågor till advokaten men när han väl 
satt där glömde han bort att fråga. Det var så mycket annat de skulle prata 
om, så mycket som var nytt. Tim hade velat fråga om hur det är på en 
rättegång, vara lite bättre förberedd. En av åtalspunkterna kom upp bara en 
vecka före rättegången. Den händelsen fick Tim gå igenom med advokaten 
på tingsrätten, några minuter före rättegången. 
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”Man glömmer bort vad man ska säga. Det kunde kanske vara bättre om 
man fick träffa advokaten lite längre och skriva ned saker. Då kanske man 
skulle komma ihåg vad man vill fråga om och vad man vill säga i rätten. ” 
 

Påföljden 
SOCIALTJÄNSTEN 

Tim är förvirrad över socialtjänstens roll. I hans fall skrevs ingen vårdplan 
och därför var det inte möjligt för rätten att döma Tim till ett överlämnan-
de till vård inom socialtjänsten. När Tim väntade på att rätten skulle av-
kunna dom var det ändå den påföljden eller böter han såg framför sig. Tim 
säger att tanken på fängelse kändes mer avlägsen i det skedet.  
 Tim trodde att socialtjänsten skulle medverka vid rättegången, de hade 
kommit överens om det innan. Socialtjänsten dök aldrig upp och Tim vet 
fortfarande inte varför. Han kan inte riktigt svara på vad de skulle tala om, 
om de medverkat.  
 
”Jag visste att man kunde få träffa dom som ett straff. Men för mig blev det 
inte så. Jag vet inte varför.” 
 
BÖTER 

Tim är själv så oklar över bötespåföljden att han har svårt att svara på 
intervjufrågorna. Det blir i stället han som ställer frågorna: 
 
”Vilka är det som betalar? Det är väl jag? Det är inte mina föräldrar? ... 
Men om jag börjar jobba så drar dom väl av det? Dom tar väl inte hela 
lönen sen när man börjar tjäna pengar? Hur lång tid har man på sig att 
betala? ... De där 500 ska man väl betala fort va´, en vecka efter? Men dom 
andra pengarna är väl till målsägande?”  
 
Tim tycker inte att böter är en bra påföljd för ungdomar som inte har 
någon inkomst. Han tjänar själv inga pengar och vet inte hur han ska 
betala. Poängen med ett straff, tycker Tim, är att det ska kännas. Är det 
som han tror, att han kommer att betala först när han får ett arbete, så 
händer ju ingenting förrän om flera år.    
 
”Böter är inte ett så bra straff egentligen. Straffet blir ju att betala av om 
flera år, nu händer ju ingenting.”  
 
På frågan om hur rättegången och påföljden påverkat honom svarar Tim 
att han undviker vissa av sina gamla vänner för att inte hamna i trubbel. 
Han berättar att han efter rättegången är rädd att träffa flera av de 
inblandade parterna, han fruktar hot och repressalier och krav på skade-
stånd, ”utanför påföljden”. Han skulle önska att tingsrätten kunde ge de in-
blandade skydd en tid efter rättegången, eftersom så mycket kommer upp 
till ytan.  
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Kristian och Erik 
 
”Det är som en bur och man sitter där inne i buren” 
 
När vi träffas är Kristian och Erik i mitten respektive i avslutningsskedet av 
det konsekvensprogram de dömts att realisera. Varken Kristian eller Erik 
har tidigare varit med om en rättegång.  
 Kristians rättegång hölls i december 2000. Brottet, grov misshandel, 
begick han i juni 2000. Kristian dömdes till överlämnande till vård inom 
socialtjänsten och 100 timmars ungdomstjänst. Han ska betala skadestånd 
på drygt 80 000 kronor.  
 Eriks rättegång hölls i juni 2001. Brottet, stöld, begick han i mitten på 
april 2001. Erik dömdes till överlämnande till vård inom socialtjänsten. 
Han ska betala skadestånd på knappt 30 000 kronor.  BRÅ har inte deltagit 
vid pojkarnas rättegångar. 
 

Rättegången 
Inte någon av pojkarna visste säkert vad som väntade i rättssalen. De var 
osäkra över den egna rollen och vad som förväntades av dem. De upplevde 
att de inte hade kontroll över situationen. De förvånades båda över hur lite 
de själva fick komma till tals. Osäkerhet i kombination med nervositet bi-
drog till att rättegångarna, enligt pojkarna, avslutades utan att de själva fått 
redogöra för sina versioner av de aktuella händelserna.  
 En tätare kontakt med advokaten och en utförligare genomgång av 
materialet inför rättegången tror de hade varit ett sätt att motverka osäker-
heten. Att vara bättre förberedd på det som väntar i rättssalen; att veta vil-
ka alla medverkande är och vilka roller de spelar, tror de båda, kan göra att 
nervositeten blir mindre. Ingen av dem vet vilka nämndemännen var, än 
mindre vilken roll de spelade. Erik tror sig i alla fall veta att en av dem ”där 
uppe” var psykiatriker, vars uppgift var att observera honom under rätte-
gången. 
 
”Det är som en bur och man sitter där inne i buren. Man känner att man 
inte har någon talan. Om man öppnade den där buren lite och släpper ut 
fången så att man får prata fritt. Som det är nu känns det ju som man ska 
få en hjärtattack när man sitter där framme. Jag fick inte ge min bild, jag 
fick inte berätta.” 
 
”Det var okej när jag lyssnade på dom andra men när jag själv skulle prata, 
det var då...jag kände hjärtat som slog, jag kände min egen puls. Och det är 
ju bara den lilla, lilla stunden man har på sig. Alla fokuserar ju på dig när 
du pratar, det är därför jag vill att man ska få prata mera, förklara fritt. Då 
blir man inte lika nervös, då kan berätta mer utförligt.” 
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Båda pojkarna talar om stämningen i rättssalen som obehaglig. Kristian 
beskriver åklagaren på sin rättegång som hård. Han förstår att åklagarens 
roll är att presentera bevisning och styrka åtalet men han menar att det 
måste finnas ett bättre sätt, än det hans åklagare gick fram på. Han kände 
sig hetsad och förnedrad av återkommande frågor och en ifrågasättande 
attityd.  
 De talar båda om en känsla av att vara dömd på förhand. På frågan var-
för de fick det intrycket svarar en av killarna att det var en kombination av 
flera saker. Osäkerheten över vilka de medverkande i rättssalen är. De ”där 
uppe” som inte säger någonting, utan bara skriver och skriver. Buntarna av 
papper som handlar om den egna personen, som det stryks under och note-
ras i. Att till stora delar inte förstå det som sägs, samtidigt som man vet hur 
mycket som står på spel. Känslan av att inte få komma till tals, att inte få 
redogöra för sin bild av händelsen.  
  
”Jag tycker att dom var emot mig från första början, så kändes det. Alltså, 
de går inte att beskriva den känslan man har när man sitter där framme. 
Dom sitter och kollar på en med misstänksamma blickar och skriver och 
skriver.” 
 
”Det är inte sådan stämning man vill ha. På rättegången ska man känna sig 
trygg, att det ändå är någon som lyssnar på en. Att man får en rättvis 
chans.” 
 
”Dom hade redan bestämt sig. Dom ser så bestämda ut när dom sitter där 
framme. Så fort man ser dom känner man att dom har bestämt sig, deras 
blickar, beteendet. Deras attityder, när de pratar. Mot målsägande är dom 
trevliga men mot mig är det annat.”  
 
På frågan om hur man kan förändra en rättegång till det bättre svarar 
Kristian att det borde vara mindre prat om pengar. Han tycker att för 
mycket tid lades på diskussioner om skadestånd, innan man talade om den 
egentliga händelsen. Erik menar att det enda åklagaren var ute efter på hans 
rättegång var att höja skadeståndet.  
 
”Jag hade ju erkänt så jag fattade inte vad han pratade om i två timmar. 
Det enda han ville göra på de där timmarna var att höja, höja, höja, få ett 
så högt straff som möjligt och få så mycket skadestånd på kostymen som 
möjligt. Det handlade ju bara om pengar.”  
 
”Det enda jag kan säga är att under rättegången måste man själv få prata 
mer. Få en chans att ge sin bild av det som hände.” 
 
Domarna avkunnades inte i samband med rättegångarna utan två veckor 
senare. Det var båda killarna kritiska till. De upplevde att så mycket hade 
stått på spel, så mycket tankeverksamhet hade gått till rättegången. Att då 
inte få avsluta den i samband med huvudförhandlingen, att inte få visshet, 
upplevdes som mycket frustrerande.   
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SPRÅKET 

Pojkarna uppehåller sig länge vid frågan om språkbruket i domstolarna. En 
av dem går så långt att han säger att han i princip inte förstod någonting. 
Ett sätt att tackla situationen blir då att ”stänga av”, att gå från att aktivt 
lyssna till att passivt åhöra.  
 
”Man sitter bara tyst i flera timmar. Man får inte ge sin bild.” 
 
De har svårt att specificera vad det är som gör det så svårt. De upplever att 
rätten talar ett eget språk, som inte har mycket att göra med hur ”vanliga 
människor” talar. Pojkarna har svårigheter att förstå även det tal som inte 
är direkt förknippat med det rent juridiska språkbruket. 
 
”Det enda man förstår ordentligt är förhören med målsägande. Det borde 
vara mer sånt språk. Det är en för stor skillnad mellan hur man pratar i 
domstolarna och hur vanligt folk pratar.” 
 
SOCIALTJÄNSTENS ROLL 

Båda pojkarna har haft kontakt med socialtjänsten av och till före rätte-
gången. Socialtjänsten hade ingivit yttrande till rätten i båda fallen men 
deltog inte i rättegången. Killarna tror inte att ett deltagande hade förändrat 
något. Allt av vikt fanns i yttrande och i vårdplanen. De upplevde att de 
fick påverka yttrande och vårdplan och var i det stora hela klara över vad 
ett överlämnande skulle innebära. En av killarna tror att socialtjänstens 
yttrande och vårdplan ”räddade” honom från fängelse. 
 
FÖRSVARET 

En av pojkarna önskar att det funnits tid att bygga upp en relation till 
advokaten. Han menar att det är en viktig person som man måste kunna 
lita på. Han tycker att han fick träffa advokaten vid alltför få tillfällen samt 
att han förbereddes dåligt för rättegången. Många frågor förblev obesvara-
de och han förstår än i dag inte varför advokaten, vid flera tillfällen i rätten, 
avstod från att vidarebefordra det han själv ville säga. I stället för att med 
advokaten tala om vem som ska säga vad i rätten, som här var fallet, ön-
skar han att han talat om varför man ska säga det man ska säga, för att 
själv få någon sorts kontroll över situationen. Han efterlyser också en mer 
noggrann genomgång av materialet inför rättegången.  
 
”Det enda man pratade med advokaten om var vad han skulle säga och vad 
jag skulle säga, inte varför.” 
 
”Min advokat sa ingenting innan rättegången, hur det skulle fungera... Man 
hann knappt fråga honom någonting, man har alldeles för kort tid på sig.”  
 
”Jag tycker också att det var för kort tid att förbereda rättegången, att 
förbereda sig. Jag fick aldrig några svar. Det var massor av saker som var 
oklara för mig. I de där utredningspapperna stod det massa saker man inte 
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förstod. Det fick jag ingen hjälp med...Skulle jag vara med om en rättegång 
igen skulle jag leta upp en bra försvarare, jag skulle ta reda på hur han var 
och så innan. Sedan ta ett riktigt snack med honom och gå igenom hela 
köret så att jag verkligen förstod allting.” 
 

Påföljden 
Pojkarna är kritiska till varför påföljden inte realiserades i nära anslutning 
till rättegången. I Kristians fall dröjde det nästan ett år innan brotts-
förebyggande samtal och ungdomstjänst satte igång. I det andra fallet har 
Eric själv ringt socialtjänsten flera gånger och frågat ”när det ska börja”. I 
hans fall gick det cirka fem månader mellan rättegången och påföljdens 
egentliga början. Han beskriver det som en oroskänsla: att vara dömd till 
ett straff man inte får en chans att realisera och samtidigt veta att åklagaren 
kan döma igen, om påföljden inte genomförs enligt domen.  
 
BROTTSFÖREBYGGANDE SAMTAL 

De är båda positiva till upplägget och innehållet i de brottsförebyggande 
samtalen. De upplever att det som sagts och gjorts i programmet har hjälpt 
dem att se med nya ögon på sitt brott och att det får en preventiv effekt. 
 
”Man får ju insikt i vad man gjort, man tänker ju efter mer. Man tänker på 
vad man har gjort och man ångrar sig mer [än vad man skulle gjort utan 
samtal]. Varför gjorde man det? Man tjänar inte på det. Man mår bara 
dåligt. Man får bara ångest. Man såg inte det innan. Samtalen kan få stor 
betydelse för vad man gör och inte gör i framtiden.” 
 
UNGDOMSTJÄNST 

Kristian dömdes till 100 timmars ungdomstjänst. Eftersom domen inte 
avkunnades i samband med huvudförhandlingen fick Kristian ta del av 
rättens beslut per telefon. Han förstod då inte vad påföljden ungdomstjänst 
innebar. En god vän till Kristians pappa, på socialförvaltningen, hjälpte 
Kristian och familjen att få klarhet. Kristian har nu tilldelats plats och ska 
börja tjänsten före jul, nästan ett år efter rättegången. Socialtjänsten har 
förklarat för Kristian att det har varit svårt att finna platser i kommunen 
och att det därför dröjt innan påföljden kunnat realiseras. Kristian har svårt 
att förstå hur det kan ta ett helt år.  
 
SKADESTÅND 

Erik och Kristian tror båda att de dömts till en bötespåföljd. De talar om 
skadeståndet som ett bötesbelopp och inser inte kopplingen till den skada 
som målsäganden åsamkats. De är frustrerade över det faktum att de dömts 
att betala summor som de i dagsläget omöjligt kan betala. De förundras 
över att rätten inte tagit hänsyn till deras ekonomiska situation och deras 
ålder. De studerar båda på gymnasiet och kommer inte att ha några in-
komster de kommande två – tre åren De oroas över hur beloppet ”tickar 
på” och över hur det senare kommer att påverka deras privatekonomi. De 
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beskriver situationen som mycket stressande. Det skulle önska att rätten 
gav dem en chans att betala tillbaka pengarna. De föreslår att ungdoms-
tjänsten kunde utgöras av avlönat arbete och att lönen skulle gå till skuld-
en. 
 
”Jag har det alltid i bakhuvudet. Hur ska jag kunna betala?” 
 
 ”Nu i veckan kom de här 500 kronorna till Brottsofferfonden, bara det är 
en smäll. Jag har inga pengar. 500 kronor för mig är mat en halv månad, 
nästan en hel.” 
 
”Skulderna lär man sig ju ingenting av, de är bara hopplöst att ge mig en 
skuld jag aldrig kan betala tillbaka.”  
 
 



 

 37

Avslutande kommentar 
 
De ungdomar som ingår i denna rapport utgör inget representativt urval av 
alla som ställts inför rätta för att de begått brott. Men de sju intervjuade ger 
ändå värdefulla bilder av hur ungdomar kan uppleva och förstå sin rätte-
gång. Dessa bilder kan tjäna som utgångspunkt för en diskussion om vad 
som skulle kunna göras för att rättegången ska bli en så meningsfull del av 
rättsprocessen som möjligt. 
 Det är främst två saker som framträder i de flesta intervjuerna: att de 
unga inte alltid förstår vad som händer och vad som sägs samt att de upp-
lever att de inte lyckades komma till tals, som de skulle ha önskat. 
 Det som ungdomarna inte förstått är bland annat sådant som har att 
göra med själva rättegången. Någon har till exempel inte förstått vem som 
är vem i rättssalen och de flesta tar upp att de inte förstått språket. Flera 
berättar i intervjun att de inte riktigt förstått vad deras påföljd innebär och 
undrar över detta. Ungdomarna har bland annat varit oklara över skillna-
den mellan bötespåföljd och skadestånd. Kanske skulle en lättillgänglig bro-
schyr med information om vanliga frågor kunna undanröja en del av risken 
för missförstånd. Den skulle rutinmässigt kunna ges till ungdomarna av so-
cialtjänsten eller advokaten, när de träffas inför rättegången, och gås ige-
nom muntligt då.  
 Det andra som framträder i flera av intervjuerna är att den unge/unga 
inte känt att han eller hon lyckats komma till tals och presentera sin bild i 
rätten. De har känt sig dömda på förhand. Denna upplevelse framkom även 
i fall där intervjuaren, som åhört rättegången, uppfattat att åklagare och 
domare verkligen ansträngt sig för att skapa en informell och öppen stäm-
ning. Det visar hur utsatta och pressade ungdomar kan känna sig under 
rättegången; en känsla som uppenbarligen inte alltid är lätt att överbrygga. 
Att de uppfattar det juridiska språket som svårt att förstå bidrar säkert till 
den känsla som flera beskriver – att rättegången pågår ovanför deras 
huvud. Flera ungdomar tar också upp hur obehagligt de tyckte att det hade 
varit att studiebesök med jämnåriga åhörare var närvarande. Det är troligt 
att ju mer ungdomarna förstår av rättegången och vad de döms till, och ju 
mer de klarar av att i rätten uttrycka av sina tankar och känslor kring 
brottet, desto större är chansen att rättens budskap når fram och ”tas 
emot”. Därför finns alla skäl för rättsväsendet att arbeta vidare för att göra 
rättegången i ungdomsmål så meningsfull som möjligt.  
 Det finns ytterligare saker, som de intervjuade tar upp, som är tanke-
väckande, även om man inte vet hur representativa de är. I den mån det 
finns advokater, som rekommenderar ungdomarna att inte tala sanning, är 
det allvarligt. Även om ungdomarna naturligtvis måste ha någon som före-
träder dem i rätten, så är det oerhört viktigt att de olika representanterna 
för samhället ger konsistenta normbudskap till den unge i samband med 
rättegången.            
 Det som slutligen belyses i ett par av intervjuerna är värdet av kort 
handläggningstid i ungdomsmål. Det är plågsamt för de unga när tiden från 
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brott till rättegång blir lång. Det försvårar deras möjlighet att känna att 
rättegången och påföljden är en konsekvens av brottet. Konsekvensprincip-
en försvagas även i de fall där också tiden från rättegången till straffets 
genomförande blir lång, vilket var fallet för ett par av de intervjuade ung-
domarna.    
 
 


