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Abstract  
 
This thesis covers Swedish criminal law, criminal procedure law and asylum law. The 

objective of the thesis is to describe and analyze questions regarding the evidentiary 

requirements, the burden of proof and the enquiry responsibility that arises in connection with 

determination of age in criminal case action. Some comparisons will be made towards the 

asylum process as questions of age determination is a necessary and important element of the 

asylum process as well.  

 

A determined age of the criminal offender and/or the asylum seeker is essential for the 

handling in both processes. The main ages of interest in the criminal process is 15, 18 and 21 

years old. These ages lay the foundation for actions made by the crime investigating 

authorities as well as the court in regard to the prosecution, the meting out of punishment and 

the choice of sanction. In the asylum process the main age of interest is 18 years old which 

determine if the asylum seeker should be legally considered as a child or an adult.  

 

A general background and rendering of the law regarding the protection of young criminals as 

well as unaccompanied asylum seeking minors will be made to emphasize the meaning of age 

in the criminal and the asylum legal process. The background also covers the scientific 

method of age determination and the values and ethics surrounding the method.  

 

The legal analysis will cover topics such as determination of age as a coercive measure, the 

legality of the criminal procedure legislation regarding age determination, the constitutional 

compliance of the legislation with special focus on the European Convention on Human 

Rights and Fundamental Freedoms and the UN convention on the Rights of the child. Aspects 

of legal security and the timing of the age determination will also be analyzed. 
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1. Inledning 
1.1 Introduktion till ämnet för uppsatsen 
 

Om en person som är född utomlands söker asyl eller begår ett brott i Sverige kan det 

uppkomma frågetecken kring hans/hennes ålder. När en persons identitet inte är säkerställd 

finns det en möjlighet att den verkliga åldern är en annan än vad personen själv påstår. I både 

straffprocessen och asylprocessen är ålder av väsentlig betydelse för hur handläggning ska 

ske. I straffprocessen är det av stor vikt att det finns en möjlighet för de brottsutredande 

myndigheterna och/eller domstolen att kunna utreda den misstänktes ålder. Det är 

ålderströsklarna 15, 18 samt 21 år som styr om förundersökning kan inledas och hur den ska 

bedrivas. Trösklarna har även grundläggande betydelse för beslut i åtalsfrågan, 

straffmätningen och påföljdsvalet. Enligt 1 kap. 6 § brottsbalken (1962:700), förkortad BrB, 

får ingen dömas till påföljd för ett brott han/hon begick före 15 års ålder. Straffprocessen för 

en ung lagöverträdare är genomgående utformad för att skydda och göra processen mildare 

för den unge i alla steg och ju yngre lagöverträdaren är desto mildare blir processen. 

Konsekvenserna av att inte känna till den misstänktes verkliga ålder kan bli att allvarliga brott 

inte utreds och/eller lagförs eller att de som döms får mindre ingripande påföljder än vad de 

skulle ha fått om deras verkliga ålder hade varit känd. Det är dessutom otillfredsställande att 

det är osäkert om en strafflindringsregel eller liknande är tillämplig eller inte. 

 

I asylprocessen är det, till skillnad från straffprocessen, främst tröskeln 18 år som är av 

betydelse. Åldern på ett ensamkommande asylsökande barn är av betydelse för 

handläggningen av asylärendet och för frågan om uppehållstillstånd. Åldern är även av 

betydelse för mottagandet av den asylsökande. I dagsläget tar Migrationsverket ställning till 

den asylsökandes ålder först i samband med det slutliga beslutet i asylärendet. Konsekvensen 

blir att även de som senare bedöms vara vuxna behandlas som barn genom hela processen och 

får ta del av de rättigheter och förmåner som egentligen enbart ska tillkomma asylsökande 

barn.1 Det finns också risk att ”riktiga” barn far illa om de på asylboenden beblandas med 

personer som är vuxna. Av 1 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716), förkortad UtlL, framgår att 

som barn åsyftas personer under 18 år. Lagrummet korresponderar med FN:s konvention om 

                                                
1 Ds 2016:37, Åldersbedömning tidigare i asylprocessen, s. 17. 
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barns rättigheter (Barnkonventionen) artikel 1 samt 9 kap. 1 § föräldrabalken (1949:381), 

förkortad FB. 

 

Åldersbedömning har sedan en tid tillbaka varit ett omtalat moment både i straffprocessen och 

asylprocessen. Frågorna som har varit uppe för diskussion handlar till stor del om medicinsk 

ålderbedömning, det vill säga när den misstänkte eller den asylsökande genomgår en 

medicinsk läkarundersökning för att fastställa hans/hennes ålder. Det väntas nu ny 

straffprocessrättslig och asylrättslig lagstiftning kring åldersbedömning som förmodligen 

kommer att träda ikraft under våren/sommaren 2017. Den nya lagstiftningen bemöter problem 

som uppstått kring främst legaliteten och tidpunkten för att bedöma ålder med hjälp av en 

medicinsk metod.  

 

Den här uppsatsen kommer att behandla några av de juridiska spörsmål som uppkommer vid 

åldersbedömning i straffprocessen. Utgångspunkten för uppsatsen är den medicinska 

åldersbedömningen. Vissa jämförelser kommer att göras mellan straffprocessen och 

asylprocessen, fokus kommer dock att ligga på straffprocessen. Uppsatsen kommer att beröra 

frågor om bland annat bevisbörda och beviskrav, utredningsansvar och utredningskrav, 

tidpunkten för den medicinska åldersbedömningen samt något om vad det innebär att vara en 

ung lagöverträdare och/eller ett barn i asylprocessen. Uppsatsen kommer följaktligen ta upp 

delar av det rättsliga skydd och särställning som tillkommer dessa grupper enligt svensk lag 

och av Sverige tillträdda konventioner på området. 

 

Uppsatsen berör både straffrätt, straffprocessrätt samt asylrätt som är ett förvaltningsrättsligt 

rättsområde. Den jämförande utblicken straffprocess i förhållande till asylprocess tjänar syftet 

att utvidga läsarens förståelse för åldersbedömningens såväl rättsliga historik som fortsatta 

tolkning och utveckling i straffprocessen. Fokus ligger på den medicinska åldersbedömningen 

och jämförelsen processerna emellan eftersträvar att belysa skillnader, likheter, möjligheter 

och risker. Läsaren bör i förhållande till den jämförelsen ha i åtanke att en brottsmisstänkt och 

en asylsökande har två helt skilda rättsliga ställningar. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med uppsatsen är att utifrån en rättsdogmatisk metod beskriva och analysera nuvarande 

och kommande lagstiftning kring åldersbedömning samt beviskrav, bevisbörda, 

utredningsansvar och utredningskrav vid åldersbedömning i straffprocessen. I syftet ingår 

även en analys kring tidpunkten för åldersbedömningen i straffprocessen jämfört med 

asylprocessen. 

 

Med följande frågeställningar avser jag att besvara mitt syfte: 

 

1. Vem bär bevisbördan för den misstänktes ålder och vilka beviskrav finns det för ålder 

i straffprocessen? Finns det några problem kring detta? 

2. Finns det ett utredningskrav för ålder i straffprocessen och vem bär 

utredningsansvaret? Finns det några problem kring detta? 

3. Hur väl korresponderar kommande lagstiftning kring åldersbedömning i 

straffprocessen med vår grundlag, övergripande principer och tillträdda konventioner? 

4. Vid vilken tidpunkt bör åldern bedömas i straffprocessen, jämfört med asylprocessen? 

1.3 Metod 
 

Den metod som har använts i uppsatsen är huvudsakligen rättsdogmatisk. Den 

rättsdogmatiska metoden karakteriseras av användandet av de allmänt accepterade 

rättskällorna för att fastställa gällande rätt. Mer konkret handlar det om att söka gällande rätt i 

lagstiftning, lagförarbeten, rättspraxis samt rättsvetenskaplig litteratur (doktrin).2 Doktrinen 

brukar nämnas bland eller i nära anslutning till rättskällorna men uppfattas ofta snarare som 

ett bidrag till den juridiska diskussionen än en rättskälla i egentlig bemärkning. Doktrinen 

används dels som ett verktyg för att få en bild av rättsläget genom att samla och analysera 

rätten men även för att påverka den fortsatta rättsutvecklingen genom ställningstaganden.3 

Tyngden av doktrin som rättskälla varierar beroende på rättsområde, dess inflytande kan 

sägas vara störst på rättsområden som är oreglerade men det finns även exempel på mer 

reglerade rättsområden där speciella verk och/eller särskilt inflytelserika personer har satt stor 

prägel.  

                                                
2 Kleineman, 2013, s. 21. 
3 Kleineman, 2013, s. 35. 
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Ett processrättsligt exempel på böcker som har erhållit en hög auktoritet, så att deras 

vägledning ofta följs även när den står i strid med övriga rättskällor, är Per Olof Ekelöfs 

läroböcker ”Rättegång I-V”.4  

 

Att rättskälleläran har en hierarkisk karaktär sätter sin prägel på den rättsdogmatiska metoden. 

Väljer till exempel en författare till en rättsdogmatisk text att beskriva hur han/hon ser på hur 

en rättslig bedömning ska göras i ett visst fall och stödjer sin beskrivning med en mängd 

underrättsavgöranden men samtidigt förbiser ett vägledande avgörande från Högsta 

domstolen så tillämpas en inkorrekt rättsdogmatisk metod.5 Detta hänger samman med att 

rättsdogmatiken präglas av den ovanliga egenskapen att den utgör såväl en central 

rättsvetenskaplig disciplin som en praktisk tillämpningsmetod för verksamma jurister i deras 

dagliga arbete.6  

 

Den rättsdogmatiska metoden kommer att kompletteras av den juridiska metoden vad gäller 

uppsatsens normativa analys. Vid normativ juridisk argumentation står i allmänhet domaren 

och maktdelningsläran i centrum. Domaren har till uppgift att finna och klargöra gällande rätt, 

ta ställning i bevisfrågan samt tillämpa gällande rätt i det aktuella fallet. Den juridiska 

metoden innefattar bland annat lagtolkningsprinciper, konfliktlösningsmaximer och 

övergripande principer som legalitetsprincipen. Lagtolkningsprinciperna utgör dock kärnan i 

den juridiska metoden.7  

1.4 Material 
 

I enlighet med den rättsdogmatiska metoden är materialet som uppsatsen baseras på centrerat 

till de allmänt accepterade rättskällorna. Som ett komplement till de traditionella rättskällorna 

kommer en del publikationer från myndigheter att förekomma som källa, speciellt vid 

beskrivningen av den vetenskapliga metoden för åldersbedömningen. Den utgivande 

myndighetens sakkunskap i frågan får i dessa fall garantera kvaliteten i skriftens innehåll. 

Sammanställningar från myndigheter får dock inte läsas okritiskt då kvaliteten kan vara ojämn 

och myndighetens tolkning och tillämpning i skilda författningar måste ses mot bakgrund av 

myndighetens syfte och mål.  
                                                
4 Lehrberg, 2015, s. 204-205. 
5 Kleineman, 2013, s. 38. 
6 Kleineman, 2013, s. 44. 
7 Spaak, 2013, s. 65-67. 
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Utgångspunkt som läsare är, i likhet med när en juridisk monografi studeras, en övergripande 

kritisk attityd till såväl källmaterial som urval och analys.  

 

I den mån rättspraxis förekommer i uppsatsen är den utifrån rättsdogmatikens systematik 

centrerad till Högsta domstolens och Migrationsöverdomstolens prejudikat. Vissa rättsfall 

från hovrätterna kommer dock att behandlas i syfte att belysa tidigare använda beviskrav vid 

åldersbedömning. 

 

I uppsatsen förekommer diskussion och analys kring kommande lagstiftning. När förarbeten 

behandlas utifrån en rättsdogmatisk metod är det viktigt att ha lagstiftningskedjan i åtanke på 

grund av att den tilltänkta lagstiftningen kan förändras i betydande mån under de olika 

beredningsfaserna innan den slutligen antas av riksdagen. Diskussionen och analysen kring 

kommande lagstiftning i uppsatsen tar därför sikte på hur det praktiska utfallet skulle bli om 

lagändringen blev antagen likt lydelsen i det refererade utvecklingsskedet.  

 

Den här uppsatsen behandlar rättsutvecklingen fram till och med den 1 februari 2017. 

1.5 Avgränsningar 
 

Avgränsningen mot straffrätt, straffprocessrätt och asylrätt kommer naturligt att utgå från vad 

som är relevant för frågan om åldersbedömning utifrån syftet med uppsatsen. Den medicinska 

åldersbedömningen är ett tvångsmedel i sig och resultatet av den samlade åldersbedömningen 

påverkar i sin tur övrig tvångsmedelsanvändning samt påföljdsbestämning, följaktligen 

kommer såväl regelverket för tvångsmedel som för påföljd behandlas i uppsatsen som två 

utgångspunkter för analysen kring åldersbedömning.  

 

Den jämförande utblicken mot asylprocessen tjänar som nämnt syftet att fördjupa förståelsen 

för medicinsk åldersbedömning som ett rättsligt instrument. Den asylrättsliga framställningen 

ska ses som ett komplement till den straff- och straffprocessrättsliga och avgränsningarna i 

den asylrättsliga delen av uppsatsen är gjorda med hänsyn till det. 

 

Eftersom uppsatsen är rättsdogmatisk kommer inte den vetenskapliga validiteten av 

metoderna för åldersbedömning beröras mer än för att beskriva vad domstolen har att ta 

ställning till i dessa fall. 



 6 

1.6 Disposition 
 
Den här uppsatsen innehåller sju stycken avsnitt. I det första avsnittet introduceras läsaren till 

uppsatsens ämne, syfte och frågeställningar. Även metod, material och avgränsningar 

presenteras i det första avsnittet. 

 

I det andra avsnittet behandlas den vetenskapliga metoden för medicinsk åldersbedömning. 

Avsnittet har placerats tidigt i uppsatsen för att läsaren ska ha förståelse för den praktiska 

innebörden av en medicinsk åldersbedömning vid den rättsliga analysen. Avsnittet utgör även 

en historisk bakgrund kring åldersbedömning och en redogörelse för vilka de inblandade 

myndigheterna är och vilken roll respektive myndighet har vid åldersbedömning. 

 

Det tredje avsnittet behandlar straffprocessens utredningar och grundläggande principer, 

utgångspunkter för bevisbörda och beviskrav samt något om balansen mellan 

brottsbekämpning och rättssäkerhet. Avsnittet tjänar som en bakgrund till övriga avsnitts 

analys av åldersbedömning i straffprocessen. I det tredje avsnittet redogörs även för relevanta 

artiklar i Europakonventionen och Barnkonventionen. 

 

I uppsatsens fjärde avsnitt behandlas ålder och tvångsmedel. Inledningsvis beskrivs 

tvångsmedel utifrån dess bakomliggande grundlagsskydd och de grundläggande principerna 

för rättsenlig tvångsmedelsanvändning, sedan redogörs särskilt för kroppsbesiktning av unga 

personer. Kroppsbesiktning är det tvångsmedel som används för att genomföra en medicinsk 

åldersbedömning i straffprocessen. Utifrån denna bakgrund kommer nuvarande och 

kommande reglering avseende kroppsbesiktning med ändamålet att avgöra ålder att 

analyseras. Analysen kommer främst att fokusera på den kommande lagstiftningens brister. 

 

Avsnitt fem behandlar ålderns betydelse vid påföljdsbestämningen. Även detta avsnitt inleds 

med en generell bakgrund där bland annat särregler för unga lagöverträdare presenteras. 

Avsnittet behandlar sedan hur påföljdsbestämningen ska företas när den misstänktes ålder är 

oklar med en analys kring främst utredningsansvar och utredningskrav för ålder.  

 

I det sjätte avsnittet utvidgas perspektivet kring åldersbedömning med en utblick mot 

asylprocessen. Avsnittet innehåller inledningsvis en generell bakgrund till lagstiftningen vid 

asylärenden samt något om innebörden av att vara ett barn i asylprocessen.  
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Den jämförande analysen avseende åldersbedömning utgår från kommande asylrättslig 

lagstiftning som kommer att medge beslut om ålder initialt i asylprocessen. Frågan blir 

således om en liknande lösning i straffprocessen skulle vara möjlig. Till sist kommer 

samtyckets betydelse vid åldersbedömning att beröras. Diskussionen är teoretiskt intressant 

men bör ses som en kursiv del av uppsatsen då det i praktiken antagligen varken är lämpligt 

eller möjligt att införa samtycke vid tvångsmedelsanvändning.  

 

Avsnitt sju innehåller ett sammanfattande slutord. 

2. Metod för att bedöma ålder idag 
 

Det finns idag inte någon medicinsk eller psykosocial metod som kan fastställa den 

kronologiska åldern för ungdomar exakt. I normalfallet består utredning om ålder av 

information från ett flertal källor både inom straffprocessen och asylprocessen. Några 

exempel på användbar information är ambassadkontakter från den misstänktes/asylsökandes 

hemland, uppgifter från Interpol om tidigare brottslighet och andra uppgivna identiteter, 

uppgifter från förhör inom ramen för förundersökningen, skriftliga och muntliga uppgifter 

som upptagits av Migrationsverket samt medicinsk ålderbedömning. 

 

Asylsökande har sedan början av 2000-talet haft möjligheten att på frivillig basis göra en 

medicinsk åldersbedömning för att styrka sin ålder när annan förtrolig dokumentation saknas. 

I vissa länder saknas det exempelvis tillförlitlig folkbokföring och det är inte säkert att den 

asylsökande själv vet exakt hur gammal han/hon är. Den tidigare medicinska bedömningen 

som gjordes av asylsökande hos Migrationsverket bestod vanligtvis av en grundlig 

genomgång av personens bakgrund tillsammans med mätning av längd och vikt samt en 

kroppsundersökning för att bedöma mognad. Enligt en översikt gjord av Socialstyrelsen visar 

aktuell forskning att åldersbedömning med sådan så kallad icke-radiologisk metod saknar 

vetenskapligt stöd, Socialstyrelsen har därför beslutat att rekommendationerna för sådan 

medicinsk åldersbedömning av barn i övre tonåren ska upphöra att gälla.8  

 

  

                                                
8 SBU:s upplysningstjänst angående åldersbedömning med icke-radiologiska 
bedömningsmetoder, 2016-04-20. 
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I anknytning till översikten av icke-radiologiska metoder för åldersbedömning gjorde 

Socialstyrelsen även en kunskapsöversikt kring de radiologiska metoderna (undersökningar 

innefattande röntgen). Från och med år 2012 har Socialstyrelsens rekommendation varit att 

medicinsk åldersbedömning av asylsökande ska ske utifrån en barnläkarundersökning och 

röntgen av handled samt visdomständer. Metoden har dock fått kritik från bland annat 

Svenska Barnläkarföreningen som anser att utförandesättet är alltför osäkert. 

Barnläkarföreningen framhävde i sin kritik att exempelvis bedömning av psykosocial mognad 

gjord av personer som känner ungdomen väl och har stor erfarenhet av arbete med ungdomar 

bör kunna användas istället för en medicinsk bedömning med röntgen.9 

 

Utifrån kunskapsöversikten över radiologiska metoder fann Socialstyrelsen att aktuell 

forskning visar att undersökning med magnetkamera kan minska risken för att barn bedöms 

som vuxna jämfört med traditionell röntgen. Socialstyrelsen har utifrån det resultatet fått i 

uppdrag av regeringen att fördjupa kunskapen kring magnetkameraundersökning som metod 

för medicinsk åldersbedömning. Migrationsverket utför för tillfället inga medicinska 

åldersbedömningar utan väntar på resultatet av Socialstyrelsens pågående undersökning för 

vägledning. Socialstyrelsens undersökning kring magnetkameraundersökningens fördelar ska 

slutredovisas i slutet av november 2017.10 

 

De medicinska åldersbedömningarna i brottmål har fram tills nyligen skett efter åklagares 

beslut om kroppsbesiktningen enligt rättegångsbalken (1942:740), förkortad RB.11 Sådana 

beslut om kroppsbesiktning har använts både för att utreda om den misstänkte är straffmyndig 

och för situationer där åldern har betydelse för påföljdsfrågan. Resultatet av den medicinska 

bedömningen har därefter tillsammans med annan utredning åberopats av åklagaren i domstol. 

Detta sätt att tolka bestämmelsen om kroppsbesiktning i 28 kap. 12 § RB underkändes den 23 

december 2016 i ett beslut från Högsta domstolen.12 Beslutet och den föregående tolkningen 

av bestämmelsen i RB kommer att diskuteras i uppsatsen.  

 

                                                
9 Svenska Barnläkarföreningen, Angående medicinska ålderbedömningar av asylsökande 
ungdomar, 2015-07-20. 
10 Socialstyrelsen, Metoder för radiologisk åldersbedömning – En systematisk översikt, 2016-
07-07. 
11 Åklagarmyndigheten, ÅM-A 2014/1182, s. 15. 
12 Högsta domstolens beslut, meddelat i Stockholm 2016-12-23, mål Ö 4753-16. 
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Det är Rättsmedicinalverket som utför de medicinska ålderbedömningarna i straffprocessen. 

Myndigheten kommer framöver även att genomföra medicinska åldersbedömningar inom 

ramen för asylprocessen om/när de upptas igen. På Rättsmedicinalverkets websida anges att i 

dessa fall kommer en tandmognadsbedömning samt en bedömning av mognadsgraden av 

tillväxtzonen i lårbenets nedre del att ligga till grund för den samlade bedömningen huruvida 

personen i fråga är yngre eller äldre än 18 år. Varje knäledsbild ska bedömas av två 

oberoende röntgenläkare med erforderlig kompetens och varje panoramaröntgenbild (av 

tänderna) ska bedömas av två oberoende tandläkare. Röntgenläkarna och tandläkarna kommer 

inte att uttala sig om individen utan enbart om mognadsgraden av benet/tandroten. Den 

samlade medicinska åldersbedömningen kommer sedan att göras av en rättsläkare.13 

 

Statens medicinsk-etiska råd, förkortat Smer, tog under hösten 2016 ställning till 

åldersbedömningar i asylprocessen med ett uttalande. Enligt uttalandet anser Smer att 

åldersbedömningar av flyktingar är etiskt godtagbara trots att de metoder som används idag är 

långt ifrån exakta. Smer anser att endast metoder som har starkt vetenskapligt stöd ska 

användas och att utvecklingen av metoderna bör fortskrida. Osäkerheter och felmarginaler ska 

anges och framgå på ett tydligt sätt, felmarginalerna ska tas hänsyn till vid den slutliga 

bedömningen och vid tvivel ska den asylsökande bedömas som barn hellre än vice versa. Den 

asylsökandes samtycke ska inhämtas och dennes integritet respekteras.14 

3. Straffprocessen – Några allmänna utgångspunkter 

3.1 Brottsbekämpning och rättssäkerhet  
 

De straffrättsliga reglerna realiseras genom straffprocessen. Centralt för straffprocessen är 

brottsbekämpning, samtidigt får ingen oskyldig blir dömd för brott. I motvikt till den 

brottsbekämpande funktionen finns det därför rättsäkerhetssynpunkter som balanserar 

processen. Skulle tyngdpunkten ligga på brottsbekämpning skulle rättssäkerhetsintresset 

riskeras och tvärtom.15 

 

                                                
13 Rättsmedicinalverket, Medicinska åldersbedömningar, 2016-09-09. 
14 Smer, medicinska åldersbedömningar i asylprocessen – etiska aspekter, 2016-10-20. 
15 Jmf. Bylund, 1993, s. 38. 
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En god brottsbekämpande funktion kräver effektivitet. Effektivitet innebär i sammanhanget 

att lagöverträdare skyndsamt ställs inför rätta och att antalet felaktiga friande domar 

minimeras. Rättssäkerhetens tyngdpunkt ligger tvärtom i att minimera antalet felaktigt 

fällande domar.16  

 

Balansen mellan brottsbekämpning och effektivitet varierar beroende på vilket skede i 

straffprocessen man befinner sig. Brottsbekämpningen har störst genomslag under 

förundersökningen och minskar sedan under processens gång.17 

3.2 Utredning och principer inom straffprocessen  
 

Den svenska straffprocessen består av två utredningar, förundersökningen och 

huvudförhandlingen. Enligt 20 kap. 1 § RB får domstolen inte ta upp fråga om ansvar för 

brott med mindre att åtal för brottet har väckts, huruvida åtal kan väckas styrts i sin tur av vad 

som kommit fram under förundersökningen. Av 23 kap. 1 § RB framgår att en 

förundersökning ska inledas så snart det finns anledning att anta att brott som hör till allmänt 

åtal har förövats. För att reglerna om förundersökning ska bli tillämpliga krävs alltså att det 

finns en misstanke om ett konkret brott, vilket innebär att gärningsmannen kan vara okänd 

inledningsvis.18 Syftet med förundersökningen anges i 23 kap. 2 § RB som anger att det ska 

utredas vem som skäligen kan misstänkas för brott och om det föreligger tillräckliga skäl för 

åtal mot personen. Det innebär att den materiella grunden för åklagarens beslut i åtalsfrågan 

utgår från vad som framkommit under förundersökningen och att målet ska beredas så att 

bevisningen kan förebringas i ett sammanhang under huvudförhandlingen.  

 

Straffprocessen faller tillbaka på såväl allmänna principer som centrala straffprocessrättsliga 

principer. Undersökningsprincipen gäller specifikt under förundersökningen och innebär att 

utredning bedrivs av en myndighet och att de berörda är undersökningsobjekt.19  

 

  

                                                
16 Ekelöf, Edelstam, Heuman, Pauli, 2016, s. 30. 
17 Lindell, Eklund, Asp, Andersson, 2005, s. 22. 
18 RB, kommentar till 23 kap. 1 § första stycket. 
19 Bring, Diesen, 2009, s. 64-70. 
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Behovet av effektivitet under förundersökningen får aldrig innebära att den som utreds utsätts 

för obefogade medel. För att säkerställa att det inte sker finns den så kallade 

objektivitetsprincipen som gäller för all offentlig verksamhet enligt 1 kap. 9 § 

regeringsformen, förkortad RF. Enligt 23 kap. 4 § första stycket RB, innebär 

objektivitetsprincipen att förundersökningen ska bedrivas brett, allsidigt och förutsättningslöst 

där både omständigheter som talar för och emot den misstänkte ska beaktas. Detta är mycket 

viktigt i Sverige eftersom polis och åklagare är skyldiga att objektivt bedriva utredning även 

för försvarets räkning då det inte finns någon neutral part som övervakar brottsutredningen. 

Objektivitetsprincipen gäller inte enbart under förundersökningen. Åklagarens 

objektivitetsplikt gäller under förundersökningen såväl som under huvudförhandlingen och i 

viss utsträckning även efter domen.20  

 

I 23 kap. 4 § andra stycket RB regleras hänsynsprincipen samt skyndsamhetsprincipen. 

Hänsynsprincipen är tillämplig på alla personer som berörs av en förundersökning och inte 

enbart den som är misstänkt. Principen innebär att en förundersökning ska genomföras på ett 

diskret sätt så att inte någon person i onödan utsätts för brottsmisstanke eller får vidkännas 

kostnad eller annan olägenhet.21 Skyndsamhetsprincipen i sin tur, som medför krav på 

tidsmässig effektivitet, är extra viktig vad gäller utredningar om brott där den misstänkte 

gärningsmannen är ungdom och lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga 

lagöverträdare, förkortad LUL, är tillämplig.22  

 

Vid huvudförhandlingen gäller den så kallade omedelbarhetsprincipen, lagstadgad i 30 kap. 2 

§ RB. Det som framkommit under förundersökningen måste upprepas vid 

huvudförhandlingen för att domstolen ska kunna använda sig av informationen i sin 

bedömning, därför blir resultatet av förundersökningen i praktiken helt avgörande för 

utgången av brottmål. Omedelbarhetsprincipen sammanhänger med kontradiktionsprincipen 

som ger uttryck för parternas rätt att ta del av och bemöta vad de anför processen. 

Kontradiktionsprincipen kommer till uttryck i flera av RB:s regler men finns inte uttryckligen 

lagfäst någonstans, den anses dock utgöra en del av artikel 6 i den Europeiska konventionen 

om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, förkortad EKMR.23 

                                                
20 Bring, Diesen, 2009, s. 64-70. 
21 Lindberg, 2012, s. 33. 
22 Bring, Diesen, 2009, s. 64-70. 
23 Ekelöf, Edelstam, Heuman, 2009, s. 30-31 
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Genom införlivandet av EKMR i svensk rätt har det tillkommit ytterligare en lagreglerad 

allmän rättsgrundsats, rätt till en rättvis rättegång enligt artikel 6, vilken kommer behandlas 

mer ingående nedan. 

 

Genom legalitetsprincipen tillvaratas intresset av ordning och reda inom rättskipningen. 

Principen bidrar till förutsägbarhet och rättssäkerhet.24 Legalitetsprincipen finns lagfäst i 1 

kap. 1 § och 2 kap. 10 § RF, artikel 7 EKMR samt FN:s deklaration om de mänskliga 

rättigheterna.  

 

Dispositionsprincipen gäller inom straffprocessen och innebär att domstolen ska eller må 

företa viss processhandling endast på yrkande av någon av parterna. Inom straffprocessen är 

domstolen emellertid inte bunden till den misstänktes erkännande och påföljden fastställs ex 

officio. Domstolen kan även ogilla åtalet oberoende parts yrkande om det framkommer 

omständigheter som utesluter straffbarhet. Ekelöf anser att dispositionsprincipen är ett 

specialfall av förhandlingsprincipen som innebär att rättegången bygger på verksamhet som 

parterna kan utöva av egen drift.25  

 

Officialprincipen innebär att det finns regler om att domstolen ska eller må vara självständigt 

verksam i processen. För att skydda den misstänkte har officialprincipen i brottmål större 

utrymme jämfört med vad den har i tvistemål. I brottmål kan domstolen ex officio självmant 

föranstalta om all slags bevisning, det är emellertid ovanligt att domstolen föranstaltar om 

komplettering av bevisning.26 

  

                                                
24 Ekelöf, Edelstam, Heuman, Pauli, 2016, s. 57. 
25 Ekelöf, Edelstam, Heuman, Pauli, 2016, s. 66-69. 
26 Lindell, Eklund, Asp, Andersson, 2005, s. 26. 
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3.3 Allmänt om bevisbörda och beviskrav i straffprocessen 
 

I brottmål är det åklagaren som bär bevisbördan för alla objektiva moment som ingår i 

gärningsbeskrivningen. Det finns ingen uttrycklig bestämmelse i RB som anger att åklagaren 

bär bevisbördan men EKMR:s regel om oskuldspresumtion i artikel 6.2 ger uttryck för det. 

Oskuldspresumtionen innebär dessutom att en domare inte får hysa en förutfattad mening om 

att den misstänkte är skyldig och att den misstänktes uttalanden inte får tolkas som ett 

erkännande om så inte var avsett av honom/henne.27 Den latinska sentensen ”in dubio pro 

reo” (i tveksamma fall till förmån för den misstänkte) ger också uttryck för åklagarens 

bevisbörda. 

 

Åklagarens bevisbörda avser endast rättsfakta (rekvisitmotsvarigheter i 

gärningsbeskrivningen), försvårande omständigheter som är av betydelse för 

straffvärdesbedömningen samt frånvaron av straffmildrande omständigheter. Åklagarens 

bevisbörda avser således inte bevisfakta utan dessa ska sammanvägas vid bevisvärderingen. 

Förhållanden som är av betydelse för påföljdsvalet (exempelvis ålder) omfattas inte av vad 

åklagaren måste bevisa som ansvarsgrundande moment. Presumtionen till förmån för den 

misstänkte föreligger alltså inte vad gäller förhållanden som är av betydelse för påföljdsvalet. 

Det innebär dock inte att den misstänktes ord obestyrkt kan läggas till grund för en dom utan 

att det av domstolen avgörs vilka beviskrav som bör gälla.28 

 

Beviskravet i brottmål kan formuleras på två principiellt olika sätt, positivt och negativt. Om 

beviskravet uttrycks på ett positivt sätt innebär det att domstolen anger hur stark bevisning 

som krävs, det vanligaste exemplet är att domstolen förklarar att åtalet är styrkt. Om 

beviskravet däremot formuleras negativt inriktas prövningen istället på sådana förhållanden 

som talar mot åklagarens ansvarspåstående. Ett exempel på en negativ formulering av 

beviskravet är att den misstänktes skuld måste vara ställd utom rimligt tvivel. Prövningen tar i 

dessa fall sikte på förhållanden som utesluter straffansvar för den misstänkte. Högsta 

domstolen har inte angett hur starkt ett tvivel måste vara eller om ett tvivel måste vara av en 

viss art för att åtalet ska ogillas, i doktrinen anges dock att tvivel ska vara rationellt och 

konkret.29 

                                                
27 Ekelöf, Edelstam, Heuman, 2009, s. 150-151. 
28 Ekelöf, Edelstam, Heuman, 2009, s. 158-159. 
29 Ekelöf, Edelstam, Heuman, 2009, s. 151-155. 
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3.4 Europakonventionen 
 

EKMR har inkorporerats i svensk rätt genom lagen (1994:1219) om den europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna, i vilken det föreskrivs att EKMR och dess tilläggsprotokoll ska gälla som lag här i 

landet. I 2 kap. 19 § RF anges även att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med 

Sveriges åtaganden på grund av EKMR.   

 

Artikel 6 i EKMR utrustar medlemsstaterna med en grundläggande rättssäkerhetsgaranti. 

Enligt artikel 6.1 ska domstolsförfarandet vara utformat så att krav för domstolens oberoende 

och opartiskhet tillgodoses. Domstolen ska vara inrättad enligt lag, domstolsförfarandet ska 

vara korrekt och rättvist mot den enskilde samt med vissa undantag muntligt och offentligt 

och ske inom rimlig tid. Domen ska avkunnas offentligt. Processen ska präglas av 

förutsägbarhet och tydlighet för den misstänkte. Detta kallas sammanfattningsvis för rätten till 

en rättvis rättegång. 

 

I artikel 6.3 EKMR tillkommer vissa processgarantier som bör ses som särskilda aspekter av 

ovan nämnda kriterier för en rättvis rättegång. Dessa minimigarantier innebär i huvudsak att 

den misstänkte ska underrättas om anklagelsen mot honom, få tillräcklig tid att förbereda sitt 

försvar, ha rätt att försvara sig personligen eller genom ombud, ges möjlighet att förhöra 

vittnen som åberopas mot honom/henne samt inkalla egna vittnen och vid behov få en 

kostnadsfri tolk.  

 

Den som är misstänkt för brott behöver enligt artikel 6.1 EKMR inte bidra till utredningen 

eller bevisningen i målet genom att göra medgivanden eller tillhandahålla belastande material, 

vilket sammanfaller med att det är åklagaren som ska bevisa den misstänktes skuld enligt den 

allmänna oskuldspresumtionen i artikel 6.2 EKMR. Den misstänkte har rätt att inte uttala sig 

överhuvudtaget och är inte skyldig att på något vis underlätta för åklagaren i dennes arbete. 

Rätten för en misstänkt person att vägra lämna belastande uppgifter hindrar dock inte 

domstolen från att vid bevisvärderingen dra slutsatser av den misstänktes vägran att uttala sig 

eller i övrigt av det sätt vilket han/hon valt att försvara sig.30  

                                                
30 Danelius, 2015, s. 259 f. 
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3.5 Barnkonventionen 
 

Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling utan omröstning Barnkonventionen 

(Konventionen om Barnets Rättigheter). Arbetet med att ta fram konventionen hade då pågått 

i tio år. Efter att tjugo stater ratificerat konventionen trädde den i kraft den 2 september 1990. 

Därmed förelåg en juridiskt bindande överenskommelse som ger alla barn upp till 18 år egna 

rättigheter. 

 

Konventionen innehåller 54 artiklar samt tre fakultativa protokoll varav Sverige har ratificerat 

två av dem. Barnkonventionen ska ses som en helhet även om artiklarna är mycket olika till 

sin natur. Det finns artiklar som är absoluta i sin karaktär eftersom de innehåller 

medborgerliga och politiska rättigheter medan andra artiklar anger vad som är önskvärt för 

barn i hela världen. Enligt konventionen definieras barn som varje person under 18 år om 

barnet inte blir myndigt tidigare enligt för barnet gällande lag. De fyra grundläggande 

principerna i Barnkonventionen är principen om icke-diskriminering (artikel 2), principen om 

barnets bästa (artikel 3), principen om barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 

6) samt principen om barnets rätt att komma till tals (artikel 12).   

 

Barnets bästa (artikel 3) härleds främst utifrån två tankar - att barn är sårbara och behöver stöd 

och skydd samt att barn har ett fullt och lika människovärde. I svensk lagstiftning hänvisas 

uttryckligen till barnets bästa på flera ställen och principen ska vara vägledande i alla beslut 

som rör barn. Artikel 6 angående barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling avser inte 

enbart fysisk hälsa utan även moralisk, andlig, psykisk och social utveckling. Artikel 12 om 

barnets rätt att komma till tals innebär att ett barn ska ses som en person med egna rättigheter 

som har rätt att uttrycka sina åsikter efter sin egen förmåga. Principen om icke-diskriminering 

(artikel 2) gäller både lag och handling och därtill för samhället som helhet och inte enbart det 

allmänna gentemot medborgarna. Bestämmelsen i 1 kap. 2 § RF om förbud mot 

diskriminering, tar sikte på både barn och vuxna och korresponderar med artikel 2 i 

Barnkonventionen. 

 

I Barnkonventionen finns det en mängd artiklar som reglerar straffprocess och kriminalvård 

för unga lagöverträdare. Artikel 37 anger under vilka förutsättningar ett barn får 

frihetsberövas och hur barn som frihetsberövas ska behandlas. Artikel 40 anger vilka 

rättigheter ett barn har som är anklagat för brott eller har blivit dömt för en straffbar handling. 



 16 

I artikel 40 föreskrivs även att konventionsstaterna särskilt ska fastställa en lägsta 

straffbarhetsålder. I svensk rätt motsvaras artikel 40 framförallt av reglerna i LUL men även 

särskilda bestämmelser som gäller unga lagöverträdare i RB och BrB. Flertalet av 

rättigheterna i artikel 37 har en motsvarighet i RF och EKMR, även reglerna om synnerliga 

skäl i 23 § LUL samt 30 kap. 5 § BrB motsvarar artikel 37 i Barnkonventionen.31  

4. Ålder och tvångsmedel 
4.1 Tvångsmedel i allmänhet 
 
De straffprocessuella tvångsmedlen regleras huvudsakligen i RB och LUL samt vissa lagar 

med tidsbegränsad varaktighet.32 Det finns även regler om tvångsmedel i vissa straffrättsliga 

författningar.33 RB innehåller inte någon definition av vad ett straffprocessuellt tvångsmedel 

är men generellt brukar direkta ingripanden mot person eller egendom som företas i 

myndighetsutövning och utgör intrång i någons rättsfär betraktas som tvångsmedel.34  

 

Tvångsmedelsregleringen i RB syftar till att säkra utredning och lagföring av brott. En 

effektiv process kan i många fall garanteras med hjälp av tvångsmedel eftersom de bidrar till 

en resultatrikare brottsprevention i samhället och rättsskyddet för målsäganden stärks. 

Tvångsmedel får dock inte användas enligt RB enbart i syfte att förebygga brott om det inte 

finns en uttrycklig regel som anger det. Mot intresset av effektiv brottsutredning gör sig 

hänsyn till den misstänkte och tredje man gällande, det vill säga den person som direkt eller 

indirekt drabbas av tvångsmedlet. Tvångsmedel under en förundersökning är en av samhällets 

mest ingripande åtgärder mot enskilda.  

 

Enligt 2 kap. 6 § RF skyddas vi mot påtvingade kroppsliga ingrepp, kroppsvisitation, 

husrannsakan och liknande intrång. Kroppsligt ingrepp avser främst våld mot 

människokroppen, läkarundersökningar, mindre ingrepp som vaccinering och 

blodprovstagning samt liknande företeelser som brukar betecknas med ordet 

kroppsbesiktning. Tvångsmässigt tagande av fingeravtryck betraktas också som ett kroppsligt 

ingrepp. 

                                                
31 Åklagarmyndigheten, RättsPM 2013:7, s. 9 f.  
32 T.ex. lag (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott.  
33 T.ex. lag (2000:1225) om straff för smuggling. 
34 Lindberg, 2012, s. 5-6. 
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År 2010 stärktes grundlagsskyddet mot intrång i den personliga integriteten med ett andra 

stycke i 2 kap. 6 § RF. Genom lagändringen blev var och en gentemot det allmänna skyddad 

mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär 

övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Vidare tillförsäkras i 

2 kap. 8 § RF ett skydd som anger att var och en gentemot det allmänna är skyddad mot 

frihetsberövanden. Den som är svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet att 

förflytta sig inom riket och att lämna det. Enligt 2 kap. 9 § RF gäller också att om en annan 

myndighet än en domstol har berövat en person friheten med anledning av brott eller 

misstanke om brott ska personen få frihetsberövandet prövat av domstol utan oskäligt 

dröjsmål. 

 

Uttryckligt stöd i lag krävs för att en myndighet ska kunna göra intrång i en persons 

rörelsefrihet, hemfrid, privatliv samt personliga integritet. Begränsningar får enligt 2 kap. 20-

21 §§ RF endast göras för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt 

samhälle och de får inte hota den fria åsiktsbildningen. Begränsningarna får dessutom inte gå 

utöver vad som är nödvändigt mot bakgrund av de ändamål som motiverar inskränkningarna i 

de aktuella fri- och rättigheterna eller göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller 

annan sådan åskådning. 

 

Eftersom reglerna om tvångsmedel inte är tvingande är det alltid ytterst den enskilde 

beslutsfattaren som ska se till att balansen mellan integritet och effektivitet upprätthålls.35 För 

att skapa balans mellan intresset av effektiv brottsbekämpning, den enskildes integritet och 

rättssäkerhet finns ett antal allmänna principer, vissa av dem är lagfästa medan andra enbart 

har utvecklats i praxis. 

 

Den straffrättsliga principen om krav på legalitet (legalitetsprincipen) innebär att lagstiftning 

kring tvångsmedel ska vara såväl förutsägbar som enhetlig, likformig, obligatorisk, tvingande 

och detaljreglerad. Detta innebär att det inte finns plats för någon elasticitet i 

tvångsmedelsregleringen med exempelvis vaga eller mångtydiga rekvisit.36 Ändamålet bakom 

tvångsmedlet måste definieras tydligt i lagtexten utifrån ändamålsprincipen som innebär att 

ett tvångsmedel får användas enbart för de i lagstiftningen angivna syftena.  

                                                
35 Lindberg, 2012, s. 16-19. 
36 Lindberg, 2012, avsnitt 3.1. 
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Principen gäller såväl för lagstiftningen i sig som vid tillämpning. Innan ett tvångsmedel 

beslutas för ett visst ändamål måste beslutsfattaren pröva om ändamålet ligger inom 

tvångsmedlets tillämpningsområde, om svaret blir nekande får tvångsmedlet inte användas. 

Den som beslutar om tvångsmedlet ska inte ha utrymme för någon skönsmässig frihet i det 

enskilda fallet.37 För att minska utrymmet för eventuella godtyckliga eller överraskande 

tvångsmedelsingrepp bör beslutsfattare vara restriktiva i sin tillämpning så att ingen extensiv 

rättstillämpning eller regelmissbruk förekommer på tvångsmedelsområdet. Det skulle hota 

den allmänna rättssäkerheten.38  

 

Med utgångspunkt i ändamålsprincipen har det utvecklats ytterligare principer som har införts 

i tvångsmedelsreglerna.39 Behovs- och proportionalitetsprinciperna överlappas till viss del av 

varandra. Behovsprincipen innebär att en myndighet får använda sig av tvång och/eller 

tvångsmedel enbart om det finns ett behov som talar för att situationen inte går att lösa utan 

att ta till sådana medel. Tvånget ska vara både nödvändigt och verkningsfullt och när det finns 

flera alternativ ska det mildaste och minst ingripande mot den enskilde väljas. Vidare innebär 

behovsprincipen också att tvångsmedlet ska sluta användas så fort det inte längre är motiverat 

eller om syftet är uppnått. Vid anhållande och häktning är det viktigt att beslutsfattaren 

överväger möjligheten till en mindre ingripande åtgärd.40 

 

Proportionalitetsprincipen fokuserar på de negativa verkningar användningen av tvångsmedel 

kan få jämfört med motstående intressen och innebär att den som beslutar om ett tvångsmedel 

i varje enskilt fall ska pröva om arten, styrkan, räckvidden och varaktigheten av ingripandet 

står i rimlig proportion till det önskade målet. Motstående intressen kan exempelvis vara 

tänkbara skador för personen som drabbas direkt eller indirekt av tvångsmedlet. Den skada 

som ingreppet orsakar måste stå i rimlig proportion till vad som kan vinnas med ingreppet. 

Särskilt vid brott av ringa art eller brott med mycket lågt straffvärde kan ett tvångsmedel som 

innebär ett förhållandevis litet ingrepp medföra en sådan disproportion att användningen av 

tvångsmedlet måste uteslutas.  

                                                
37 Lindberg, 2012, s. 22-23. 
38 Ekelöf, Bylund, Edelstam, 2006, s. 47. 
39 Se SOU 1984:54 s. 76. 
40 Lindberg, 2012, s. 25. 
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Det är viktigt att proportionalitetsprincipen iakttas strikt i fråga om tvångsmedel som kan 

upplevas som särskilt ingripande för den enskilde, exempelvis kroppsbesiktning. 41  En 

proportionalitetsbestämmelse har införts i samtliga tvångsmedelskapitel i RB. En allmän 

utgångspunkt vid proportionalitetsavvägningar är att tvångsmedel som endast avser egendom 

eller ekonomiska intressen är mindre allvarliga än ingrepp som tar sikte på någons frihet 

och/eller personliga integritet.42 

4.2 Särskilt om kroppsbesiktning 
 
Få rättsfrågor har så stor betydelse för den enskildes frihet och integritet som användandet av 

straffprocessuella tvångsmedel. När tvångsmedlen riktas mot barn är det av särskild vikt att de 

används med restriktivitet samt att beslutsfattaren särskilt beaktar innehållet i de konventioner 

som Sverige har tillträtt på området.43  

 
I 36 f § LUL anges uttömmande vilka tvångsmedel som får användas mot den som är under 

15 år. Tvångsmedelsanvändningen begränsas enligt lagrummet till LUL, 23 kap. 7-9 §§ RB 

samt annan författning där det uttryckligen föreskrivs att tvångsmedlet får användas mot den 

som är under 15 år. Hänvisningen till annan författning med sådan föreskrift avser 

bestämmelserna om kroppsvisitation och kroppsbesiktning i 27 § lagen (2000:1225) om straff 

för smuggling. 

 

Möjligheten att besluta om kroppsbesiktning mot en person under 15 år regleras i 36 a § LUL 

och avser fall då den unge är skäligen misstänkt för brott enligt presumtionsregeln i 31 § 

första stycket LUL. Presumtionsregeln stadgar att en LUL-utredning, det vill säga en 

förundersökning gentemot en person under 15 år, ska inledas vid allvarliga brott begångna av 

ungdomar under 15 år. Enligt förarbetena ska kroppsbesiktning i dessa fall användas 

restriktivt och föregås av noggranna överväganden. Användningen ska avse ett brott för vilket 

det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år. Om kroppsbesiktningen sker för att 

klarlägga omständigheter kring brottet krävs att det är fråga om synnerlig vikt samt att 

väsentliga omständigheter därmed kan klargöras. Det ska i princip vara så att utredningen inte 

kan föras framåt om inte beslut om kroppsbesiktning fattas för att det ska vara acceptabelt.  

                                                
41 Lindberg, 2012, avsnitt 3.4.2. 
42 Ekelöf, Bylund, Edelstam, 2006, s. 48. 
43 Lindberg, 2013, s. 771. 
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Utöver den bedömningen ska även behovs- och proportionalitetsprincipen beaktas, varvid 

särskild vikt ska läggas vid att det är fråga om ett barn genom att beakta barnets ålder och 

mognad.44 

 

Mot personer som är över 15 år och skäligen misstänkta för brott får kroppsbesiktning företas 

enligt 28 kap. 11-12 a §§ RB avseende brott på vilket fängelse kan följa. 

4.3 Åldersbedömning genom kroppsbesiktning 

4.3.1 Bakgrund och utveckling  
 

I september 2016 skickades en begäran om kroppsbesiktning in till Stockholms tingsrätt. 

Personen begäran avsåg var asylsökande och hade gjort gällande att han var 14 år gammal 

och således inte straffmyndig. Han var åtalad för bland annat stöld, varpå fängelse låg i 

straffskalan. Åklagaren som var ansvarig för ärendet påpekade att en kroppsbesiktning 

utgjorde ett nödvändigt delmoment för att kunna fastställa den misstänktes rätta ålder. Frågan 

som ställdes tingsrätten var om kroppsbesiktning för att bestämma om en person är 

straffmyndig ryms under ändamålet ”för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse 

för utredning av brottet” enligt 28 kap. 11 § RB.  

 
Tingsrätten avslog åklagarens begäran om att domstolen skulle fatta beslut om 

kroppsbesiktning. Tingsrättens beslut överklagades och även hovrätten avslog åklagarens 

begäran. Hovrättens motivering till avslaget var att lagstiftningen som den ser ut idag inte 

tillåter att kroppsbesiktning, såsom tand- och skelettröntgen, används för att kartlägga åldern 

på den misstänkte. Riksåklagaren överklagade beslutet till Högsta domstolen. Den 23 

december 2016 kom Högsta domstolens beslut i frågan, vilket kommer att redogöras för 

nedan. 

  

                                                
44 Prop. 2009/10:105 s. 50. 
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4.3.2 Två skilda tolkningar kring ändamålet med 28 kap. 11 § RB 

 

Tvångsmedelsanvändning kräver stöd i lag och får endast användas för de i lagen angivna 

syftena. Högsta domstolen påpekade i NJA 1996 s. 577 att vad gäller bestämmelser om 

undantag från en grundlagsskyddad rättighet finns särskild anledning till restriktivitet när 

dessa ska tolkas. Även inom doktrinen har det givits uttryck åt att det inte är tillåtet att göra 

ingrepp i en grundlagsskyddad rättighet med stöd av extensiv lagtolkning.45 

 

Det finns två huvudändamål med kroppsbesiktning som båda syftar till att finna bevisning. 

Det ena ändamålet är att söka efter föremål som kan tas i beslag eller försvar, oftast föremål 

som har svalts eller gömts i kroppen. Det andra ändamålet är att utröna omständigheter som 

kan vara av betydelse för utredningen om brottet (28 kap. 12 § första stycket RB jämfört med 

11 § första stycket och 12 b § RB). Det senare ändamålet ger tvångsmedlet ett mycket brett 

tillämpningsområde.46  

 

Ett högre skydd av ungas personliga integritet är motiverat utifrån deras ålder och 

utveckling.47 För barn under 15 år är det enda tillåtna ändamålet med kroppsbesiktning att 

kartlägga omständigheterna kring brottet (med krav på synnerlig vikt) enligt 36 a § LUL. 

 

Riksåklagaren överklagade hovrättens avslag om kroppsbesiktning för att få det utrett om 

kroppsbesiktning i syfte att utreda den misstänktes ålder ryms under ändamålet med 

bestämmelsen i RB. I sin överklagan anförde riksåklagaren att det primära syftet med en 

brottsutredning är att skapa ett underlag för beslut i åtalsfrågan. Det behöver utredas vem som 

är skäligen misstänkt och om det finns tillräckliga skäl att väcka åtal mot honom/henne. När 

dessa kriterier är uppfyllda och åklagaren på objektiva grunder kan förvänta sig en fällande 

dom föreligger en åtalsplikt.48  

 

  

                                                
45 Lindberg, 2013, s. 21 med hänvisningar. 
46 Lindberg, 2013, s. 639. 
47 Wistrand, SvJT 2016 s. 344. 
48 Jmf. 20 kap. 6 § RB. 
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En person som inte har fyllt 15 år vid brottstidpunkten kan inte bli dömd till påföljd. Det finns 

i dessa fall objektiva skäl för åklagaren att inte förvänta sig en fällande dom. Anledningen till 

att man terminologiskt rubricerar otillåtna gärningar som begås med uppsåt som brott trots att 

gärningsmannen inte fyllt 15 år vid tidpunkten för brottet beror på att lagstiftaren har velat 

undanröja all tvekan om att exempelvis medverkansbestämmelsen i 23 kap. 4 § BrB kan 

tillämpas beträffande personer över 15 år som medverkat till barnets huvudgärning.49 Ur det 

perspektivet kan man hävda att frågan om straffmyndighet saknar betydelse för utredningen 

av själva brottet.50 Följaktligen blir då slutsatsen att kroppsbesiktning inte får användas för 

utredning av den misstänktes ålder.  

 

Riksåklagaren anförde dock i sin överklagan att en brottsutredning syftar till att utreda 

huruvida ett brott har begåtts objektivt såväl som att utreda vem som har begått brottet och om 

den personen kan lagföras. I realiteten måste därför åldersfrågan utredas inom ramen för 

förundersökningen på samma sätt som andra omständigheter som påverkar gärningens 

straffbarhet. Med den tolkningen är frågan om straffmyndighet en omständighet som är av 

betydelse för utredning av brottet och ryms inom det lagstadgade ändamålet med 

kroppsbesiktning i RB.  

4.3.3 En systematisk tolkning av kroppsbesiktningsbestämmelsen vs. en extensiv 
tolkning 
 

Motsättningar mellan olika intressen blir mycket påfallande vad gäller straffprocessuella 

tvångsmedel eftersom de är extremt ingripande mot individen men samtidigt nödtvungna för 

att upprätthålla effektiviteten inom straffprocessen. Ovan beskrivna skilda ståndpunkter i 

frågan om ändamålet med kroppsbesiktning utgör ett tydligt exempel på sådana motsättningar 

i intressen.  

 

Vid en systematisk tolkning av en rättsnorm ligger det största värdet i hur rättsnormen på 

bästa sätt harmoniserar med omgivande rättsnormer. Utifrån det tolkningsperspektivet ligger 

fokus på hur väl ändamålet med kroppsbesiktningsbestämmelsen korresponderar med övrig 

skyddande lagstiftning kring unga lagöverträdare, allmänna principer, vårt grundlagsskydd 

samt andra normer med grundlagsliknande ställning. Barnkonventionen inklusive dess princip 

om barnets bästa är av särskilt intresse.  

                                                
49 BrB, kommentar till 1 kap. 6 §. 
50 Wistrand, SvJT 2016 s. 344. 
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Med tanke på att det bara är icke-medborgare som utsätts för medicinska åldersbedömningar 

bör det fästas avseende vid hur väl ändamålet med kroppsbesiktningsbestämmelsen 

korresponderar med vår rättsstatsprincip enligt vilken ingen står över eller utanför lagen och 

att den lagen som finns ska tillämpas utan diskriminering och med respekt för mänskliga 

rättigheter.51 Den svenska lagstiftningen kring unga lagöverträdare är uppbyggd för att skydda 

ungdomar som begår brott mot straffprocessens stränghet. En extensiv tolkning av 

bestämmelsen om kroppsbesiktning i RB skulle underminera skyddsvärdet och den rättsliga 

systematiken kring hur vi behandlar unga lagöverträdare. Som nämnts tidigare finns det i 

många fall en direkt motsvarighet i svensk lag till Barnkonventionens artiklar och principen 

om barnets bästa ska genomsyra varje beslut som tas kring ett barn under straffprocessen. En 

systematisk tolkning av RB:s bestämmelse om kroppsbesiktning framstår därför som 

eftersträvansvärd för att värna om den unge lagöverträdarens rättigheter. 

 

En extensiv tolkning av kroppsbesiktningsbestämmelsen i RB innebär en tydlig risk för att 

effektivitet sätts före legalitet och rättsäkerhet. Även om det är beklagligt att en straffmyndig 

person kan ljuga om sin ålder och på grund av otillräcklig lagstiftning på så vis slippa undan 

påföljd går det inte att forcera ett legalt stöd där sådant inte finns. Det är upp till lagstiftaren 

att utrusta rättsapparaten med de rätta verktygen för att tillförsäkra och upprätthålla 

rättssäkerhet.  

4.3.4 Högsta domstolens beslut, mål Ö 4753-16 
 

Den 23 december 2016 kom Högsta domstolens beslut som avgjorde huruvida 

kroppsbesiktning i syfte att bedöma om den misstänkte är straffmyndig ryms under ändamålet 

”för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning av brottet” enligt 28 

kap. 11 § RB. Högsta Domstolen började med att konstatera att förarbetena till RB inte 

innehåller några uttalanden om innebörden av uttrycket ”utredning om brottet”. Enligt 

Polisrättsutredningen52 finns det varken i lagtexten eller i förarbetena någon precisering av 

vilka omständigheter som kan vara av betydelse för utredning av brottet, uttrycket kan 

närmast tolkas som avsett att gälla ”spår eller liknande efter ett brott som kan leda till att det 

blir klarlagt vem som har begått brottet”. 

                                                
51 Lindqvist, Ekdahl, Dagens Juridik, 2016-11-25. 
52 SOU 1995:47. 
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Högsta domstolen konstaterade även att straffmyndighetsåldern inom doktrinen inte utgör en 

del av brottsbegreppet utan är en så kallad straffbarhetsbetingelse, det vill säga snarare ett 

villkor för straffbarhet. 

 

Högsta domstolen framhöll att omständigheter som har betydelse för påföljden inte omfattas 

av ordalydelsen i 28 kap. 11 § RB. Att åklagaren har att utreda den misstänktes ålder i syfte 

att få underlag för beslut i åtalsfrågan kan inte föranleda en mer vidsträckt tolkning än vad 

legalitetsprincipen medger. Reglerna i RB medger alltså enligt Högsta domstolen inte att 

kroppsbesiktning får genomföras för att fastställa om en misstänkt person är straffmyndig.53  

4.3.5 Ny lagstiftning kring kroppsbesiktning  
 
I samband med Högsta domstolens beslut kom ett utkast till lagrådsremiss. Förslaget innebär 

att kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder ska få göras på den som kan skäligen misstänkas 

för ett brott på vilket fängelse kan följa. En förutsättning ska vara att den misstänktes ålder 

har betydelse för om påföljd får dömas ut eller betydelse för påföljdsfrågan i övrigt.  

 

Enligt skälen för förslaget anges att även om en medicinsk åldersbedömning inte med 

exakthet kan säga vilken ålder den misstänkte har är utredningen en viktig pusselbit i 

kartläggningen av den frågan. Utan möjlighet att göra en medicinsk åldersbedömning måste 

de brottsutredande myndigheterna i de flesta fall förlita sig på den misstänktes egna uppgifter 

om sin ålder vilket medför att allvarliga brott riskerar att inte bli utredda eller att åklagaren 

inte kan uppfylla sin bevisbörda eller utredningsskyldighet. Följden kan också bli att dömda 

får mindre ingripande påföljder än vad de skulle fått om åldersutredningen hade kunnat 

kompletteras med en medicinsk bedömning. Detta står i tydlig kontrast till att det finns ett 

starkt målsägande-/brottsofferintresse att brott blir utredda och lagförs, speciellt när det är 

fråga om mycket allvarlig brottslighet. 

 

Den tilltänkta lagändringen kommer att ske i RB genom att ändamålet för kroppsbesiktning 

ska kompletteras så att det uttryckligen framgår att kroppsbesiktning får företas för att utreda 

den misstänktes ålder i de fall den har betydelse för om påföljd får dömas ut eller har 

betydelse för påföljdsfrågan i övrigt.  

 

                                                
53 Högsta domstolens beslut, meddelat i Stockholm 2016-12-23, mål Ö 4753-16. 
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Lagändringen kommer inte medföra någon utvidgning av ändamålet med kroppsbesiktning i 

förhållande till vad som ansågs gälla tidigare, beslut om kroppsbesiktning får till exempel inte 

fattas om det enbart har betydelse för frågan om utvisning eller annan särskild rättsverkan av 

brottet.54  

 

 
 

Vad gäller kroppsbesiktning av barn under 15 år finns som beskrivet ovan speciella regler i 

LUL. När LUL-reglerna tillkom år 2010 ansåg regeringen att kraven för att få utföra 

kroppsbesiktning på personer som inte är straffmyndiga bör vara högre ställda än för personer 

som är det.55 Dessa ställningstaganden har emellertid gjorts utifrån tanken att den misstänktes 

ålder är känd och att det ostridigt är fråga om ett barn under 15 år som ska underkastas en 

kroppsbesiktning. 

 

                                                
54 Utkast till lagrådsremiss, Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen, 
2016-12-23, s. 11-12. 
55 Prop. 2009/10:105 S. 49 f. 
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I utkastet till lagrådsremiss påpekar lagstiftaren att det beträffande ålderns sannolikhet inte 

finns något särskilt beviskrav i varken RB eller LUL för att kroppsbesiktning ska få användas 

när åldern är oklar. Mot den bakgrunden och med lagförslagets syfte att enbart återspegla det 

rättsläge beträffande kroppsbesiktning som ansågs gälla innan Högsta domstolens beslut kom 

tar lagstiftaren inte ställning till de fall då den misstänkte invänder att han/hon inte är 

straffmyndig. Bedömningen ska i dessa fall utgå från de begränsningar som behovs- och 

proportionalitetsprincipen innebär och beslutsfattaren har att bedöma hur sannolikt det är att 

den misstänkte är över 15 år med hänsyn till övriga omständigheter i det enskilda fallet.56 

4.3.6 Praktiska konsekvenser av den tilltänkta lagändringen 
 

Utifrån lagstiftarens ovilja att ta någon handfast ställning till problematiken kring personer 

som uppger sig vara under 15 år uppkommer det ett par frågor. Är det lagstiftarens ansvar att 

reglera möjligheten till kroppsbesiktning för personer under 15 år och vad innebär det 

praktiskt att lagstiftaren väljer att inte göra det?  

 

Den som fattar beslut om kroppsbesiktning i straffprocessen är som nämnt åklagaren. En 

tolkning av lagstiftarens vilja utifrån lagrådsremissen är att det ska vara åklagaren som bär 

utredningsansvaret och bevisbördan för den misstänktes ålder, vilket går emot Högsta 

domstolens uttalanden i NJA 2016 s. 719 som kommer att diskuteras nedan. Det 

korresponderar emellertid med realiteten att invändningen från den misstänkte om att han/hon 

är under 15 år i de flesta fall lär komma redan under förundersökningen och således även 

behöver bemötas i detta skede. Utifrån det måste åklagaren, för att objektivt kunna förvänta 

sig en fällande dom och därmed kunna väcka åtal, i dessa situationer redan på 

förundersökningsnivån företa egen bevisvärdering kring den misstänktes ålder genom att 

avgöra hur sannolikt det är att han/hon är över 15 år mot bakgrund av omständigheterna i 

fallet.  

  

                                                
56 Utkast till lagrådsremiss, Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen, 
2016-12-23, s. 12-13. 
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Enligt författaren till uppsatsen skapar detta system en, vad man skulle kunna kalla, ond cirkel 

enligt följande: 

 
1. En misstänkt person uppger att han/hon inte är straffmyndig. 

2. Det finns inte tillräckligt tillförlitlig bevisning om att personen skulle vara över 15 år 

för att väcka åtal utan en medicinsk åldersbedömning. 

3. Det finns inget legalt stöd för åklagaren att besluta om kroppsbesiktning. 

4. Behov och proportionalitet för tvångsmedelsanvändning kan dock motiveras.  

5. Åklagaren måste bedöma hur sannolikt det är att personen är över 15 år på basis av 

bevisning som behöver kompletteras med en medicinsk åldersbedömning (för att 

uppnå beviskravet för ålder vid påföljdsbestämning). 

6. Tillbaka till punkt 1?  

 

Vad händer i dessa fall om de enda uppgifterna som finns om den misstänktes ålder är 

hans/hennes eget uppgivna ålder? Och i de fall viss annan bevisning förekommer, hur 

sannolik måste den bevisningen vara för att åklagaren ska kunna tillämpa bestämmelsen om 

kroppsbesiktning i RB? Lagstiftaren ger ingen vägledning kring dessa frågor och lämnar 

därmed utrymme och risk för skönsmässiga beslut om kroppsbesiktning av personer som kan 

vara barn, dessutom kommer åklagaren fortsatt befinna sig i en legal gråzon avseende 

tillåtligheten av kroppsbesiktning för att utreda ålder.  

 

LUL-bestämmelsen om kroppsbesiktning av barn under 15 år medger som nämnt inte 

medicinsk åldersbedömning på grund av barnets skyddsvärde och integritet. Frågan är dock 

vilken lösning som på bästa sätt värnar om barnet integritet och barnets bästa? Med 

kommande reglering lägger lagstiftaren det totala ansvaret på beslutsfattaren som på egen 

hand måste göra en sannolikhetsbedömning av den misstänktes ålder som i värsta fall kan 

resultera i en olaglig tvångsmedelsanvändning. Jämförelsevis skulle lagstiftaren kunna göra 

det lagligt med medicinsk ålderbedömning i enlighet med LUL för de sällsynta men 

förekommande fallen att en misstänkt person med oklar ålder uppger sig vara under 15 år. 

Lagstiftaren skulle då kunna uppställa särskilda krav och kriterier som måste vara uppfyllda 

för att ett sådant beslut ska få tas, exempelvis att det saknas annan bevisning än den 

misstänktes egna uppgifter om sin ålder.  
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Just brist på annan tillförlitlig bevisning i åldersfrågan samt en ovilja att, speciellt vid 

allvarliga brott, behöva ta den misstänktes egen uppgift om ålder för gott är kanske den 

främsta anledningen till att de brottsutredande myndigheterna behöver använda sig av 

medicinsk åldersbedömning överhuvudtaget. Att basera ett lagstöd för kroppsbesiktning på en 

sannolikhetsbedömning i fall där kroppsbesiktningen behövs av just den anledningen att övrig 

bevisningen är svag eller obefintlig kan enligt författaren till uppsatsen inte motsvara barnets 

bästa enligt Barnkonventionen. Det säger sig självt att sannolikhetsbedömningen i dessa fall 

kommer att grundas på otillräckliga uppgifter och lagstödet för beslutet blir indirekt. 

Motsatsvis kommer det att bli enklare för unga personer att ljuga om sin ålder och 

målsägandeperspektivet åsidosätts.  

 

Som kommer att diskuteras mer ingående nedan är definierade utredningskrav baserade på 

sannolikhetsövervikt, exempelvis beviskravet mest sannolik, mångfacetterade och lämnar inte 

sällan utrymme för stora felmarginaler. I detta fall kommer vad som krävs för att nå upp till 

en tillräcklig sannolikhet vara helt upp till åklagaren. Det kommer att försätta åklagaren i en 

bevisvärderande roll rörande omständigheter som inte har någon bäring på skuldfrågan, en 

roll som bör tillkomma domstolen. 

4.3.7 Justitieombudsmannens synpunkter på utkastet till lagrådsremiss 
 

Justitieombudsmannen, förkortad JO, Cecilia Renfors uttalade sina synpunkter kring utkastet 

till lagrådsremiss i ett yttrande den 25:e januari 2017. I yttrandet framkommer liknande 

resonemang som de ovan framförda av författaren till denna uppsats. 

 

I JO:s yttrande framhålls att det behöver klargöras i vilken utsträckning tvångsmedel kan 

användas på någon vars ålder är osäker. Särskilt viktigt är detta, enligt JO, när det handlar om 

en misstänkt som kan vara under 15 år. JO påpekar att även om möjligheten att besluta om en 

kroppsbesiktning för att utreda en misstänkts ålder begränsas till påföljdsfrågan kommer 

resultatet av en genomförd åldersutredning få betydelse även vid tillämpningen av andra 

bestämmelser (exempelvis inledande av förundersökning och övrig 

tvångsmedelsanvändning). Enligt JO bör lagstiftaren ta ett bredare grepp om frågan än vad 

som framkommer ur utkastet till lagrådsremiss.  
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JO framhåller vidare att det ur rättssäkerhetssynpunkt finns starka skäl mot att dessa frågor 

helt och hållet överlämnas till rättstillämpningen. JO uppmanar därför lagstiftaren att ge 

vägledning i hur fall med personer som påstår sig vara under 15 år ska hanteras.57 

4.3.8 Legalitet och proportionalitet 
 
Hur väl korresponderar den planerade lagändringen av kroppsbesiktning med vårt 

grundlagsskydd och övergripande principer? Enligt 2 kap. 6 § RF (jfr även artikel 8 EKMR) 

skyddas vi mot påtvingade kroppsliga ingrepp. En kroppsbesiktning utgör ett påtvingat 

kroppsligt ingrepp och kräver stöd i lag. Eftersom det är fråga om en inskränkning i en 

grundläggande rättighet måste lagregeln vara tydligt utformad. Inskränkningen måste 

dessutom vara motiverad utifrån lagregelns ändamål och avgränsad med hänsyn till behov och 

proportionalitet. Vid all tvångsmedelsanvändning är det ytterst den enskilde beslutsfattaren 

som ska se till att skyddet av den misstänktes integritet upprätthålls i förhållande till behovet 

av en effektiv rättsprocess. 

 

Enligt lagstiftaren ska den planerade lagändringen endast återspegla det rättsläge som tidigare 

ansågs gälla, inte utvidga ändamålet med kroppsbesiktning. Att åklagare i enstaka fall har 

beslutat om kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder förändrar emellertid inte det faktum att de 

bestämmelser som nu föreslås måste utformas på ett tillräckligt tydligt sätt och motiveras på 

ett sådant sätt att de uppfyller proportionalitetsprincipen. 

 

Den föreslagna ändringen i 28 kap. 12 § RB skapar legal förutsättning för beslut om 

medicinsk åldersbedömning när åldern har betydelse för om påföljd får dömas ut eller 

betydelse för påföljdsfrågan i övrigt. Förslaget syftar till att möjliggöra kroppsbesiktning även 

i de fall det inte är klarlagt att den misstänkte är straffmyndig. Lagstödet kommer dock i dessa 

fall tillämpas extensivt. I utkastet till lagrådsremiss anges ”att det ligger på beslutsfattaren att 

bedöma hur sannolikt det med hänsyn till övriga omständigheter är att den misstänkte är över 

15 år” och är, som det får uppfattas, det som ska bli avgörande för om RB:s bestämmelse och 

inte LUL ska bli tillämplig. Denna tänkta avgränsning, som alltså enbart framgår av 

förarbetsuttalanden, uppfyller inte legalitetsprincipens tydlighetskrav. 

 

                                                
57 JO, Yttrande över utkast till lagrådsremiss Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i 
brottmålsprocessen, 2017-01-25. 
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Möjligheten till om kroppsbesiktning av personer under 15 år enligt LUL är som nämnt 

synnerligen restriktiv. Vad som kan vinnas genom en kroppsbesiktning får i princip inte vara 

åtkomligt med andra, mindre ingripande metoder. Alternativa och mindre 

integritetskränkande utredningsmöjligheter måste i det enskilda fallet alltid övervägas och 

bedömas. Först om bedömningen leder till slutsatsen att utredningen i princip inte kan föras 

framåt med andra medel och det finns skäl att räkna med att kroppsbesiktningen kan klarlägga 

omständigheterna kring brottet, bör åtgärden komma ifråga. Behovs- och 

proportionalitetsprincipen gör sig i dessa fall särskilt starkt gällande. 

 

I ljuset av detta saknas i utkastet till lagrådsremiss ett utvecklat resonemang kring om det ska 

krävas till exempel misstanke om ett särskilt allvarligt brott eller misstanke av viss grad för att 

en medicinsk åldersbedömning ska få genomföras mot den som är särskilt ung. För att 

uppfylla legalitetsprincipens tydlighetskrav bör det i LUL eller RB kompletteras med en 

uttrycklig bestämmelse som tar sikte på kroppsbesiktning i syfte att utreda frågan om 

straffmyndighet. Utgångspunkten för en sådan bestämmelse skulle vidare, för att begränsa 

tillämpningsområdet av proportionalitetsskäl, kunna utgå från brottets allvar eller en viss grad 

av misstanke.58 

4.3.9 Barnets bästa 
 

Enligt SOU 2016:19 finns det en rad brister när det gäller genomslaget för barns rättigheter 

enligt Barnkonventionen i svensk lag. Tydligast är bristerna i fråga om principen om barnets 

bästa och barnets rätt att få uttrycka sina åsikter. Trots att det finns uttryckliga bestämmelser 

om barnets bästa i svensk lagstiftning är det vanligt att bedömningen inte tar sin utgångspunkt 

i det enskilda barnets situation utan istället bedöms utifrån generella uttalanden i förarbeten, 

policydokument och andra riktlinjer. Enligt lagstiftaren går det heller inte att utläsa vilka 

avvägningar och bedömningar som myndigheter gjort i de fall barnets intressen ska vägas mot 

andra intressen.59 

 

  

                                                
58 Jmf. Svea hovrätt, yttrande över utkastet till lagrådsremiss Kroppsbesiktning i syfte att 
utreda ålder i brottmålsprocessen, 2017-01-30. 
59 SOU 2016:19 s. 21. 



 31 

Det är av författaren till den här uppsatsens mening att barnets bästa ska utläsas ur LUL:s 

särreglering snarare än det generella uttalandet i utkastet till lagrådsremiss. All straff- och 

straffprocessrättslig särreglering för unga lagöverträdare bör ses som ett uttryck för barnets 

bästa. Bestämmelsen om kroppsbesiktning i 36 a § LUL motsvarar alltså barnets bästa i 

jämförelse med regleringen i RB. Går rättstillämparen utanför ändamålet med den aktuella 

särregleringen kan principen om barnets bästa inte anses tagen hänsyn till. Barnets bästa är 

med andra ord den tillämpningen som har ett konkret och ändamålsenligt lagstöd. Behovs- 

och proportionalitetsbedömningen bör göras med hänsyn därtill, inte som lagstiftaren föreslår 

vara utgångspunkten för kroppsbesiktning av icke straffmyndiga personer. 

5. Ålder och påföljd 
5.1 Varför särbehandla unga lagöverträdare vid påföljdsbestämningen? 
 
Det finns en lång tradition och en bred förankring av särbehandling utav unga lagöverträdare i 

det svenska rättssystemet. Påföljdssystemet är utformat med utgångspunkten att unga 

personer ska hållas utanför kriminalvården och istället bli föremål för insatser inom 

socialtjänsten. Det finns dock i kontrast till intresset av att motverka sociala och personliga 

problem hos ungdomar även ett behov av tydliga och tillräckligt ingripande straffrättsliga 

åtgärder när ungdomar begår brott. Krav på proportionalitet, förutsägbarhet och 

likabehandling måste få genomslag även för unga lagöverträdare. 

 

I BrB särbehandlas den som har begått brott innan 21 års ålder vid påföljdsbestämningen. 

Enligt 1 kap. 6 § BrB får ingen dömas till påföljd för ett brott han/hon begick före 15 års ålder 

även om det som nämnts tidigare i dessa fall terminologiskt fortfarande är fråga om ett brott.  

 

Den straffrättsliga särbehandlingen vid påföljdsbestämningen är mest påtaglig för 

åldersgruppen 15-17 år men även för personer i åldern 18-20 år. Principen att unga 

lagöverträdare ska särbehandlas vid straffrättsliga ingripanden bygger på erfarenheten att 

sådana ingripanden måste anpassas efter den unges brist på mognad, begränsade erfarenheter 

och särskilda förhållanden. För att kunna hindra att unga utvecklar en kriminell livsstil måste 

hela den unges livssituation beaktas, likväl att ungdomar som begår kriminella handlingar har 

olika behov och villkor.60 

                                                
60 Prop. 2005/06:165 s. 43. 
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Det finns en biologisk bakgrund till vår straffmyndighetsålder. Nervsystemet lär vara fullt 

utvecklat först vid 18 års ålder i genomsnitt. En person under 18 år måste därför anses ha en 

outvecklad ansvarsförmåga och det kan inte rimligen begäras att ungdomar ska ha samma 

förståelse för samhällsordningens värden som en fullt vuxen person. Denna bristande 

förståelse kan exempelvis komma till uttryck i förhållande till förmåga att leva sig in i andras 

lidande, självkontroll, kontroll av aggressiva impulser och större mottaglighet för grupptryck. 

Unga personer är normalt också mer känsliga för bestraffning. Förutom att bestraffningen 

förmodligen upplevs som mer obehaglig för en ungdom jämfört med en vuxen person så kan 

den motverka möjligheter till inlärning, utveckling och uppbyggnad av en självkänsla som 

behövs för ett kommande ansvarsfullt vuxenliv. Samhället har en skyldighet gentemot unga 

lagöverträdare att se till att deras mognadsprocess inte äventyras genom en alltför repressiv 

straffrättspolitik. Det måste lämnas större marginaler för ungdomar att begå misstag. Det är 

nämligen känt att de flesta unga personer som begår brott lär sig av sitt misstag.61 

5.2 Straffmätning 
 

Straffvärdet av ett brott fastställs med utgångspunkt i 29 kap. 1-3 §§ BrB och utgör grunden 

för efterföljande straffmätning och påföljdsval. Straffvärdet utgör i princip en funktion av 

gärningens skadlighet eller farlighet och brottslig skuld, som den kommit till uttryck i 

gärningen. För att motverka återfall i brott är det dock viktigt att gärningsmannens situation 

beaktas fullständigt. Ett helhetsperspektiv bör vara särskilt framträdande när det gäller brott 

begångna av unga lagöverträdare.62 

 

Straffvärdet kan enligt 29 kap. 3 § andra stycket tredje punkten BrB påverkas av den 

misstänktes bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga. Bestämmelsen utgör ett 

komplement till 29 kap. 7 § BrB och har särskild betydelse vid brott begångna av sällsynt 

omogna ungdomar där straffvärdet tillmäts stor vikt.63  

 

 

                                                
61 Jareborg, Zila, 2014, s. 152-153. 
62 Prop. 2005/06:165 s. 43. 
63 Jareborg, Zila, 2014, s. 117 samt 154. 
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Vid straffmätningen beaktas även andra bestämmelser, i första hand 29 kap. 4 och 5 §§ BrB 

samt reglerna för påföljdsval. Reglerna gällande straffmätning i 29 kap. BrB ska primärt 

tillämpas i fall då påföljden bestäms till böter, fängelse eller sluten ungdomsvård. 

Straffmätningen har även en grundläggande betydelse för de bestämmelser som finns i 30 

kap. BrB gällande påföljdsvalet. 

 

Den så kallade ungdomsrabatten stadgas i 29 kap. 7 § BrB. Enligt bestämmelsen ska en 

persons ungdom beaktas särskilt vid straffmätningen om personen har begått brott innan 21 

års ålder. Domstolen får i dessa fall döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för 

brottet. För brott som någon har begått innan han/hon har fyllt 21 år får inte dömas till svårare 

straff än fängelse i tio år. Om fängelse på längre tid och på livstid är föreskrivet för brottet, 

eller om det följer av 26 kap. 2 § BrB, får personen dömas till fängelse i högst 14 år. Enligt 26 

kap. 2 § BrB anges att fängelse får användas som gemensamt straff för flera brott, om 

fängelse kan följa på något av brotten. Den misstänktes unga ålder behöver inte ha påverkat 

själva handlandet utan det är åldern vid brottstillfället som är avgörande i sig.64 Beaktande av 

29 kap. 7 § BrB innebär att straffet för den som inte fyllt 21 vid brottstillfället i princip alltid 

ska sättas lägre än för den som har fyllt 21 år, det finns dock inga riktlinjer i förarbetena över 

hur stor ungdomsrabatten ska vara. Även inom de två ålderskategorierna 15-17 respektive 18-

20 bör hänsyn tas till åldern.65   

 

Högsta domstolen avvisade fasta procentsatser för ungdomsrabatt i NJA 2000 s. 421. Fallet 

rörde två 18-åriga personer. Högsta domstolen konstaterade att det inte enbart är åldern som 

bör vara avgörande för hur stor straffnedsättningen ska bli utan även andra omständigheter 

som straffets längd i det konkreta fallet, brottets/brottens art, återfall samt billighetsskälen kan 

vara av betydelse.  

  

                                                
64 Prop. 1987:88:120 s. 97 f. 
65 Jareborg, Zila, 2014, s. 154-155. 
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5.3 Påföljdsbestämning 
 

De påföljder som vid sidan om böter i första hand ska tillämpas på lagöverträdare under 18 år 

är ungdomsvård enligt 32 kap. 1 § BrB och ungdomstjänst enligt 32 kap. 2 § BrB. I fall där 

dessa påföljder, eller en kombination av dessa påföljder enligt 32 kap. 3 § BrB, inte anses 

tillräckligt ingripande ska i alla fall fängelse eller sluten ungdomsvård tillämpas i sista hand 

och med stor restriktivitet. Domstolen ska först pröva om inte villkorlig dom eller 

skyddstillsyn kan dömas ut istället för fängelse eller sluten ungdomsvård, eventuellt i 

kombination med samhällstjänst eller kontraktsvård.  

 

Ambitionen är att unga lagöverträdare ska hållas borta från kriminalvården och 

frihetsberövande påföljder. En viktig utgångspunkt för de senaste reformerna av 

påföljdssystemet har varit att unga lagöverträdare ska särbehandlas i straffrättsligt hänseende 

samt att påföljdssystemet för unga lagöverträdare ska bygga på principen att unga 

lagöverträdare i första hand ska bli föremål för insatser inom socialtjänsten. Påföljdssystemet 

för ungdomar ska vara inriktat på rehabilitering med anpassning till samhället som slutligt 

mål.66 

 

Möjligheten att döma ungdomar till fängelse regleras i 30 kap. 5 § första stycket BrB. För 

brott som en person har begått innan han/hon fyllt 18 år får domstolen döma till fängelse 

endast om det finns synnerliga skäl. Domstolen ska i första hand bestämma påföljden till 

sluten ungdomsvård. Enligt propositionen var avsikten att endast i sällsynta undantagsfall 

annat än ett högt straffvärde skulle kunna utgöra synnerliga skäl.67  

 

Som riktmärke för hur högt straffvärdet måste vara kan domstolen utgå från 29 kap. 7 § BrB. 

Om ungdomsrabatten skulle leda till fängelse i mindre än ett år är straffvärdet inte tillräckligt 

högt för att domstolen ska kunna döma till fängelse. Enligt rådande praxis är 

straffnedsättningen med ungdomsrabatten för en 15-åring 75-85 %. För en 16-åring är den 65-

75 % och för en 17-åring 55-65 %. Utifrån dessa procentsatser krävs det för en 15-åring ett 

lägsta straffvärde på fem år för att dömas till fängelse, för en 16-åring krävs fyra år och för en 

17-åring krävs det tre år.68  

                                                
66 Prop. 2005/06:165 s. 42-43. 
67 Prop. 1987/88:120 s. 103. 
68 Jareborg, Zila, 2014, s. 154-155 samt 159-160. 
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För unga lagöverträdare som har fyllt 18 men inte 21 år råder det inte samma restriktivitet i 

fråga om bruket av kriminalvårdspåföljder som för dem under 18 år. Enligt 32 kap. 1 § BrB 

föreskrivs ungdomsvård men i praktiken har villkorlig dom och skyddstillsyn större betydelse. 

Även ungdomstjänst kan vara en potentiell påföljd men endast om det föreligger särskilda 

skäl enligt 32 kap. 2 § andra stycket BrB. Exempel på särskilda skäl är fall där den unge 

lagöverträdaren precis har fyllt 18 år när påföljden döms ut.69  

 

Enligt 30 kap. 5 § andra stycket BrB får domstolen döma till fängelse för brott som en person 

har begått efter det att han/hon fyllt 18 år men innan han/hon fyllt 21 år endast med hänsyn till 

gärningens straffvärde eller om det annars finns särskilda skäl för det. Som särskilda skäl 

beaktar domstolen till exempel ovanligt frekventa återfall eller om det föreligger en särskilt 

framträdande artbrottskaraktär. Särskilda skäl för fängelse måste vara skäl som är starkare än 

skäl för fängelse enligt 30 kap. 4 § andra stycket BrB.70  

 

Den vanliga ettårs-presumtionen för fängelse gäller inte för unga lagöverträdare. Utifrån 

samma exempel som ovan blir straffnedsättningen för en 18-årig person normalt sett 45-55 %, 

en 19-årig person 30-40 % och en 20-åring person 20-30 % vilket innebär att 18-åringen 

behöver nå upp till ett straffvärde på två år, 19-åringen ett år och sex månader och 20-åringen 

ett år och fyra månader för att domstolen ska kunna döma till fängelse.71  

5.4 Påföljdsbestämning vid oklar ålder 

5.4.1. Inledning - NJA 2016 s. 719 
 
Som framkommer utifrån ovan presenterade regelsystem har det vid påföljdsbestämningen 

väsentlig betydelse hur gammal personen som döms är. Den 11 juli 2016 prövade Högsta 

domstolen ett flertal frågor av principiell karaktär avseende påföljdsbestämning vid oklar 

ålder. Fallet behandlade hur säkert det måste vara att den misstänkte är över 15 år gammal för 

att han/hon ska kunna dömas till ansvar för brottet, vem som ska ansvara för utredningen av 

åldern och vad som gäller om det trots en utredning kring åldern fortfarande är oklart hur 

gammal personen verkligen är. 

                                                
69 Prop. 2005/06:165 s. 132. 
70 Jareborg, Zila, 2014, s.161, Prop. 1987/88:120 s. 103. 
71 Jareborg, Zila, 2014, s. 154-155 samt 161. 
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5.4.2 En sammanfattning - NJA 2016 s. 719  
 
En ung man åtalades misstänkt för att ha knivskurit en flicka på två ställen i ansiktet. 

Sårskadorna var inte djupa men skulle förmodligen lämna bestående ärrbildning. Den 

misstänktes identitet var inte fastställd och det var inte klarlagt hur gammal han var. Han 

påstod sig vara född år 1999 vilket innebar att han vid gärningstillfället skulle ha varit 16 år 

gammal.  

 

I tingsrätten utgick domstolen vid påföljdsbestämningen från den misstänktes egen uppgift 

om sin ålder eftersom åklagaren inte hade bevisat någon annan ålder. Tingsrätten dömde 

därmed den misstänkte för grov misshandel och bestämde påföljden till ungdomsvård. Domen 

överklagades och hovrätten fastställde tingsrättens dom i skuldfrågan. Vid 

påföljdsbestämningen framhöll hovrätten att det är åklagaren som har bevisbördan för att den 

misstänktes ålder är en annan än den han/hon själv påstår. Hovrätten tillämpade beviskravet 

obefogad avseende åldern, det vill säga att den misstänktes uppgivna ålder ska framstå som 

obefogad när den jämförs med åklagarens utredning. Med tillämpning av det beviskravet 

ansåg hovrätten att den misstänkte var vuxen. 

 

Målet gick upp till Högsta domstolen som konstaterade att domstolen, när den prövar hur 

gammal den misstänkte är, ska bedöma vilken ålder som är mest sannolik. Högsta domstolen 

diskuterade först huruvida regeln om övervägande skäl kunde tillämpas på uppgifter om den 

misstänktes ålder. Domstolen konstaterade att regeln passar bra när det handlar om ett 

förhållande som kan te sig på olika sätt men inte lika bra när domstolen ska avgöra den 

misstänktes ålder. Högsta domstolen kom därför fram till att domstolen, när den prövar 

åldersfrågan, istället för övervägande skäl ska bedöma vilken ålder som är mest sannolik. 

Skulle utredningen tillåta olika slutsatser ska den som är mest förmånlig för den misstänkte 

väljas enligt 30 kap. 4 § första stycket BrB samt den allmänna principen in dubio mitius (vid 

tvivel det mildare). 
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Högsta domstolen gjorde undantag för de fall då det inte är tillåtet att döma till påföljd eller 

döma till påföljd av visst slag. Vid bedömning om den misstänkte har passerat 

straffmyndighetsåldern måste kravet på utredning ställas högre, likaså i fall där domstolen 

överväger att döma till livstids fängelse. Beträffande dessa omständigheter måste 

utredningsläget vara sådant att det är klarlagt att reglerna inte hindrar den tänkta 

rättstillämpningen. 

 

Utredningen kring den misstänktes ålder bestod i att han i ett flertal länder under sin resa till 

Sverige och även här hade lämnat olika uppgifter om sitt födelseår, det rörde sig om 

åtminstone fem olika identiteter och i Tyskland var han lagförd vid två tillfällen. I målet 

åberopades även totalt tre utlåtanden från tandläkare och rättsodontolog. Underlaget till 

sakkunnigutlåtandena var en tandröntgenbild av den misstänktes tänder som visade att alla 

visdomständerna var färdigbildade. Alla sakkunniga i målet var inte ense om tillförlitligheten 

av tandmognadsundersökningar som hjälpmedel för att bedöma en persons ålder. Högsta 

domstolen konstaterade dock att tandmognadsundersökningar som skett på ett korrekt sätt och 

som grundar sig på tänder som är fullt utvecklade utgör ett användbart underlag för 

påföljdsbestämningen när den misstänktes ålder är oklar. Högsta domstolen gav uttryck för att 

utredningen i målet, med två oberoende tandmognadsbedömningar av odontologer, kunde ses 

som ett ledande exempel för åldersbedömningar framöver.  

 

Med hänsyn till sakkunnigutlåtandena blev den misstänktes mest sannolika ålder enligt 

Högsta domstolen strax över 20 år. Han dömdes därför till fängelse i ett år och tre månader 

samt utvisning med fem års återreseförbud. Två justitieråd var skiljaktiga och bedömde att 

den misstänkte i vart fall inte var yngre än 21 år. 

5.4.3 Bevisbörda och utredningsansvar för ålder - NJA 2016 s. 719 

 
Högsta domstolen konstaterade att det i brottmål är åklagaren som bär bevisbördan för sådana 

förhållanden som har bäring på skuldfrågan. Beviskravet har i allmänhet varit angivet så att 

det ska vara ställt utom rimligt tvivel att den misstänkte har gjort sig skyldig till den åtalade 

gärningen/gärningarna för att dömas. Beviskravet är detsamma avseende rent faktiska 

förhållanden som ska vara uppfyllda och det subjektiva rekvisitet uppsåt eller oaktsamhet. 

Högsta domstolen påpekade emellertid att beviskravet avseende invändningar från den 

misstänktes sida som tar sikte på någon ansvarsfrihetsregel har formulerats annorlunda.  
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Om en sådan invändning inte omedelbart kan lämnas utan avseende räcker det med att 

åklagaren lägger fram så mycket bevisning att invändningen framstår som obefogad. 

Motsvarande beviskrav gäller även vid straffvärdebedömningen för motbevisning av påstådda 

förmildrande omständigheter enligt 29 kap. 3 § första stycket BrB. 

 

Vad gäller omständigheter som är av betydelse för påföljdsfrågan men som inte har bäring på 

graden av skuld föreligger det enligt Högsta domstolen inte någon bevisbörda för åklagaren 

eller något visst beviskrav. Angående sådana omständigheter tar istället domstolen ansvar för 

att utredning finns tillgänglig. I praktiken ligger det dock enligt Högsta domstolen i många 

fall på parterna att uppmärksamma förhållanden som kan ha betydelse för påföljdsfrågan 

eftersom domstolens opartiska position medför begränsade möjligheter för domstolen att 

företa egen utredning. I fall då varken åklagaren eller den misstänkte har lagt fram ett 

tillräckligt beslutsunderlag ligger det närmast till hands för domstolen att materiellt 

processleda parterna i frågan. Högsta domstolen betonade att det vare sig är lämpligt eller 

möjligt för domstolen att använda det allmänna beviskrav som gäller för den misstänktes 

skuld i förhållande till utredning om uppgifter som har betydelse för påföljdsbestämningen. 

Åldersfrågan ska behandlas av domstolen i samband med den misstänktes personliga 

förhållanden enligt 46 kap. 9 § RB. 

5.4.4 Hovrätten för västra Sverige B 3562-16  
 

I mål B 3562-16 bedömde Hovrätten över västra Sverige den misstänktes ålder med det nya 

beviskravet mest sannolikt.  

 

Två poliser blev anstormade av ett drygt hundratal ungdomar varav 30-40 personer hetsade 

och gjorde utfall mot dem. Poliserna blev sparkade så de förlorade fotfästet och en av dem 

blev knivhuggen i högra armhålan. Personen som blev åtalad misstänkt för att ha knivhuggit 

den ena polisen var en ung man som sökt asyl i Sverige. Han uppgav sig vara 17 år gammal, 

åklagaren gjorde dock gällande att han var äldre än så. Den misstänkte dömdes efter 

beaktning av ungdomsrabatten i 29 kap. 7 § BrB till fyra och ett halvt års fängelse av 

tingsrätten för mordförsök och våldsamt upplopp. Straffvärdet bedömdes som minst nio års 

fängelse.  

 

Som del i åldersbedömningen åberopade åklagaren i målet både tand- och skelettröntgen som 

skulle visa att den misstänkte var minst 21 år gammal. Uppskattningen vid den sammanvägda 
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bedömningen av röntgenundersökningarna resulterade i att han bedömdes vara 18,8 år samt 

med 81 % sannolikhet minst 18 år. Utifrån enbart tandmognadsbedömningen kunde det dock 

stämma att han var 17 år. Med hänsyn till den medicinska åldersbedömningen var det enligt 

hovrätten mest sannolikt att den misstänkte vid tiden för brottet var över 18 år. Han dömdes i 

hovrätten för mordförsök och våldsamt upplopp. Fängelsestraffet ändrades till fyra års 

fängelse och han blev utvisad på livstid. Hovrätten tog hänsyn till att gärningen stannat på 

försöksnivå samt den misstänktes ungdom. 

5.4.5 Det tidigare nyttjade beviskravet obefogat - RH 2016:11 

 

Högsta domstolen nämner i NJA 2016 s. 719 beviskravet vid invändningar som tar sikte på 

någon ansvarsfrihetsregel. Åklagaren måste lägga fram så mycket bevisning att invändningen 

om ansvarsfrihet framstår som obefogad. Detta beviskrav användes av underrätterna vid 

bedömning av ålder i brottmål innan NJA 2016 s. 719. 

 

Ett exempel på ett mycket medialt uppmärksammat mål där beviskravet obefogat användes är 

det så kallade Fåfängan-målet RH 2016:11. Målet avser en gruppvåldtäkt som ägde rum i 

september 2015 på berget Fåfängan i Stockholm. Åklagaren gjorde gällande att det rörde sig 

om åtminstone fyra gärningsmän.  

 

En av gärningsmännen sade sig vara 16 år medan de andra två sade sig vara under 15 år. Alla 

tre dömdes enligt åtalet i tingsrätten men i hovrätten ogillades åtalet mot en av dem som 

påstod sig vara under 15 år då domstolen fann att invändningen om hans ålder inte kunde 

anses obefogad.  

 

Hovrätten lutade sig mot tidigare överrättspraxis72 där domstolen hade tillämpat beviskravet 

för ansvarsfrihetsgrunder vid åldersbedömning. Skillnaden var dock att de tidigare rättsfallen 

tog ställning till påföljdsbestämningen vid oklar ålder och inte den misstänktes 

straffmyndighet. Hovrätten påpekade att enligt tidigare rättspraxis där den misstänktes 

straffmyndighet varit att bedöma hade domstolen tillämpat det generella beviskravet ställt 

utom rimligt tvivel.73  

 

                                                
72 Hovrätten Över Skåne och Blekinge, 31 mars 2015, B 329-15. 
73 Göta hovrätt, 15 juli 2005, B 1325-05. 
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Hovrätten betonade att det föreligger klara bevissvårigheter i fall där den/de misstänkta är 

unga, papperslösa migranter. Om det inte finns några identitetshandlingar som styrker den 

misstänktes ålder måste i stort sett alltid hans/hennes eget uppgivna ålder tas för gott om 

beviskravet ställt utom rimligt tvivel tillämpas. Hovrätten fann med den motiveringen att 

domstolen kunde tillämpa ett något lägre beviskrav i åldersfrågan. Domstolen framhöll dock 

att även beviskravet obefogad är högt ställt i förhållande till åldersbedömning.  

 

I det aktuella målet var båda personerna som påstod sig vara under 15 år tidigare lagförda i 

Tyskland vilket hovrätten kom att grunda sin bedömning huvudsakligen utifrån. Vad som 

skilde sig mellan de två var dock att utifrån angiven ålder i Sverige jämfört med den ålder de 

hade blivit lagförda under i Tyskland så skulle den ena av dem varit endast 12 år när han 

dömdes i Tyskland vilket verkade så osannolikt att det framstod som obefogat. Avseende den 

andra hade tysk domstol vid början av 2015 utgått från att han hade fyllt 14 år. Det var endast 

ett halvår emellan den lagföringen och brottstidpunkten i Sverige och kunde därmed inte 

anses tillförlitligt utrett att han hade fyllt 15 vid tidpunkten för brottet. 

5.5 Analys av åldersbedömning vid påföljdsbestämning utifrån NJA 2016 s. 719 

5.5.1 Utredningsansvar 
 

Innan NJA 2016 s. 719 behandlade underrätterna frågan om ålder som en del av åklagarens 

bevisbörda. Exempel på det kan tas från underinstanserna i NJA 2016 s. 719 men även 

hovrättens resonemang i Fåfängan-målet. Högsta domstolen menar att det inte går att tala om 

bevisbörda och beviskrav avseende ålder utan väljer istället att framhålla domstolens ansvar 

för att åldersfrågan blir utredd. Både åklagaren och den misstänkte har dock enligt Högsta 

domstolen ett ansvar för att domstolens beslutsunderlag är tillräckligt när spörsmål som 

påverkar påföljdsbestämningen ska avgöras. Om det underlag som parterna och domstolen har 

tagit fram bedöms som bristfälligt kan domstolen på egen hand förordna om ytterligare 

utredning enligt Högsta domstolen. Är inte det möjligt kan domstolen genom materiell 

processledning i vart fall uppmärksamma parterna om bristerna i utredningen.  
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Högsta domstolens resonemang ger uttryck åt vad som kan benämnas som ett 

utredningsansvar, 74  något som även Åklagarmyndigheten gör i sin rapport om 

åldersbedömning i brottmål från 2015. Åklagarmyndigheten uttrycker att ”frågorna kring 

åldersbedömning i samband med påföljdsbestämning rör bevisbörda, beviskrav och 

utredningsansvar”. Åklagarmyndigheten ansåg redan 2015 att utgångspunkten borde vara att 

åklagaren inte har någon bevisbörda för ålder och följaktligen inte heller behöver bedriva 

utredning och föra bevisning i frågan.75 Åklagarmyndigheten delar även åsikten att domstolen 

har en omfattande utredningsskyldighet vid just påföljdsbestämningen och uttalar att även om 

en del av åldersfrågan i normalfallet ska ingå i förundersökningen torde det vara en fråga för 

domstolen att ombesörja i den mån den behöver kompletteras.76  

 

En fråga som uppkommer är vid vilken tidpunkt under rättegången en materiell 

processledning kring åldersfrågan skulle kunna bli verklighet? Vid huvudförhandlingen är det 

för sent. I praktiken måste åklagaren ha utrett den misstänktes ålder redan under 

förundersökningen eftersom att åklagaren måste ha tillräckliga skäl för att väcka åtal genom 

att på objektiva grunder förvänta sig en fällande dom. Åldern är dessutom, som nämns 

tidigare, i många fall avgörande för beslut om tvångsmedel under förundersökningen. 

 

En annan fråga som uppkommer är huruvida domstolen på eget initiativ kan förordna om en 

medicinsk ålderbedömning? Avseende vilken utredning som domstolen själva kan ombesörja 

och vad som endast kan åstadkommas genom materiell processledning har hovrättsrådet 

Karin Wistrand i en artikel för SvJT påpekat att det i praktiken inte lär förekomma att 

domstolen själv sörjer för medicinsk åldersutredning. Åklagarmyndigheten nämner i sin 

rapport som förslag möjligheten för domstolen att förordna om sakkunnigutredning med stöd 

av 35 kap. 6 § RB. Bestämmelsen innehåller emellertid inte något lagstöd för att påtvinga den 

misstänkte en läkarundersökning. Inte heller i lagen (1991:2041) om särskild personutredning 

i brottmål finns något sådant explicit lagstöd.77  

 

 

                                                
74 Andersson, JT 2016-17, s. 4. 
75 Åklagarmyndigheten, ÅM-A 2014/1182, avsnitt 2.2. 
76 Åklagarmyndigheten, ÅM-A 2014/1182, avsnitt 2.2. 
77 Wistrand, SvJT 2016 s. 341. 
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Rätten till en rättvis rättegång innefattar bland annat att domstolen ska vara oberoende och 

opartisk (artikel 6.1 EKMR). Domstolen bör i fall med åldersbedömning vara försiktig vid 

gränsdragningen mellan officialprincipen och sin opartiska och oberoende ställning. Åldern 

har som nämnts inte bäring på graden av skuld men den är en väsentlig förutsättning för såväl 

frågan om straffbarhet som påföljdsval. Att domstolen tar på sig ett större utredningsansvar 

för åldern får inte ske på bekostnad av domstolens opartiska och oberoende ställning.  

 

Påföljdsfrågan ska bedömas utifrån ett bevismaterial som består av vad som framkommit vid 

behandlingen av skuldfrågan, vad den misstänkte berättar i personaliadelen och visst skriftligt 

material. Principerna om bevisomedelbarhet och om det bästa bevismaterialet tillämpas dock 

inte för påföljdsfrågan och domstolen kan sålunda bygga bedömningen på exempelvis utsagor 

från en personutredares utlåtande.78 Artikel 6.1 EKMR uppställer dock krav på förutsägbarhet 

och tydlighet för den misstänkte. 

 

Ytterligare en fråga som uppkommer är vilken skillnad det medför att domstolen tar på sig ett 

större utredningsansvar när det varken finns någon praktisk möjlighet eller explicit lagstöd för 

domstolen att på egen hand utreda åldersfrågan? Vad gäller omständigheter med bäring på 

skuldfrågan tappar åklagaren målet om bevisningen inte når upp till beviskravet. Effekten blir 

densamma om åklagaren inte presenterar tillräckligt mycket utredning för att klargöra den 

misstänktes ålder. Domstolen kommer i dessa fall fortsatt utgå ifrån den ålder som den 

misstänkte själv påstår i brist på annan tillförlitlig utredning.79  

5.5.2 Utredningskrav 
 

Beviskrav kan i allmänhet uttryckas som ett mått på säkerhet. Åldersbedömningen tar som 

nämnt sikte på den misstänktes personliga förhållanden för vilka åklagaren inte har någon 

bevisbörda. Det blir därför inte korrekt att tala om ett beviskrav för åldern i egentlig mening, 

domstolen behöver emellertid ett mått på säkerhet när den misstänktes ålder ska bedömas vid 

påföljdsbestämningen. Eftersom det snarare handlar om en utredningsbörda kan man tala om 

ett utredningskrav istället för ett beviskrav.80 

 

                                                
78 Ekelöf, Edelstam, Pauli, 2011, s. 187. 
79 Andersson, JT 2016-17, s. 5. 
80 Andersson, JT 2016-17, s. 5-6. 
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Det ska enligt Högsta domstolen vara klarlagt att den misstänkte vid brottstillfället var 

straffmyndig. Det ska också vara klarlagt att personen är över 21 år om det är aktuellt att 

döma till livstids fängelse. Vid övriga åldersbedömningar ska domstolen utgå från åldern som 

är mest sannolik. Kravet på säkerhet vid bedömning av ålder är med andra ord differentierat 

utifrån vilken rättsföljd som aktualiseras i det enskilda fallet.81  

 

Vad gäller utifrån differentieringen exempelvis under förundersökningen vid användandet av 

tvångsmedel? Några följdfrågor uppkommer i sammanhanget. Den misstänktes ålder är av 

central betydelse för både om en förundersökning kan inledas och hur den ska bedrivas. 

Inledningsvis måste åklagaren ta ställning till om en förundersökning eller 31 § LUL-

utredning ska inledas. Måste det redan vid den tidpunkten vara klarlagt att personen är över 

15 år för att förundersökning ska kunna inledas? Åldern är som tidigare nämnts även 

avgörande för om den misstänkte överhuvudtaget kan anhållas och häktas. Det krävs 

synnerliga skäl för att häkta någon under 18 år. Räcker det då med att det är mest sannolikt att 

personen är över 18 år för att kunna häkta utan synnerliga skäl? Högsta domstolens avgörande 

ger inte svar på dessa frågor då utredningskraven enbart har tillämpats vid 

påföljdsbestämningen.  

 

Är det tidsmässigt rimligt att den misstänktes ålder inledningsvis under förundersökningen 

ska ha hunnit bli utredd till den grad att utredningen möter samma utredningskrav som vid 

påföljdsbestämningen? Ett alternativ skulle kunna vara att inledningsvis tillämpa samma 

utredningskrav avseende personens ålder som för själva gärningen. 

 

Det kan vara svårt och tidskrävande för polisen/åklagaren att finna gedigen bevisning om 

ålder. Vid utredning om ålder finns det därför anledning att skilja mellan utredningens nivå av 

sannolikhet jämfört med dess robusthet. Sannolikhet innebär att en del av utredningen pekar 

på en större rimlighet att det förhåller sig på ett visst sätt. Robusthet handlar istället om hur 

väl underbyggda grunder den som fattar ett beslut har för sin slutsats. Med att bevisningen är 

robust menas således att det inte, såvitt man har kunnat finna, existerar någon ytterligare 

bevisning som kan påverka bevisvärdet.82  

 

                                                
81 Andersson, JT 2016-17, s. 6. 
82 Andersson, 2016, s. 201-215. 
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Det finns olika uppfattningar inom doktrinen beträffande robusthet i utredningar. De skilda 

uppfattningarna avser hur robusthet ska beaktas, det torde dock råda enighet om att robusthet 

ska beaktas av domstolen. Enligt en uppfattning kan robustheten inte uttryckas som en fråga 

om bevisvärde. En låg grad av robusthet påverkar alltså enligt den uppfattningen inte den 

samlade bevisningens bevisvärde. Enligt en annan uppfattning påverkar robustheten däremot 

bevisvärdet. En brist i utredningens robusthet leder alltså enligt den uppfattningen till ett lägre 

bevisvärde.83 

 

När domstolen dömer en person för brott ska det inte finnas fler utredningsåtgärder att vidta, 

det blir därför naturligt att domstolen ställer ett lägre krav på robusthet under 

förundersökningen eftersom det fortfarande pågår en utredning kring brottet/brotten. Det 

förklarar varför beviskravet vid häktning sätts lägre än det som krävs för en fällande dom.84 

Åklagaren har ett sämre faktaunderlag inledningsvis under förundersökningen. Någon slags 

sannolikhetsövervikt behövs dock även i detta tidiga skede, annars riskerar åklagaren att 

inleda en förundersökning eller kanske till och med besluta om tvångsmedel mot ett barn.85 

 

Utredningskravet mest sannolik bör tolkas som någon slags sannolikhetsövervikt. Vid en 

åldersbedömning utifrån den mest sannolika åldern kommer procentsatsen för den 

sannolikheten att variera mellan 51 % och 100 %. Jämförelsevis motsvarar praktisk visshet 

(övertygelse, förvissning) ungefär en sannolikhet på 90 % eller högre, kvalificerad 

sannolikhet ungefär 66,6 % samt övervägande sannolikhet ungefär 51 %.86 

 

Utifrån en varierande felmarginal som kan uppgå till 49 % kommer ofrånkomligen ett visst 

antal av de personer med oklar ålder som döms till exempelvis fängelse att vara barn. Det kan 

ifrågasättas varför Högsta domstolen anser att intresset av att skydda barn från att felaktigt 

dömas till fängelse inte väger tyngre än att personer över 18 år ska dömas till fängelse istället 

för vård.87 

 

 

                                                
83 Ekelöf, Edelstam, Heuman, 2009, s. 188-189. 
84 Ekelöf, Edelstam, Heuman, 2009, s. 187-188. 
85 Andersson, 2016, s. 201-215. 
86 Ulväng, SvJT 2005 s. 7. 
87 Andersson, JT 2016-17, s. 7. 
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Rättssäkerhet syftar ofta till förutsägbarhet och likhet inför lagen, men om rättssäkerheten 

endast avsåg detta skulle även en stat där lagen kränkte medborgarnas personliga integritet 

systematiskt anses vara rättssäker. Eftersom så inte är fallet brukar författare till juridisk 

litteratur i anknytning till rättssäkerhet även tala om garantier för trygghet avseende den 

personliga integriteten, exempelvis rätten till privatliv och garantier för att inte oskyldigt 

dömas för brott. Rättssäkerhet fungerar dock i allmänhet inte så att den kan spridas jämnt över 

alla medborgare. Visserligen bör det teoretiskt sett vara möjligt att uppnå ökad effektivitet 

utan att betala med minskad rättssäkerhet och vice versa, men i praktiken blir det förmodligen 

inte sällan en kompromiss där ökad rättssäkerhet för den ena parten innebär minskad 

rättssäkerhet för den andra eftersom det handlar om olika intressen som ska vägas mot 

varandra.88 

 

Lagstiftningen kring unga lagöverträdare, inklusive lagstadgandena som lindrar påföljderna 

för barn, är ett uttryck för principen om barnets bästa som bör väga tyngre än intresset av 

brottsbekämpning. Principen om barnets bästa ska vara vägledande i alla beslut som rör barn. 

Om ett barn riskerar att beblandas med vuxna på en anstalt riskeras inte bara barnets bästa 

utan även barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling. Principen om barnets rätt till liv, 

överlevnad och utveckling avser såväl barnets fysiska som psykiska utveckling och 

välmående. 

 

Vad utredningskravet klarlagd innebär är oklart. Utredningskravet gäller som nämnt vid oklar 

straffmyndighetsålder samt ålder vid påföljdsvalet livstids fängelse. Att åldern är klarlagd 

måste i vart fall innebära en högre grad av säkerhet än en sannolikhetsövervikt på minst 51 %. 

Alternativt skulle klarlagd kunna innebära en sådan sannolikhetsövervikt förstärkt med en 

högre grad av robusthet.  

 

Oavsett karaktär som utredningskrav eller beviskrav uttrycker mest sannolikt och klarlagd ett 

mått på säkerhet som bör kunna jämföras med andra beviskrav. Exempelvis skulle 

utredningskravet klarlagd kunna jämföras med beviskravet styrkt/visat.89 

  

                                                
88 Lindblom, 1983, s. 468-469. 
89 Andersson, JT 2016-17, s. 8. 



 46 

5.5.3 Tandmognadsundersökning 
 

Enligt Högsta domstolen utgör tandmognadsundersökning ett användbart underlag för 

påföljdsbestämningen när den misstänktes ålder är oklar. I NJA 2016 s. 719 var den 

misstänktes tänder fullt utvecklade. Enligt Högsta domstolen ska fullt utvecklade tänder vara 

en förutsättning vid åldersbedömning med tandmognadsundersökning som medicinskt 

underlag.  

 

I målet åberopades tre sakkunnigutlåtanden kring den misstänktes tandröntgenbild. Den första 

bedömaren var en legitimerad tandläkare och rättsodontolog vid Rättsmedicinalverket. Den 

andra var en tandläkare och sakkunnig vid Socialstyrelsen. Den tredje var en före detta 

rättsodontolog och docent.  

 

Det var främst med hänsyn till docentens sakkunnigutlåtande som Högsta domstolen 

bedömde det som mest sannolikt att den misstänkte var strax över 20 år. Högsta domstolen 

påpekade dock att ett flertal olika omständigheter ska vägas in vid bedömning av den 

misstänktes ålder. Det kan tilläggas att docenten hördes i Högsta domstolen som en ”second 

opinion” vilket medförde att han tillsammans med tandläkaren från Rättsmedicinalverket 

formade en sakkunnig majoritet som betraktade tandmognadsundersökning som en tillförlitlig 

metod. Den sakkunnige från Socialstyrelsen höll inte med majoriteten om att 

tandmognadsundersökning var ett tillräckligt precist verktyg. Han ansåg det vetenskapliga 

stödet alltför svagt för att en tandmognadsundersökning skulle ge ett tillförlitligt resultat. Han 

menade att samstämmigheten mellan olika bedömare låg under 80 % samtidigt som det 

subjektiva inslaget vid bedömningen är betydande. Han menade även att det finns stora brister 

i de tabellverk som används för att jämföra tänder. Även docenten medgav att det finns en 

viss osäkerhet vad gäller resultatet av tandmognadsundersökning, men att den osäkerheten 

minskar om bedömningen utgår enbart från tänder som är fullt utvecklade samt att två 

odontologer gör samma oberoende bedömning med slutsatsen att tänderna är fullt utvecklade. 

 

Enligt rättsodontologen från Rättsmedicinalverket var den troligaste uppskattningen att den 

misstänkte var minst 19,2 år gammal. Det fanns dock 16 % möjlighet att han var 18,2 år samt 

2,5 % möjlighet att han var 17,2 år gammal utifrån ett svenskt tabellverk. Utifrån jämförelser 

med ett amerikanskt tabellverk blev den troligaste uppskattningen att han var minst 20,9 eller 

21,4 år beroende på vilken folkgrupp tabellverket avsåg.  
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Det går inte att förneka att tandmognadsundersökning är ett klumpigt verktyg som endast kan 

peka i en viss riktning men aldrig generera en specifik och till 100 % tillförlitlig ålder. Fokus 

bör alltid ligga på bevisningen i det enskilda fallet och eventuell medicinsk undersökning ska 

ha stöd av annan bevisning som skapar robusthet i åldersutredningen. I NJA 2016 s. 719 fick 

tandmognadsundersökningen stöd av att den misstänkte hade åtminstone fem olika tidigare 

uppgivna identiteter med skilda namn och födelseuppgifter varav två var tidigare lagföringar i 

Tyskland.  

 

Någon masshantering av åldersbedömningar med tandmognadsundersökning som verktyg är 

inte lämpligt. Frågan är dock om någon masshantering av åldersbedömning i brottmål 

någonsin kommer att bli behövlig. Det är trots allt inte alltför vanligt förekommande att den 

misstänktes ålder är oklar. Dock kan konsekvenserna bli förödande i de fall där 

åldersbedömning behövs om den inte utförs på ett vetenskapligt korrekt och rättssäkert sätt.  

 

En sannolikhetsövervikt utifrån utredningskravet mest sannolik tillåter som beskrivits ovan 

upp till 49% felmarginal. Om det dessutom finns en varierande felmarginal knuten till enbart 

tandmognadsundersökningens tillförlitlighet men domstolen ändå dömer utifrån 

undersökningens resultat skulle det kunna få samma verkan som en ytterligare indirekt 

sänkning av utredningskravet.  

 

Något som talar för att tandmognadsbedömningar i fortsättningen kommer att kompletteras 

med andra undersökningsmetoder för att få ett säkrare resultat är dels ovan återgivna 

hovrättsavgörandet B 3562-16, dels Socialstyrelsens väntande kunskapsöversikt kring 

magnetröntgen samt Rättsmedicinalverkets riktlinjer kring två oberoende granskare av 

röntgenbilder och en tredje rättsläkare som slutgiltigt bedömer åldern.  

 

I mål B 3562-16 användes både tand- och skelettröntgen som underlag för den medicinska 

åldersbedömningen. Vid en sammanvägd bedömning av röntgenundersökningarna bedömdes 

den misstänkte vara 18,8 år samt med 81 % sannolikhet minst 18 år. Enligt rättsläkaren kunde 

det dock stämma att den misstänkte var 17 år om man enbart granskade tandmognadsgraden. 

Hade enbart en tandmognadsundersökning använts som underlag för ålderbedömningen i det 

fallet hade konsekvensvis domstolen behövt synnerliga skäl istället för särskilda skäl för att 

döma till fängelse. 
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Risken att en medicinsk åldersbedömning anger en felaktig ålder är lika stor oavsett i vilken 

rättsprocess metoden används. Felmarginalen slår dock annorlunda i straffprocessen jämfört 

med asylprocessen. Den blir mer påtaglig vid beslut om ålder inom straffprocessen på grund 

av att åldersnivåerna är fler, har ett tätare intervall (15, 18, 21 år jämfört med enbart 18 år) 

och utlöser fler möjliga rättsföljder.  

 

Röntgen av tänder eller andra delar av kroppen är inte en rättsfråga, det är en vetenskaplig 

fråga. Vilket värde en sådan analys har är en fråga för domstolen i det enskilda fallet. 

Uttalandena från Högsta domstolen om att tandmognadsundersökning är ett godtagbart och 

användbart verktyg för åldersbedömning måste i sitt prejudikatvärde ses mot denna bakgrund, 

om det överhuvudtaget finns något prejudikatvärde i den delen. Högsta domstolens avgörande 

i NJA 2016 s. 719 bör inte tolkas som att Högsta domstolen ”godkänt” tandröntgen som ett 

bevis som räcker för att en persons ålder ska vara tillräckligt utredd. Värdet av bevisning 

måste nämligen variera i det enskilda fallet utifrån vad som presenteras kring bevisningen 

enligt principen om fri bevisvärdering (35 kap. 1 § RB). Att Högsta domstolen har placerat 

sina överväganden kring denna bevisning under rubriker som har med bedömningen av 

utredningen i det aktuella fallet att göra är också en markering att uttalandena har ett lågt 

prejudikatvärde.90 

6. En inblick i asylprocessen för barn samt vissa jämförelser kring 
åldersbedömning straff- och asylprocessen emellan 
6.1 En inblick i asylprocessen och allmänt om betydelsen av att vara barn i 

asylprocessen 

 

Som barn räknas inom asylprocessen varje person under 18 år. När frågor om tillstånd ska 

bedömas inom asylprocessen och ett barn berörs av beslutet ska barnet höras om det inte är 

olämpligt, vilket framgår ur 1 kap. 11 § UtlL som korresponderar med principen om barnets 

rätt att komma till tals enligt artikel 12 i Barnkonventionen. Det finns även särskilda 

bestämmelser i UtlL gällande barns rätt till uppehållstillstånd, exempelvis 5 kap. 6 § andra 

stycket UtlL.  

 
                                                
90 Andersson, JT 2016-17, s. 9. 
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När en person söker asyl i Sverige har han/hon rätt att få sitt behov av skydd prövat i en 

rättssäker asylprocess. Asylärendet är en individuell bedömning som gäller framtida risk för 

förföljelse. Det är Migrationsverket som tar upp ansökan om asyl vid den asylsökandes första 

möte med Migrationsverket. Vid detta tillfälle tas eventuella identitetshandlingar som visas 

upp hand om och Migrationsverket kan ställa kortfattade frågor kring asylskälen vilka den 

sökande sedan kommer få tillfälle att utveckla och berätta mer detaljerat om under den 

kommande asylutredningen.91 

 

För ensamkommande asylsökande barn gäller en särskild mottagningsprocess enligt 3 § lagen 

(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Ensamkommande asylsökande barn har även 

rätt till skolgång samt hälso-, sjuk- och tandvård i större utsträckning än vad vuxna 

asylsökande har.92 

 

Det finns en rad särskilda regler för hur handläggningen och mottagandet av ensamkommande 

barn ska ske. Asylsökande ensamkommande barn måste få en god man förordnad sig enligt 2 

§ lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn och/eller ett offentligt biträde enligt 

18 kap. UtlL samt artikel 6 i Dublinförordningen (III). Vanligtvis har ett ensamkommande 

barn både en god man och ett offentligt biträde. Den goda mannen ansvarar för barnets 

personliga förhållanden och sköter hans/hennes angelägenheter i vårdnadshavarens och 

förmyndarens ställe. Det offentliga biträdet har ett särskilt uppdrag att tillvarata barnets 

intressen i asyl-/utlänningsärendet. Ett ensamkommande barn kan i och för sig inkomma med 

en ansökan om asyl på egen hand men ansökan måste godkännas av barnets gode man eller 

offentliga biträde innan Migrationsverket kan påbörja handläggningen av ärendet vilket beror 

på att barn inte har någon rättshandlingsförmåga.93 

  

                                                
91 Seidlitz, 2014, s. 63 f. 
92 Jfr 7 kap. 2 § skollagen (2010:800) samt 5 § lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt 
asylsökande m.fl. 
93 Sandesjö, 2013, s. 138. 
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6.2 Bevisbörda, beviskrav och utredningsskyldighet 
 

I asylprocessen är det den asylsökande som har bevisbördan för sitt skyddsbehov. Kravet är 

att den asylsökande ska göra både sin berättelse och sin identitet (ålder inkluderad) sannolik.94 

Migrationsverket har emellertid en allmän utredningsskyldighet i asylärenden, särskilt när det 

gäller barn. Den asylsökandes bevisbörda och den utredande myndighetens utredningsbörda 

härleds ur artikel 195 respektive artikel 196 i UNHCR:s handbok om förfarandet och 

kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning och dess betydelse i 

asylprövningen. När ett ensamkommande barn söker asyl är artikel 12 i Barnkonventionen om 

barnets rätt att komma till tals elementär, det ingår nämligen som en del av principen om 

barnets bästa att barnet själv ges möjlighet att framföra sina synpunkter.95 

 

Migrationsverkets utredningsskyldighet gäller under hela asylförfarandet och innebär att 

Migrationsverket ska se till att beslutsunderlaget är tillräckligt och i förekommande fall ange 

vad som behöver kompletteras. Migrationsverkets utredningsskyldighet i asylärenden 

sammanfaller med den inom förvaltningsrätten grundläggande officialprincipen som 

stipulerar myndigheternas skyldighet att leda utredningen i sina ärenden och se till att allt 

nödvändigt material kommer in. Som en del i officialprincipen ingår även ett ansvar för 

myndigheten att fördela utredningsansvaret mellan den sökande och myndigheten. 

Serviceskyldigheten i 4 § förvaltningslagen (1986:223), förkortad FL, är ett uttryck för detta 

ansvar. Den skyldighet som myndigheter har enligt samverksansregeln i 7 § FL, som innebär 

att myndigheten ska beakta möjligheten att själv inhämta behövliga uppgifter och 

upplysningar från andra myndigheter, ger också uttryck åt officialprincipen.96  

 

Asylärenden är speciella på det sättet att de explicit behandlar skyddet för mänskliga fri- och 

rättigheter vilket medför att även om det är ett ansökningsärende är det rimligt att tillämpa 

officialprincipen på ett sätt som innebär att ansvaret för att vara aktiv och skaffa in underlag i 

viss utsträckning förskjuts från sökanden till myndigheten. Ett uttryck för Migrationsverkets 

utredningsansvar återfinns i 13 kap. 3 § UtlL som föreskriver att de omständigheter som 

behöver klarläggas vid en muntlig handläggning ska utredas noga.  

                                                
94 Se t.ex. MIG 2007:9 och MIG 2011:11. 
95 Sandesjö, 2013, s. 76-77. 
96 Sandesjö, 2013, avsnitt 8.4. 
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För Migrationsdomstolarna framkommer officialprincipen i 8 § förvaltningsprocesslagen 

(1971:291) och innebär enligt Migrationsöverdomstolen att utredningsansvaret i asylärenden i 

första hand ligger på domstolen.97 

 

Precis som i straffprocessen gäller principen om fri bevisföring och fri bevisvärdering såväl 

som principen om tvivelsmålets fördel (benefit of the doubt). Principen om tvivelsmålets 

fördel har stor betydelse i asylprövningen och innebär bland annat att en sökandes uppgifter 

om sin underårighet (under 18 år) ska läggas till grund för beslut om han/hon har gjort vad 

som varit möjligt för att göra sin ålder sannolik och att hans/hennes uppgifter inte präglas av 

bristande trovärdighet eller inkonsekvens. Sökanden måste anstränga sig att underbygga sina 

uppgifter genom att använda all tillgänglig bevisning och i förekommande fall ge 

tillfredställande förklaringar till varför bevisning saknas.98  

 

Enligt UNHCR:s handbok (artikel 204 om tvivelsmålets fördel) framhävs att de fall där en 

asylsökande kan styrka alla sina påståenden är sällsynta. I flertalet fall har en person som flyr 

undan förföljelse endast med sig det allra nödvändigaste och saknar ofta identitetshandlingar. 

Detta faktum ger förståelse för varför, trots att bevisbördan ligger på den sökande, 

skyldigheten att ta reda på och värdera alla relevanta fakta i asylärenden delas mellan den 

sökande och utredaren. 

 

Migrationsöverdomstolen konstaterade i en dom från februari 2014 att när det gäller uppgifter 

om ålder är det i första hand skriftlig bevisning som är relevant, muntliga uppgifter kan dock 

vara ett komplement till den skriftliga bevisningen. En sökande kan normalt sett inte endast 

genom muntliga uppgifter göra sin ålder sannolik och det är inte heller möjligt att avgöra en 

persons ålder genom en bedömning av hans/hennes utseende. I det aktuella fallet från 

Migrationsöverdomstolen lyckades den asylsökande inte göra sin ålder sannolik. Han hade för 

sin sak förutom sin muntliga berättelse åberopat handlingar från sin skola och handlingar 

rörande hans avlidne bror för att styrka sin identitet och ålder. Handlingarna var dock av 

sådan enkel beskaffenhet att de ansågs i princip helt sakna bevisvärde. Tilläggas bör även att 

en medicinsk åldersbedömning utförts i det aktuella fallet.99  

 

                                                
97 MIG 2006:1 
98 Ds 2016:37, Åldersbedömning tidigare i asylprocessen, s. 11-12. 
99 Migrationsöverdomstolen, Mål nr UM 2437-13, dom meddelad i Stockholm 2014-02-11. 
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Den asylsökandes bevisbörda kan jämföras med åklagarens ”bevisbörda” i straffprocessen. 

Även Migrationsverkets utökade utredningsskyldighet kan jämföras med det ökade ansvar 

allmän domstol i vart fall opraktiskt tar för utredningen vid oklar ålder. Likheterna rent 

praktiskt är att åklagaren likt den asylsökande behöver ett flertal olika bevis som pekar mot en 

viss ålder samt att dessa bevis första hand ska vara skriftliga. Bevisvärdet för varje skilt bevis 

måste sedan i en sammanvägd bedömning nå upp till en sannolikhetsövervikt. Vad gäller 

allmän domstol finns det inga explicita möjligheter för domstol att ta grepp om 

åldersutredningen utan det delade ansvaret visar sig närmast som någon slags lättnad för 

åklagaren. En lättnad som, likt den asylsökandes ställning gentemot Migrationsverket, vuxit 

fram delvis på grund av den bevisrättligt svåra positionen som uppstår i dessa fall. 

6.3 Tidpunkten för åldersbedömning 

6.3.1 Tidpunkten för åldersbedömningen inom asylprocessen och behovet av ändrade 
regler 
 
JO har i ett flertal beslut uttalat att utgångspunkten vid bedömningen om en asylsökande 

person är vuxen eller barn bör vara att den ska göras i samband med att beslut fattas i 

asylärendet. Fram till dess att beslut har fattats i ärendet bör den ålder som sökanden uppgett 

vid ansökningstillfället godtas förutom när det är alldeles uppenbart att den är felaktig. 

Anledningen till att JO anser att Migrationsverket ska avvakta med åldersbedömningen till 

dess att beslut fattas i asylärendet kan sammanfattas med att det, med hänsyn till de 

konsekvenser som en åldersbedömning får för ensamkommande asylsökande, är väsentligt att 

bedömningen genomförs på ett rättssäkert sätt. En grundläggande förutsättning för 

rättsäkerhet vid åldersbedömning är enligt JO ett tillfredställande underlag. Eftersom 

beslutsunderlaget förändras under asylärendets gång anser JO att underlaget inte kan anses 

tillfredställande förrän utredningen är klar och beslut i asylärendet ska fattas.100 

 

Lagstiftaren tycker att det nuvarande förfarandet är otillfredsställande utifrån såväl ett 

barnrättsperspektiv som ett ekonomiskt perspektiv. Asylsökande som initialt bedöms som 

barn men vid beslutet bedöms som vuxna behandlas under hela asylprocessen som barn med 

de rättigheter och förmåner som endast bör tillkomma de asylsökande barnen.  

                                                
100 Se bl.a. JO 2013/14 s. 361 och JO 2015/16 s. 361. 
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Det finns dessutom en förhöjd risk att de asylsökande barnen far illa om de beblandas med 

personer som egentligen är vuxna, därför har lagstiftaren sett över möjligheten att göra 

ålderbedömningar tidigare i asylprocessen.101 

6.3.2 Bedömning av ålder i ett tidigare skede i asylprocessen 
 
Med hänsyn till den vetenskapliga utvecklingen som nu sker kring medicinsk 

åldersbedömning (se metod för att bestämma ålder idag) finns det enligt lagstiftaren 

förutsättningar för att införa en ordning som innebär att bedömningen av ålder görs tidigare i 

asylprocessen. Migrationsverket kommer i och med den tilltänka lagändringen kunna fatta ett 

tillfälligt beslut i frågan om en asylsökande ska anses ha fyllt 18 år eller inte redan 

inledningsvis i asylärendet.  

 

Enligt lagstiftaren bör det, för att åldersbedömningar ska kunna utföras tidigare i 

asylprocessen, införas en skyldighet för Migrationsverket att erbjuda de ensamkommande 

barnen en medicinsk åldersbedömning i vissa fall. Enligt artikel 25.5 i det omarbetade 

asylprocedurdirektivet (direktiv 2013/32/EU) får läkarundersökningar för att fastställa åldern 

på ensamkommande barn endast användas när det finns tvivel om den asylsökandes ålder 

utifrån personens uttalanden eller andra relevanta indikationer. Enligt samma artikel framgår 

det också att om det trots en genomförd medicinsk åldersbedömning fortfarande finns tvivel 

om den asylsökandes ålder ska beslutsfattaren utgå från att han/hon är under 18 år, vilket är 

ett uttryck för principen om tvivelsmålets fördel. Erbjudandet från Migrationsverket om att 

genomgå en medicinsk åldersbedömning ska tjäna syftet att ge den asylsökanden tillgång till 

ytterligare bevismedel för att uppfylla sin bevisbörda. Medicinsk åldersbedömning ska inte 

införas som ett krav. Den asylsökande ska ges tillfälle att genomgå en medicinsk 

åldersbedömning endast om han/hon har gett sitt skriftliga samtycke till det.  

 

En slutlig bedömning av den sökandes ålder kommer att göras i samband med beslutet i 

asylärenden. Utrymmet för att frångå den bedömning om den asylsökandes ålder som gjordes 

i det tillfälliga beslutet torde dock enligt lagstiftaren bli begränsat till främst fall då den 

sökande kommer in med tillförlitliga identitetshandlingar under ärendets gång. Det handlar 

dock enligt lagstiftaren i samtliga fall om en samlad bedömning av vad som framkommit i 

ärendet.102 

                                                
101 Ds 2016:37, Åldersbedömning tidigare i asylprocessen, s. 17. 
102 Ds 2016:37, Åldersbedömning tidigare i asylprocessen, s. 20-21. 
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6.3.3 Skulle ett liknande system, med tillfälliga beslut om ålder, kunna införas i 
straffprocessen?  
 
En viktig förutsättning för ett fungerande system med åldersbedömning är i dagsläget tillgång 

till en lagenlig och resultatmässigt tillförlitlig medicinsk metod som bedömningsverktyg. 

Detta på grund av att det alltsomoftast råder brist på annan tillförlitlig bevisning om åldern på 

personen som åldersbedömningen avser.  

 

Inom både straff- och asylprocessen får som nämnts tidigare inte en röntgen-

/läkarundersökning ensam ligga till grund för åldersbedömningen men resultatet av 

undersökningen besitter däremot inte sällan ett högt bevisvärde jämfört med övrig bevisning i 

målet/ärendet. Inom asylprocessen är det oftast den sökandes berättelse som ligger till grund 

för bedömningen om skyddsbehov och identitet, skriftliga bevis har dock ett högre bevisvärde 

än muntliga och det är därför bra för en asylsökande att ha någon slags dokumentation som 

stödjer det han/hon påstår. Inom straffprocessen kommer uppgifterna om ålder exempelvis 

från förhör under förundersökningen, uppgifter från andra svenska myndigheter, rättshjälp 

och/eller ambassadkontakter.  

 

Både inom straff- och asylprocessen krävs att den misstänktes/sökandes ålder ska göras mest 

sannolik/sannolik (och i vissa fall klarlagd) vilket motsvarar en sannolikhetsövervikt 

gentemot den ålder som den beslutande myndigheten slutligen väljer. Ju grundligare underlag 

för bedömningen beslutsfattaren har, desto enklare är det att avgöra vilka bevis som pekar 

mot en sannolikhetsövervikt vilket har nämnts tidigare som utredningens grad av robusthet. 

 

Det är svårt att säga med exakthet vad som krävs för att en åldersutredning ska anses vara 

robust i respektive process eftersom varje enskilt fall ser olika ut ur bevishänseende. Enligt Ds 

2016:37 om ålderbedömning tidigare i asylprocessen ska dock i princip det enda som kommer 

att kunna riva upp det tillfälliga beslutet om ålder vara att den asylsökande kommer in med 

tillförlitliga identifikationshandlingar innan tidpunkten för det slutliga beslutet i ärendet. Det 

säger ingenting om graden av robusthet som krävs i det enskilda fallet men det säger något 

om hur robust utredningen om ålder behöver vara när det tillfälliga beslutet om ålder tas 

jämfört med när det slutliga beslutet tas.  

 

En reflektion kring detta i jämförelse med straffprocessen är att det under förundersökningen 

krävs mer för att uppnå samma grad av robusthet som lagstiftaren menar ska finnas vid ett 
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tillfälligt beslut om ålder i asylprocessen. Detta på grund av att ålderströsklarna är fler inom 

straffprocessen vilket genererar fler regler att ta hänsyn till i förhållande till ålder. 

Inhämtandet av bevisning är dessutom generellt mer tidskrävande under straffprocessen 

eftersom informationen oftast kommer från fler källor och polisen/åklagaren inte har tillgång 

till/kännedom om tillgängliga bevismedel på samma sätt som den asylsökande har. Dessa 

omständigheter talar sammanfattningsvis emot en liknande lösning inom straffprocessen. 

 

Inom asylprocessen finns det ett skyddsintresse gentemot de ensamkommande barnen att 

vuxna inte ska bedömas som barn och beblandas med dem på asylboenden. Inom 

straffprocessen saknas ett sådant skyddsintresse bortsett från målsägandeintresset. 

Målsägandes intresse, i de fall det finns en målsägande, är dock inte oviktigt i något skede av 

straffprocessen men det gör sig förmodligen mest gällande vid påföljdsbestämningen jämfört 

med under förundersökningen. Under förundersökningen kan det dock finnas ett betydande 

målsägandeintresse vid frågan om anhållan och häktning. Detta skulle kunna utgöra ett 

incitament för att införa ett system med tillfälliga beslut om ålder även i straffprocessen.  

 

Som diskuteras under avsnittet ”praktiska konsekvenser av den tilltänkta lagändringen” 

kommer lagändringen av kroppsbesiktningsbestämmelsen i RB att medföra en stor risk för 

skönsmässiga beslut om kroppsbesiktning när den misstänkte uppger sig vara under 15 år. 

Den tilltänkta lagstiftningen försätter åklagaren i en svår position och kommer att skapa en 

rädsla hos åklagare att fatta fel beslut.  

 

En viktig del av ett presumtivt system med tillfälliga beslut om ålder är ofrånkomligen att det 

finns möjlighet att förordna om en medicinsk bedömning i de fall det behövs och då även när 

den misstänkte uppger sig vara yngre än 15 år. Dessa lagändringar är inte endast en 

förutsättning för ett presumtivt system med tillfälliga åldersbeslut utan som diskuterat tidigare 

i uppsatsen nödvändiga i och för sig. Det ett system med tillfälliga åldersbeslut skulle tillföra 

är ett tydligt skifte kring utredningsbördan och utredningskravet mot domstolen, som det 

uttalat ska vara men i praktiken inte är. Att åklagaren endast fattar ett tillfälligt beslut om 

ålder som gäller under förundersökningen skulle tydliggöra att det är domstolen som bär det 

yttersta ansvaret för frågan om den misstänktes ålder.  

 

Frågan är dock vad konsekvensen blir om domstolen, vid påföljdsbestämningen, kommer 

fram till att den misstänkte är yngre än den tillfälliga åldern? Som nämnts tidigare torde det 
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vara svårare att inledningsvis under en förundersökning ha en sådan robust utredning om 

åldern att det, likt vad som angetts för asylprocessen, inte ska kunna förekomma att åldern 

senare ändras nedåt om det inte är på grund av att tillförlitliga identifikationshandlingar dyker 

upp.  

 

Inom asylprocessen är det samma myndighet (Migrationsverket) som kommer att besluta om 

åldern både tillfälligt och slutgiltigt vilket skiljer sig från straffprocessen där det tillfälliga 

beslutet skulle utfärdas av en åklagare och det slutgiltiga beslutet skulle tas av en domare. 

Påpekas bör att domstolen inte är bunden till åklagarens beslut om ålder, lika lite som 

åklagaren är bunden till Migrationsverkets beslut om ålder i de fall en person har genomgått 

en åldersbedömning i asylprocessen innan han/hon blir misstänkt för brott. Det skulle dock 

inte anses rättssäkert att en misstänkt tilldelas olika åldrar, utifrån samma material, utav olika 

myndigheter genom en och samma process.  

6.4 En kursiv diskussion om samtyckets betydelse vid medicinsk 

åldersbedömning 

 
Enligt Ds 2016:37, om bedömning av ålder i ett tidigare skede av asylprocessen, ska 

bestämmelsen i 8 kap. 10 h § utlänningsförordningen (2006:97) justeras så att det stämmer 

överens med lagförslaget kring tillfälliga beslut om ålder. Enligt bestämmelsen ska 

Migrationsverket informera ensamkommande barn om möjligheten att genomgå en 

läkarundersökning för att fastställa barnets ålder. För att en läkarundersökning ska få 

genomföras i syfte att fastställa åldern krävs det dock att det ensamkommande barnet 

och/eller dennes företrädare ger sitt samtycke till undersökningen (artikel 25.5 b omarbetade 

asylprocedurdirektivet).  
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Kravet på samtycke anses enligt lagstiftaren inte stå i strid med det grundlagsstadgade skydd 

som enskilda åtnjuter gentemot det allmänna vad avser påtvingade kroppsliga ingrepp (2 kap. 

6 § RF). Den sökande ska ges skäligt rådrum för att ta ställning till frågan och få upplysningar 

om undersökningsmetoden och eventuella konsekvenser bedömningen kan få för prövningen 

av asylansökan. Ett nekat samtycke utan godtagbar anledning ska kunna resultera i att den 

sökande bedöms ha fyllt 18 år. Samtycket ska vara skriftligt.103 

 
Om Migrationsverket framöver, i och med det nya lagförslaget, kommer att genomföra fler 

medicinska åldersbedömningar inledningsvis under asylprocessen kommer det möjligtvis att 

innebära färre medicinska åldersbedömningar genom kroppsbesiktning. De flesta unga 

lagöverträdarna med oklar ålder har nämligen hittills varit flyktingar och/eller asylsökande. 

Det nya lagförslaget inom asylrätten skulle på så sätt underlätta för de brottsutredande 

myndigheterna.   

 

FN:s barnrättskommitté har i sin allmänna kommentar nummer 10 slagit fast att om det inte 

finns något åldersbevis och det inte kan fastställas att barnet har uppnått minimiåldern för 

straffrättsligt ansvar, ska barnet inte hållas straffrättsligt ansvarig.104 FN:s barnrättskommitté 

anser därmed att åldersbedömning vid misstanke om brott är en rättighet för barnet, däremot 

inte en skyldighet.  

 

Det är inte möjligt att tillmäta ett samtycke till kroppsbesiktning från den som är skäligen 

misstänkt någon betydelse eftersom tvångsmedlet faller inom 2 kap. RF:s skyddade 

område.105 Samtycke torde i dessa fall endast ha betydelse för icke misstänkta eller misstänkta 

där misstanken ligger på en lägre nivå.106  

 

Antagligen skulle en möjlighet för brottsmisstänkta att samtycka till medicinsk 

åldersbedömning inte ha någon praktisk nytta med tanke på att den misstänkte inte har någon 

bevisbörda för sin ålder. Om den misstänktes rätta ålder är vad han/hon utger den för att vara 

kommer han/hon förmodligen inte ha något emot att ”tvångsvis” genomföra en 

läkarundersökning när det inte finns några bättre bevismedel att tillgå.  

                                                
103 Ds 2016:37, Åldersbedömning tidigare i asylprocessen, s. 22-25. 
104 FN, Allmän kommentar Nr 10, Barnets rättigheter inom rättskipning för unga 
lagöverträdare, p. 35. 
105 Edelstam, JT 1997-98 s. 97 f. 
106 SOU 1938:44 s. 331, prop. 1993/94:24 s. 54. 
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I prop. 1993/94:24 med förslag till ändrade regler om kroppsvisitation och kroppsbesiktning 

m.m. uttrycks en avvikande uppfattning avseende kroppsvisitation och/eller kroppsbesiktning 

och samtycke. I propositionen anför lagstiftaren att grundlagsskyddet avser enbart påtvingade 

ingrepp och att så snart ingreppet inte är påtvingat är det inte fråga om någon 

tvångsmedelsanvändning och därmed inte heller någon inskränkning i det grundlagsenliga 

skyddet. I propositionen uttrycker lagstiftaren att ”den förhärskande uppfattningen också är att 

samtycke innebär att en åtgärd som utan samtycke vore grundlagsstridig, får genomföras”.107 

Påståendet bör dock tas med försiktighet då frågor om samtycke ofta är komplicerade och 

mångfasetterade.108 Frågan utvecklades inte mer än så i propositionen utan hänvisades vidare 

till Polisrättsutredningen109 inom vars uppdrag det låg att utreda frågor om samtycke.  

 

I Polisrättsutredningen nämns att utgångspunkt för den svenska lagstiftningen ska vara att en 

åtgärd som får anses utgöra ett intrång i EKMR:s och RF:s skyddade fri- och rättigheter inte 

får företas annat än enligt de villkor som anges i lag, oavsett om den som utsätts för 

ingripandet har samtyckt till det eller inte. Det gäller i vart fall enligt utredningen 

tvångsmedlen husrannsakan, kroppsvisitation och kroppsbesiktning.  

 

Enligt utredningen bör begreppet tvångsmedel endast innefatta sådana direkta ingripanden 

mot person eller egendom som utgör någon form av intrång i personens rättssfär. Det ska vara 

fråga om en handling som har synbara eller kännbara verkningar och som sker med direkt 

tvång eller annars i ett sådant syfte att det kan anses utgöra myndighetsutövning. Det kan 

ifrågasättas om samtycke till ett sådant ingripande kan medföra att ingripandet inte bör 

betraktas som ett intrång i rättssfären.110 Annorlunda uttryckt, om det skulle accepteras att den 

enskilde kunde efterge sitt rättighetsskydd under grundlagen skulle det skyddet urholkas och 

endast bli en chimär, RB:s tvångsmedel skulle fritt kunna tillgripas även i situationer där 

lagliga förutsättningar saknas och legalitetsprincipen skulle åsidosättas.  

  

                                                
107 Prop. 1993/94:24 s. 39. 
108 Bring, Diesen, 2012, s. 280. 
109 SOU 1995:47. 
110 SOU 1995:47 s. 143-144. 
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7. Slutord 
 

Det har onekligen skett en stor såväl vetenskaplig som juridisk utveckling kring 

åldersbedömning det senaste året. Varken den vetenskapliga eller den juridiska metoden är 

emellertid fullkomlig och frågan är om den någonsin kommer att bli det.  

 

Trots metodernas ofullkomlighet bär straffprocessen ett ansvar gentemot den misstänktes, 

brottsoffrets och samhällets krav på skydd för den personliga integriteten, rättsäkerhet och 

effektiv brottsbekämpning. 

 

Utkastet till lagrådsremiss som har analyserats och kritiseras i uppsatsen kommer troligtvis att 

utvecklas och förändra karaktär innan lagändringen träder ikraft. Lagstiftarens förslag är i 

dagsläget bristfälligt och har en mycket framträdande ad hoc-karaktär. Den alarmerande 

bristen med lagförslaget är lagstiftarens ovilja att ta ställning till fallen där personer uppger 

sig vara under 15 år. Den av lagstiftaren föreslagna lösningen saknar både förutsägbarhet och 

förankring i principen om barnets bästa. Avseende kroppsbesiktning i dessa fall måste 

ytterligare reglering tillkomma för att legalitetsprincipens tydlighetskrav ska anses vara 

uppfyllt.  

 

Ytterligare en fråga som lagstiftaren möjligtvis bör ta ställning till är åklagarens respektive 

domstolens delade utredningsansvar för åldersfrågan. Om domstolen ska kunna omsätta sitt 

uttalade utredningsansvar i praktiken krävs det en faktisk möjlighet för domstolen att göra det. 

I anslutning till denna fråga, som till stor del är en fråga om tidpunkten för 

åldersbedömningen, finns möjligtvis en god anledning för lagstiftaren att undersöka 

fördelarna med ett tudelat system med tillfälliga och slutliga beslut om ålder likt det i 

asylprocessen. 
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