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Sammanfattning 
 

Fram till nyligen ansågs åklagaren vara ansvarig för att utreda den tilltalades ålder i brottmål, 

trots att detta inte har att göra med skuldfrågan. För att klargöra rättsläget meddelade HD i 

NJA 2016 s.719 att det är rätten som enligt 46 kap 4§ RB är ytterst ansvarig för att den 

tilltalades ålder utreds på ett tillfredställande sätt.1 Avgörandet har fyllt funktionen att 

vägleda underrätterna med avseende på vilket utredningskrav som gäller för 

åldersbedömningen, men det har uppstått nya konflikter angående rättens utredningsansvar. 

Det råder stor diskrepans mellan HD:s prejudikat och ansvaret för utredningsarbetet i 

praktiken. Om åldersutredningar presenteras så har de undantagslöst utförts av åklagaren. Det 

är därför svårt att i enskilda brottmål förutse huruvida en åldersutredning kommer att 

presenteras av åklagaren, och hur omfattningen av bedömningsunderlaget är i så fall. Rätten 

har i verkligheten visat sig vara obenägen att utreda, särskilt om utredandet kan vara till 

nackdel för den tilltalade. I grunden är denna passivitet orsakad av en oro hos rätten för att 

uppfattas som inkvisitorisk eller som bristande i sin objektivitet. Konsekvensen av att rätten 

inte utreder den tilltalades ålder har ibland varit att tilltalades åldersuppgifter har tagits för 

givna. 

 

En ny bestämmelse trädde i kraft den 1 juli 2017, enligt vilken medicinska 

åldersbedömningar är tillåtna i syfte att utreda åldern på den tilltalade i brottmål. Det innebär 

att det finns ett svar på hur åldern ska utredas, men det är fortsatt oklart om rätten kommer att 

vara mer benägen att axla sitt ansvar för att begära in åldersutredningar från 

Rättsmedicinalverket. 

 

Slutsatsen är att NJA 2016 s.719 inte ger tillräcklig vägledning i frågan om vem som i 

praktiken har ansvaret för att åldersutredningar utförs. Detta medför bristande förutsebarhet. 

En lösning är att åklagaren åläggs ansvaret för att utreda alla oklara omständigheter i ett 

brottmål, inklusive sådana som faller utanför skuldfrågan, som den tilltalades ålder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Högsta domstolens dom 2016-07-11 i mål nr B 1346-16, s.9. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Inom straffrätt finns åldersgränser som är till för att skydda underåriga. Individer under 21 

särbehandlas positivt eftersom de anses besitta outvecklad ansvarsförmåga och större 

sanktionskänslighet.2 Individer under 15 år får inte dömas till påföljd, och för individer 

mellan 15 och 21 år tillämpas straffrabatt enligt 29 kap 7§ BrB. Enligt förarbetena till 

”medborgarskap och identitet” är åldern en del av en persons identitet i juridisk mening, även 

om lagen saknar en definition av identitetsbegreppet.3 Individer som saknar 

identitetshandlingar och inte kan styrka sin ålder har därför gett upphov till problem inom 

straffrätten. Vanligtvis är ålder en känd personuppgift som rätten kan inhämta genom ett 

personbevis från skatteverket.4 Rätten har dock en skyldighet att utreda den tilltalades ålder 

även när den tilltalades personuppgifter är betydligt mer svårtillgängliga.5 Okänd ålder är ett 

förhållandevis outforskat ämne och det saknas specifika uttalanden från vedertagna 

rättskällor om huruvida ålder är en belastande omständighet eller inte. 

Hösten 2015 utsattes en kvinna för en gruppvåldtäkt på utsiktsplatsen ”Fåfängan” i 

Stockholm. Tre av de fyra gärningsmännen greps och dömdes för grov våldtäkt i TR. När 

fallet togs upp i HovR meddelade rätten att det var åklagaren som hade bevisbördan gällande 

de tilltalades åldrar. Två av de tilltalade uppgav att de var 14 år gamla och den tredje sade sig 

vara 16 år. Enligt HovR skulle det innebära en orimlig bevissvårighet att tillämpa det 

vedertagna beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel” på åldersfrågan. Således sänktes 

beviskravet till samma nivå som vid förmildrande omständigheter. Åklagaren skulle visa att 

de tilltalades invändningar var obefogade. Åklagaren kunde inte visa det och åtalet mot en av 

de tilltalade ogillades. De övriga två gärningsmännen dömdes till sex respektive nio 

månaders sluten ungdomsvård.6 En kort tid efter att domen vunnit laga kraft erhölls 

information från Interpol i Marocko om att den gärningsman som dömdes som 16-åring 

egentligen var över 20 år gammal vid brottstillfället. Hade rätten känt till gärningsmannens 

verkliga ålder hade det sannolikt resulterat i ett betydligt strängare straff.7 

Brist på dokumentation eller underlag om en tilltalads ålder medför betydande svårigheter för 

brottsutredande myndigheter. I syfte att klargöra rättsläget meddelade HD ett vägledande 

avgörande den 11 juli 2016, NJA 2016 s. 719. Enligt prejudikatet är åldersutredningar rättens 

ansvar och omfattas inte av åklagarens utredningsansvar, eftersom åldern endast är relevant 

för påföljdsbedömningen. Den 1 juli 2017 trädde en ny bestämmelse i kraft, som möjliggör 

användandet av medicinska åldersbedömningar för att fastställa en tilltalads ålder.8 Det nya 

                                                 
2 Prop.1987/88:120 s.97 och Jareborg, Zila, s.150f. 
3 Prop. 1997/98:178, s.15. 
4 Förordning (1967:502) om utdrag ur folkbokföringsdatabasen i och för utredning angående brott. 
5 Högsta domstolens dom 2016-07-11 i mål nr B 1346-16, s.9. 
6 Svea Hovrätts dom 2015-12-22 i mål B 10485- 15, fallet refereras till som ”Fåfängan”. 
7 Högsta domstolens beslut 2016-10-28 i mål nr Ö 3278-16, se även NJA 2016 s. 851. 
8 Medicinska åldersbedömningar sker genom tvångsmedlet kroppsbesiktning i 28 kap 12§ 3p. RB. 
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lagrummet klargör vad utredningsunderlaget kan bestå av. Huruvida det kommer att påverka 

rättens benägenhet att inhämta utredning återstår att se. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Uppsatsens övergripande syfte är att utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv belysa och klargöra 

ansvarsfördelningen gällande utredning av den tilltalades ålder i brottmål. Uppsatsen ämnar 

redogöra för hur väl prejudikatet, NJA 2016 s.719 har väglett underrätterna i ålders-

bedömningar. Utifrån underrätters avgöranden kommer uppsatsen att bedöma om behov 

föreligger av ytterligare förtydliganden genom prejudikat eller lagstiftning i syfte att uppnå 

en högre förutsebarhet av utredningsansvaret. För att uppnå det övergripande syftet ska därför 

följande frågeställningar besvaras: 

 

1. I vilken mån kan ett utredningsansvar för den tilltalades ålder åläggas åklagaren, 

rätten eller den tilltalade, i brottmål? 

2. Hur har HD:s prejudikat NJA 2016 s.719 förändrat rättsläget? 

3. Vilka konflikter kan uppstå mellan regler och principer i brottmål på grund av kravet 

att rätten ska utreda den tilltalades ålder? 

4. Hur efterlevs NJA 2016 s.719 i underrätterna? 

5. Finns det ett behov av att ändra fördelningen av ansvaret för att utreda den tilltalades 

ålder? 

1.3 Avgränsningar 

 

Eftersom uppsatsens syfte är att belysa ansvarsfördelningen för åldersutredningar i brottmål, 

har jag avgränsat uppsatsen till att enbart omfatta brottmålets huvudförhandling. Praktiska 

svårigheter som uppkommer före huvudförhandlingen, exempelvis hur straffprocessuella 

tvångsmedel som häktning får användas, faller alltså utanför uppsatsens omfång och kommer 

inte att behandlas. Uppsatsen kommer inte heller att beröra diskussionen om medicinska 

åldersbedömningars rättssäkerhet. Dock tas medicinska åldersbedömningar upp för att 

läsaren ska förstå sambandet med den nya bestämmelsen som tillåter kroppsbesiktningar. Det 

kan konstateras att ålder påverkar påföljden och att detta utgör ett incitament för den tilltalade 

att uppge en lägre ålder, men uppsatsen kommer inte att närmare diskutera skälen till eller 

lämpligheten i att särbehandla unga. Av samma skäl tar uppsatsen inte upp 

barnrättsperspektivet eller Lagen om unga lagöverträdare. Eftersom fokus är på den svenska 

brottmålsprocessen görs heller inga jämförelser med utländsk rätt. Utgångspunkten i 

uppsatsen är NJA 2016 s. 719, och de problem som är kopplade till utredningsansvaret. För 

att läsaren ska förstå hur utvecklingen har fortskridit de senaste åren redovisas äldre 

underrättsavgöranden. I de äldre avgörandena är frågan om den tilltalades ålder förknippad 

med begrepp som bevisbörda och beviskrav. Dessa begrepp används inte längre i samband 

med åldersutredning av den tilltalade, men de ges utrymme i uppsatsen i syfte att belysa det 

tidigare rättsläget. 
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1.4 Metod 

Flera metoder har använts för att besvara uppsatsens olika frågeställningar. Strömholm menar 

att en uppsats kan uppnå en högre grad av relevans genom att olika metoder kombineras.9 I 

föreliggande uppsats används tre olika metoder – den rättsdogmatiska, den rättsanalytiska 

och den empiriska metoden – för att uppfylla uppsatsens syfte och besvara frågeställningarna. 

Enligt Sandgren kan nyss nämnda metoder sammanfattats som rättsvetenskapliga.10 De tre 

metoderna har klara beröringspunkter med varandra och gränserna emellan dem är ofta 

flytande, vilket medför att frågeställningarna kan besvaras på ett mer nyanserat sätt. 

Författaren ämnar inte att uttömmande redogöra för de olika metoderna, utan framställningen 

syftar till att beskriva de delar av metoderna som är relevanta för denna uppsats. 

1.4.1 Den rättsdogmatiska metoden 

 

Den rättsvetenskapliga metoden är bred och omfattar bl.a. den rättsdogmatiska metoden.11 

Strömholms tolkning av den rättsdogmatiska metoden har sin utgångspunkt i de allmänt 

accepterade rättskällorna. Genom en hierarkisk analys är målet att fastställa vilka rättsregler 

som gäller.12 Den rättsdogmatiska metoden består av två delar. Den ena består i att tolka 

gällande rätt och den andra i att systematisera den.13 Vid en strikt användning av den 

rättsdogmatiska metoden blir resultatet mer deskriptivt och begränsat eftersom metoden är 

begränsad till de traditionella rättskällorna.14 Trots att den rättsdogmatiska metoden är en 

vanlig referenspunkt råder det delade meningar om vad den faktiskt innebär. Peczenik menar 

att det inte finns någon allmänt erkänd teori avseende begreppet.15 Jareborg hävdar att den 

rättsdogmatiska argumentationen är bred och att det finns möjligheter att vidga perspektivet 

genom att gå utanför gällande rätt.16 Sandgren uppmanar pga. begreppsförvirringen författare 

att inte klassificera uppsatser enligt uppdelningen i rättsdogmatisk och icke-rättsdogmatisk 

metod.17 

1.4.2 Rättsanalytiska metoden 

 

Den rättsanalytiska metoden handlar enligt Sandgren om att analysera gällande rätt ur ett 

externt perspektiv. Detta gör det möjligt att söka nya lösningar på juridiska problem genom 

att vidga materialet till fler källor än enbart traditionella sådana.18 Av den här anledningen 

använder jag mig även av den rättsanalytiska metoden. Det innebär att arbetet inte begränsas 

till att fastställa gällande rätt utan även omfattar analys av rätten. Detta baseras på material 

                                                 
9 Strömholm, TfR, s.654.   
10 Sandgren, 2015, s.39. 
11 Sandgren, 2007, s. 40.  
12 Strömholm, s. 313.  
13 Kleineman, s.21  
14 Sandgren, 2015, s.43.  
15 Peczenik, vad är rätt, s.109.  
16 Jareborg, 2004, s. 4.  
17 Sandgren, 2007, s. 53.  
18 Jareborg, s.4.  
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hämtat utanför de traditionella rättskällorna och inkluderar exempelvis underrättspraxis, 

publikationer från myndigheter, föreskrifter mm. 19 

 

Ett sätt på vilket den rättsanalytiska metoden särskiljer sig från den rättsdogmatiska är att den 

förstnämnda ger utrymme åt de lege ferenda-resonemang, genom att kritisera gällande rätt 

och resonera om hur rätten bör vara. Diskussionen har till syfte att analysera huruvida 

gällande rätt bör förändras för att tillgodose ett visst ändamål eller värdering. En sådan analys 

tillåter ett mått av värderingar och har vanligen utgångspunkten att gällande rätt är bristfällig. 

Analysen kommer att diskutera huruvida gällande rätt är otillräcklig och om det är lämpligt 

att förändra gällande rätt för att uppnå en högre rättssäkerhet i brottmålsprocessen. Vidare 

uppfattas en rättsanalytisk argumentation som friare när det gäller att lösa rättsliga problem.20 

1.4.3 Empiriska metoden och insamling av underrättsavgöranden 

 

Problematiken med att den tilltalades ålder är okänd är förhållandevis ny i svensk rätt. Av den 

anledningen är ämnet relativt obehandlat av de traditionella rättskällorna. Det material som 

kan vägleda och som finns tillgängligt är avgöranden från underrätterna. Enligt Sandgren 

uppfattas avgöranden från HD, men inte avgöranden från underrätter, som traditionella 

rättskällor. Av den anledningen har även den empiriska metoden tillämpats i uppsatsen, för att 

möjliggöra en studie av rättsfall TR och Hov R:s avgöranden. Avgöranden från TR och HovR 

både före och efter HD:s avgörande NJA 2016 s. 719 har analyserats. Syftet är att belysa hur 

ansvaret för att utreda den tilltalades ålder har fördelats mellan brottmålsprocessens aktörer i 

verkligheten. Avgöranden daterade före NJA 2016 s.719 redovisas mer översiktligt, eftersom 

de enbart är ämnade att jämföras med domstolarnas hantering av utredningskravet efter 

prejudikatet. För att kunna avgöra om den tilltalades ålder blir utredd på ett tillfredställande 

sätt och av rätt aktör kommer avgöranden efter NJA 2016 s. 719 att redovisas mer ingående. 

Sandgren menar att den empiriska metoden bygger på konkreta erfarenheter från den juridiska 

och praktiska verkligheten. Att inkludera den innebär således en utökning av underlag som är 

lämpligt för en de lege ferenda-analys.21 De slutsatser som kan dras av studien kan därför 

integreras med den rättsliga slutanalysen i uppsatsen.22 

 

Avgöranden från underrätter har erhållits genom sökning i databaserna Zeteo och Karnov, via 

sökning på termerna “åldersbestämning” eller ”åldersbedömning”.23 Totalt valdes 60 

underrättsavgöranden ut, utifrån kriteriet att avgörandet skulle vara ett brottmål där den 

tilltalades ålder varit oklar och behövts utredas. Författaren är medveten om att det inte kan 

uteslutas att det finns relevanta avgöranden som inte fångats upp genom sökorden. De 

avgöranden som samlats in kan emellertid anses vara tillräckligt representativa för att 

uppsatsens frågeställningar ska kunna besvaras. Den första empiriska studien behandlar 20 

underrättsavgöranden från 15 juli 2005 fram till HD:s avgörande den 11 juli 2016. Den syftar 

                                                 
19 Sandgren, 2015, s.46, 54.  
20 Sandgren, 2015, s.47. 
21 Sandgren 1995/96 Del I s. 726f. 
22 Sandgren 1995/96 Del II s. 1047. 
23 HD använde termerna ”åldersbedömning” och ”åldersbestämning” i NJA 2016 s.719.  
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till att översiktligt visa hur domstolar tidigare behandlade utredningsfrågan.  Den andra 

empiriska studien omfattar 40 underrättsdomar som avgjorts under tidsperioden 15 juli 2016 

fram till 2 juni 2017. De senare underrättsavgörandena från TR och HovR har analyserats 

mer ingående med fokus på hur rättspraxis rörande utredningsskyldighet och 

utredningsansvar fortsatt har utvecklats inom detta område efter NJA 2016 s.719. 

 

1.5 Material 

 

I uppsatsen studeras främst författningstext, förarbeten, prejudikat från HD och doktrin. 

Utöver vedertagna rättskällor omfattar uppsatsen avgöranden från TR och HovR, PM från 

myndigheter och artiklar från olika internetkällor. Syftet med ett brett spektrum av källor är 

att möjliggöra en djupare analys. Nedan följer en genomgång av källor som är relevanta för 

uppsatsen. 

 

Den författningstext som främst bearbetas är 35 kap 6§ RB, 46 kap 4§ RB och 45 kap 11§ 

RB. För en djupare förståelse av bakgrunden till lagtextens utformning och syfte redogörs det 

för förarbeten relaterade till nyss nämnda lagrum. Europakonventionen, som är inkorporerad i 

svensk lag, har studerats. Framförallt har artikel 6 i EKMR, som stadgar rättigheten till en 

rättvis rättegång, studerats. Denna rättighet omfattar enligt ED ”the right not to incriminate 

oneself”.  Svenska domstolar har tolkat regeln som att den tilltalade inte behöver belasta sig 

själv. ED har inte yttrat sig i frågan om den tilltalades ålder kan anses vara en belastande 

omständighet enligt art 6 EKMR. Vägledning gällande ED:s tolkning av den tilltalades 

tystnad har hämtas från ED:s avgöranden Sanders v. United Kingdom och Murray v. United 

Kingdom. Dessa rättsfall har återkommit som hänvisning bland de rättsfall som kommer fram 

vid en sökning i HUDOC samt även i doktrin.  

 

I sökandet efter information om hur lagtext ska tolkas har ett flertal förarbeten varit relevanta.  

Även om de är subsidiära i förhållande till lagtexten kan förarbeten mer utförligt belysa 

lagens ändamål.24 Trots att förarbeten är en sekundär rättskälla tillmäts de således ett stort 

värde eftersom de påverkar tolkningen av författningar.25 Frågan om hur stort värde enskilda 

förarbeten ska tillmätas är dock omdiskuterad. De förarbeten som främst tas upp i uppsatsen 

är Processlagberedningens förslag i SOU 1938:44, Rättegångsutredningen i SOU 1982:26 

och 1999 års rättegångsutredning i SOU 2001:103 samt Straffprocessutredningens 

betänkande i SOU 2013:17. Samtliga förarbeten framför likartade resonemang, trots att det 

skiljer mer än 70 år mellan den äldsta och den nyaste utredningen.26 Även om de äldre 

förarbetena är obsoleta innebär samstämmigheten i argumentationen om domstolens 

utredningsansvar att de sammantaget har ett betydande upplysningsvärde.27 

Straffprocessutredningens betänkande från 2013 har ännu inte omsatts till ändringar i RB, 

                                                 
24 Peczenik, Rätten och förnuftet, s. 257.  
25 Bernitz m.fl., s.110. 
26 Strömholm m.fl., s. 368.  
27 Bernitz m.fl., s.117. 
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men redovisas i uppsatsen då det kan komma att få betydelse för sådana ändringar i 

framtiden. 

 

HD:s betydelse som prejudikatinstans regleras genom 54 kap 10§ RB. Här har lagstiftaren 

lämnat ett utrymme för att HD vid behov ska ha möjlighet att förtydliga gällande rätt. NJA 

2016 s.719 är för närvarande det avgörande som föreligger när det gäller att fastställa den 

tilltalades ålder då den är okänd. Prejudikatet ska vägleda underinstanser i fall med samma 

ratio decideni.28 Att ta upp underrättsavgöranden möjliggör en bedömning av hur HD:s 

prejudikat har väglett underrätterna. 

 

Ytterligare ett prejudikat tas upp i uppsatsen. I NJA 2016 s. 1165 fastslogs att det saknas 

laglig grund för att utreda en tilltalads ålder genom kroppsbesiktning, om det enbart har 

betydelse för påföljdsbedömningen. Åklagarens tolkning av 28 kap 12§ RB sträckte sig 

utanför den bokstavstolkning som gäller för kroppsbesiktning som straffprocessuellt 

tvångsmedel. I samband med domen publicerades ett utkast till en ny lag som ska tillåta 

medicinska åldersbedömningar i syfte att utreda den tilltalades ålder, under förutsättning att 

det har relevans för påföljdsbedömningen. Bestämmelsen trädde i kraft den 1 juli 2017 och 

innebär att det nu finns ett straffprocessuellt tvångsmedel som kan användas i syfte att utreda 

en tilltalads ålder. Denna nya bestämmelse fastställer hur ålder kan utredas men inte vem som 

ska eller bör utreda. Bestämmelsen kan påverka hur ålder utreds i brottmål och av den 

anledningen berörs den mer översiktligt i uppsatsen. 

 

Utöver offentligt tryck har uppsatsskrivandet vägletts av doktrin. I doktrinen systematiseras 

och tolkas rättsordningen som sammanhängande system av normer vilka kännetecknas av 

rationella argument.29 De texter som ingår i doktrinen är författade av auktoriteter, vilket ger 

doktrinen tyngd som rättskälla. I den mån som de argument som framförs i doktrinen 

överensstämmer med förarbetenas resonemang så förstärker det förarbetenas relevans.30 

 

Syftet med urvalet av doktrintexter är att få en förståelse för de lagrum och principer som styr 

hur, av vem samt varför den tilltalades ålder utreds. Eftersom det ämne som uppsatsen 

behandlar är relativt nytt saknas doktrin som specifikt behandlar frågan om utredning av den 

tilltalades ålder i brottmål. Uppsatsen hämtar därför vägledning från information om 

brottmålsprocessens bakomliggande värderingar och eventuella intressekonflikter, med 

särskilt fokus på frågor om förutsebarhet. För att problematisera utredningsskyldigheten 

analyseras frågan ur ett rättssäkerhetsperspektiv.  Relevant doktrin på området som diskuterar 

rättssäkerhet är ”Vad är rätt, Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation” 

och ”Rätten och förnuftet” författade av professor Aleksander Peczenik, ”Rätt, rättskällor och 

rättstillämpning” av professor emeritus Stig Strömholm. Beträffande de processuella 

aspekterna av brottmålsprocessens aktörers skyldigheter och rättigheter har  uppsatsen 

vägletts till stor del av  ”Rättegång IV” och ”Rättegång V” författade av professor P O 

                                                 
28 Strömholm, s.505.   
29 Peczenik, Rätten och förnuftet, s. 268. 
30 Peczenik, Juridikens teori och metod, s.42, 44.  
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Ekelöf, samt ”Bevisprövning i brottmål” och ”likhet inför lagen” författade av professor 

Christian Diesen. Mer ingående vägledning kring den tilltalades rättigheter och skyldigheter 

diskuteras i ”Oskyldighetspresumtionen” författad av juris doktor Karol Nowak.  Mer 

översiktliga regler om straffprocessuella funktioner återfinns i ”Straffrättens påföljdslära” 

författad av professor emeritus Nils Jareborg och professor Josef Zila, ”Straffrättens karta och 

landskap” författad av professor Claes Lernestedt, ”Laga och rättvis rättegång” författad av 

juris doktor och docenten i processrätt Ulf Lundqvist och ”Åklagaren som grindvakt” 

författad av universitetslektorn Lena Landström.  

 

Uppsatsen tar även upp artiklar författade av såväl akademiker som aktörer inom 

domstolsväsendet. Strömholm är författare till betänkandet Brottmålsprocessen (SOU 

2013:17)  och har även publicerat artikeln Brottmålsprocessen i SvJT som vidare klargör 

brottmålsprocessens behov av förändring. Hovrättsrådet Karin Wistrand har 2016 skrivit 

artikeln Åldersbedömning i brottmålsprocessen i SvJT.  Artiklarna har bidragit till att 

klargöra brottmålsprocessens behov av förändring, samt tydliggjort rollerna i brottmål. 

 

Traditionellt har inte den tilltalades ålder varit föremål för utredning.  Åklagarmyndigheten 

publicerade därför 2015 rapporten ”Probleminventering av frågor rörande åldersbestämning 

av unga lagöverträdare”. Åklagarmyndighetens rapport berör frågor där principer om 

rättseffektivitet och rättssäkerhet krockar. Den resonerar även kring frågan om det är 

åklagaren eller rätten som ansvarar för att utreda den tilltalades ålder och vilka 

utredningskrav som gäller. Rapporten har varit till hjälp vid tolkning av de rättsregler och 

principer som ger upphov till intressekonflikter mellan åklagare, rätten och den tilltalade, 

gällande ansvarsfördelning vid åldersutredningar. 

 

Utöver de vedertagna rättskällorna inkluderar uppsatsen även internetkällor som syftar till att 

ge läsaren en bättre förståelse av rättsläget. I ett avsnitt av det webbsända debattprogrammet 

”Veckans Juridik” har den problematik som uppstår när den tilltalades ålder är okänd 

debatterats med utgångspunkt i NJA 2016 s.719. Medverkande i debatten är försvarsadvokat 

Ulrika Borge, hovrättsrådet Karin Wistrand, straffrättsdoktorand Simon Andersson och 

Riksåklagarens byråchef My Hedström.31 

 

Under uppsatsens skrivande utvecklades rättsområdet genom att HD konstaterade att det 

saknats laglig grund för att genomföra kroppsbesiktningar i syfte att fastställa ålder. En ny 

bestämmelse arbetades fram under våren 2017 och trädde i kraft den 1 juli 2017. Syftet med 

den nya bestämmelsen är att i brist på utredning av den tilltalades ålder möjliggöra en 

åldersundersökning genom kroppsbesiktning. Frågan kvarstår om den föreslagna 

förändringen innebär en ökad rättssäkerhet för åldersbedömningen. I kapitel 5 kommer detta 

att diskuteras. 

 

                                                 
31 Veckans Juridik, avsnittet ”Stötande om en brottsling går fri för han ljuger om sin ålder – om 

åldersbedömning.” Sändes 2016-09-29.  
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1.6 Etiska överväganden 

 

Utgångspunkten för arbetet är bl.a. avgöranden från domstol. Flertalet av dem är sexualbrott 

där målsäganden har utsatts för kränkande behandling. Av respekt för de individer som 

omnämns i avgöranden har personuppgifter eller namn som kan identifiera målsägande eller 

åtalade utelämnats. För att undvika att peka ut ett specifikt kön används termerna tilltalad 

eller gärningsman. Målet med uppsatsen är att sträva efter könsneutralitet och lägga fokus på 

utredningsansvaret och de rättsliga konflikter som uppkommer. 

 

1.7  Disposition 

 

Uppsatsen är indelad i 7 kapitel. Kapitel 2 innehåller en redogörelse för RB:s historiska 

utveckling. Vidare utvecklas vilka principer och relevanta bestämmelser som styr den 

svenska brottmålsprocessen. Kapitel 3 innehåller redogörelser och analyser av hur 

utredningsansvaret är fördelat mellan åklagaren, den tilltalade och domaren i brottmål. 

Kapitel 4 behandlar rättspraxis. Detta innefattar en genomgång av HD:s dom NJA 2016 s. 

719 och underrättsavgöranden meddelade både före och efter HD:s dom. Kapitel 4 omfattar 

även analyser av hur NJA 2016 s. 719 har väglett underrätternas efterföljande avgöranden 

och avslutas med ett redogörande för den nya bestämmelse som trädde i kraft den 1 juli 2017, 

vilken tillåter medicinska åldersbedömningar i syfte att fastställa en tilltalads ålder då den är 

okänd. Vidare diskuteras i detta kapitel om den nya lagstiftningen kommer att påverka vem 

som utreder den tilltalades ålder.  Kapitel 5 innehåller analys och diskussion mot bakgrund av 

tidigare delar i uppsatsen. Kapitel 6 består av en avslutande summering av uppsatsens 

slutsatser. 

2 Brottmålsprocessens rättsliga referensramar för 

åldersutredningen 

2.1 Rättegångsbalkens historik 

Brottmålsprocesser styrs av lagar stadgade i RB, som tillkom år 1734. RB har sedan dess 

omarbetats ett flertal gånger. Processlagberedningen uttryckte i förarbeten 1938 att det som 

utmärkte den äldre versionen av RB var den inkvisitoriska domaren.32 Fram till 1948 års 

förändring av RB bestod inte brottmålets huvudaktörer av två likvärdiga parter som 

utvecklade sina ståndpunkter inför domaren, utan domaren förväntades vara aktiv. I den 

inkvisitoriska processen fördes talan ofta av enskilda utan juridisk utbildning, och därför 

kunde inte rättegången lämnas över till parterna. I takt med att fler jurister utbildades ansågs 

åklagare och försvarare själva kunna tillvarata de intressen som de företrädde i brottmål. När 

parterna blev mer aktiva förändrades synen på domarrollen. 

 

                                                 
32 SOU 1938:44 s. 23. 
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En ny RB, som förstärkte det ackusatoriska förfarandet, trädde i kraft 1948. Det är i grunden 

samma version som gäller idag. Den ackusatoriska brottmålsprocessen bygger på att 

åklagaren utreder skuldfrågan, och att domaren därefter utdömer en lämplig påföljd utifrån 

vad som sagts under huvudförhandlingen. Domaren ska även se till att nå en materiellt 

korrekt dom genom att målet blir uttömmande behandlat. I förarbetet till nuvarande RB 

tydliggjordes att det muntliga förfarandet gör det naturligt att domaren intar en objektiv och 

opartisk ställning. Domaren bör därför avhålla sig från alla yttranden som kan rubba tilltron 

till hans opartiskhet. Det innebär inte att domaren generellt sett ska vara passiv under 

huvudförhandlingen, utan att han ska förhålla sig neutral till skuldfrågan.33 

 

Den ackusatoriska principen som kännetecknar den svenska brottmålsprocessen bygger på ett 

tvåpartsförhållande. Domstolens utredningsskyldighet har i praktiken successivt minskat och 

parternas ställning gradvis stärkts.34 Den förändrade synen beror på att ett mer kompetent 

åklagarväsende successivt har utvecklats och att det förekommer försvarare i fler brottmål. 

Därutöver har medborgarnas syn på stat och makthavare förändrats i takt med 

samhällsutvecklingen i stort. Såväl den enskilde som allmänheten, ställer nu större krav än 

tidigare på samhällets institutioner och på att offentlig verksamhet bedrivs på ett 

ändamålsenligt sätt.35 

 

Åklagaren är ansvarig för att bevisa att den tilltalade är skyldig till den brottsliga gärningen. 

Domaren är ansvarig för nästa steg, att göra en bedömning av vilken påföljd som är lämplig. 

Denna bedömning anses domaren kunna göra objektivt. Domaren är dock inte enbart 

ansvarig för påföljdsbedömningen, utan även för att målet blir utrett efter vad dess 

beskaffenhet kräver. Rätten har således mer makt och befogenheter än vad den ibland kan ge 

sken av. Domstolar har ansvar för att bedöma den framlagda bevisningens värde, men de har 

även i uppdrag att materiellt processleda och ta fram utredningar vid behov. Det kan 

diskuteras huruvida det är rättssäkert att domstolen har mandat att självmant utreda.  

Domstolens utredningsansvar kan komma att ändras i framtiden, genom 

straffprocessutredningens arbete.36 Uppsatsen återkommer till rättens utredningsskyldighet i 

kapitel 3. 

 

2.2 Rättssäkerhetens betydelse i brottmål. 

2.2.1 Förutsebarhet och likabehandling 

Begreppet rättssäkerhet är grundläggande i en demokratisk rättsstat. Rättssäkerhet innebär 

bland annat att maktutövningen ska kännetecknas av förutsebarhet. Rättsskipning som sker 

med stöd av regler uppvisar en hög grad av enhetlighet och därmed av förutsebarhet. Vidare 

innefattar begreppet ett skydd mot godtyckliga bedömningar eller beslut.37 Peczenik 

                                                 
33 SOU 1938:44 s. 22. 
34 SOU 2013:17, s.178. 
35 SOU 2013:17, s.179. 
36 Strömberg m.fl., SvJT 2013 s.524.  
37 Peczenik, Juridikens teori och metod, s.11-12. 
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vidareutvecklar behovet av förutsebarhet genom argumentet att individer kan planera sitt liv 

mer effektivt om rättsliga beslut är möjliga att förstå och acceptera.38 Rättsskipning bör vara 

rimligt förutsebar utifrån lagen och ta hänsyn till andra etiska värden, exempelvis att lika 

brott straffas lika.39 De rättsliga beslutsfattarna har således ett socialt ansvar för den 

materiella rättssäkerheten. 40 Peczenik menar vidare att rättstillämpningen bör vara lojal mot 

den demokratiskt valda lagstiftarens intentioner. Den svenska rättskälleläran rekommenderar 

följaktligen att man vid lagtolkning använder sig av förarbeten för att tolka lagen. Å andra 

sidan har domaren även rätt att använda sig av etiska principer som han har skäl att ansluta 

sig till.41 Ur samhällssynpunkt bör dessa skäl vara utförliga och uppfylla kravet på 

kontrollerbarhet, så att det står klart på vilka grunder domen kan kritiseras. När motiveringen 

överensstämmer med rättspraxis och lagen främjas demokratin.42 

 

När en förövare döms för ett brott är domen och den påföljande bestraffningen schematiskt 

adresserade till gärningsmannen, målsägande och samhällets befolkning. Syftet är att påvisa 

rättsväsendets tillförlitlighet och att bekräfta giltigheten hos den normativa ordning som 

befolkningen fastställt i demokratiska val. Befolkningen anses ha lättare att följa lagar och 

regler om de ser att överträdare straffas och att likabehandlingsprinciper efterlevs. Samtidigt 

signalerar bestraffningen att de värden som samhället utsett som skyddsvärda också skyddas i 

praktiken.43 På samma sätt visar de förmildrande omständigheterna och straffrabatten på 

vissa värden som samhället anser vara skyddsvärda. Vi vill t.ex. inte straffa en gärningsman 

som begått ett brott på grund av allvarlig psykisk störning lika hårt som om personen varit 

frisk, eller straffa en 17-årig gärningsman lika hårt som en 35-åring hade straffats för samma 

brott. Om dessa ”förmåner” missbrukas, urholkas också rättssystemets legitimitet i 

allmänhetens ögon.44 

2.2.2 In dubio pro reo och in dubio mitius 

Det finns två principer som är särskilt relevanta för oskuldspresumtionen i brottmål. 

Principerna är in dubio pro reo och in dubio mitius. Det ska utredas hur principerna beaktas 

när den tilltalades ålder är okänd och om den tilltalade kan förväntas lägga fram utredning om 

sin ålder. In dubio pro reo betyder ”vid tvivel till fördel för den tilltalade” och tillämpas i 

skuldfrågan. Enligt Ekelöf uttrycker denna princip att intresset för effektiv rättsskipning får 

stå tillbaka i händelse av tvivel för att undvika felaktiga domar. Enligt Ekelöf är den upptagen 

som en del av artikel 6 i EKMR, rätten till en rättvis rättegång. Ekelöf menar att de 

värderingar som ligger till grund för in dubio pro reo är så lika presumtionen om den 

tilltalades oskuld att de till sin innebörd är desamma.45 Den andra principen, in dubio mitius, 

tolkas som ”vid tvivel det mildare”, en princip som ska tillämpas i påföljdsbedömningen. 

                                                 
38 Peczenik, Vad är rätt? s.90. 
39 Peczenik, Vad är rätt? s.92-93.  
40 Peczenik, Vad är rätt? s.100. 
41 Peczenik, Vad är rätt? s.85. 
42 Peczenik, Vad är rätt?, s.571. 
43 Lernestedt, s.59.  
44 Lernestedt, s.31. 
45 Ekelöf m.fl., Rättegång IV s.150.  
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Denna princip ska enligt HD tillämpas om olika slutsatser kan dras om den tilltalades ålder.46 

Enligt Ekelöf ska in dubio mitius enbart tillämpas när rätten har nått ett jämviktsläge. I det 

fallet, när inget alternativ har övervikt, bör rätten välja den mildare påföljden. 47 I NJA 2004 

s. 702, ett fall som var relevant för påföljdsbedömning, ansåg HD att inget av utfallen var mer 

förmånligt för den tilltalade, och att in dubio mitius därför inte var relevant.48 Resonemanget 

innebär att då den tilltalades ålder är okänd bör det endast dömas in dubio mitius om rätten 

når ett jämviktsläge. Hur rättens bedömningar av in dubio mitius görs i praktiken utreds 

vidare i kapitel 4. 

2.2.3 Prejudikatens betydelse 

Syftet med ett prejudikat är att vägleda underrätter inför liknande, framtida avgöranden. HD 

skapade genom avgörandet NJA 2016 s. 719 ett prejudikat som ska gälla som vägledning i de 

fall då den tilltalades ålder är okänd. Syftet är att underrätter ska vägledas av HD till en mer 

uniform rättstillämpning av åldersbedömningar, vilket innebär ökad förutsebarhet. Rimligen 

kan det förväntas att underrätter bör följa HD:s avgörande.49 Uppsatsen återkommer till hur 

underrätterna i verkligheten har efterlevt NJA 2016 s. 710 i kapitel 4. Ur en 

processekonomisk synvinkel ökar det underrätters effektivitet, eftersom de undviker att 

behöva bedöma alla skäl för och emot ett avgörande. Peczenik anser att HD besitter stor 

kompetens och bästa möjliga underlag för att avgöra målet på ett riktigt sätt.50 Det finns dock 

faktorer som påverkar värdet av HD:s avgöranden och hur bundna underrätterna är av ett 

prejudikat. Bland annat ska en utförlig dom uppfylla kravet på ”intersubjektiv 

kontrollerbarhet”. Det kan då förutses på vilka grunder avgörandet kan kritiseras. 

Kontrollerbarheten främjar domens objektivitet, och därmed dess rättssäkerhet. Om domen är 

utförligt motiverad på ett sådant sätt att den är mottaglig för kritik och ändå bedöms ha 

avgjort ratio decidendi på ett korrekt sätt så ökar dess relevans som prejudikat.51 I de fall då 

underrätter aktivt väljer att inte följa ett prejudikat beror det i princip på att de vill ompröva 

gällande praxis. Det finns dock skäl som talar emot stark prejudikatsbundenhet. Genom 

prejudikaten skapar HD rättsregler och därigenom berövas lagstiftaren en del av sin makt. Ur 

demokratisynpunkt är det viktigt att nya rättsregler främst skapas av den folkvalda och 

lagstiftande makten. Å andra sidan har lagstiftaren alltid möjlighet att förändra en 

prejudikatsregel genom lagstiftning. För tydlighetens skull menar Peczenik att det är bättre 

med en lag än ett prejudikat.52  

 

                                                 
46 Se kapitel 4.  
47 Ekelöf m.fl., Rättegång IV, sida 77.  
48 NJA 2004 s.702. HD öppnade upp diskussionen om att lägre krav än vad som är sedvanligt i brottmål skulle 

kunna tillämpas vid påföljdsbedömning. HD fann att det befogade beviskravet att tillämpa var om ”övervägande 

skäl” talade för eller mot att allvarlig psykisk störning förelåg. Detta är den s.k. överviktsprincipen. HD 

anmärkte även att det inte var nödvändigt att tillämpa principen in dubio mitius när inget av utfallen ansågs 

gynna den tilltalade. 
49 Peczenik, Rätten och förnuftet, s. 248-249.   
50 Peczenik, Rätten och förnuftet, s. 255. 
51 Peczenik, Rätten och förnuftet, s. 253-254. 
52 Peczenik, Rätten och förnuftet, s. 255. 
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2.2.4 Möjlighet till resning vid ofullständig åldersutredning 

Om information framkommer om den tilltalades ålder efter att domen har vunnit laga kraft, 

kan avgörandet behandlas på två olika sätt. Om information framkommer som visar att den 

dömde är yngre än vad som antecknats i domen kan det innebära att resning beviljas. Om det 

istället framkommer information i efterhand som visar att den dömde är äldre än vad som 

anges i domen innebär det inte per automatik att resning beviljas. Utgången beror på om den 

nya utredningen pekar på en lägre eller högre ålder, dvs. ett mildare eller strängare straff. Om 

det senare är aktuellt kommer enligt praxis resning inte att beviljas. Resningsbestämmelserna 

grundas ytterst i intresset av att skydda den som eventuellt blivit oskyldigt dömd eller för 

strängt straffad. Reglerna om resning till nackdel för den tilltalade upprätthålls dock inte av 

några motsvarande intressen av att skydda samhället eller ge upprättelse åt målsägande. 

Enligt HD bör tillämpningen av resningsbestämmelserna vara strikt och följaktligen avslogs 

hösten 2016 en resningsansökan där information om det tilltalades ålder inkommit efter att 

domen vunnit laga kraft.53  

 

Bakgrunden till nyss nämnda beslut i HD var en dom i Uppsala TR där det, vid sökning på 

den tilltalades fingeravtryck genom Interpol, att den tilltalade egentligen hade en annan 

identitet och var född 1995 .54 Den tilltalade hade dömts för våldtäkten vid ”Fåfängan” och 

då uppgett sig vara född år 2000. Hans dåvarande påstådda identitet utreddes inte lika 

ingående, med resultatet att påföljden blev åtta månaders sluten ungdomsvård för grov 

våldtäkt. I resningsansökan framkom det att Interpol Stockholm två dagar efter gripandet 

översände den tilltalades fingeravtryck till bl.a. Interpol Rabat (Marocko). Inget svar hann 

komma under förhandlingarna i vare sig TR eller HovR, och Interpol Stockholm vände sig 

till Interpols generalsekretariat för att få hjälp med att erhålla svar. Svaret kom efter att 

HovR:s dom vunnit laga kraft, och innehöll då informationen att fingeravtrycken motsvarar 

den marockanske medborgaren XX född 1995. RÅ menar att den tilltalade skulle ha dömts 

till ett strängare straff om rätten hade vetat detta. RÅ begärde därför resning i HD för att få ett 

strängare straff utdömt. HD avslog resning i detta fall med argumentet att det hade krävt att 

HD skulle göra en annan bedömning med avseende på tillämpade straffbestämmelser. Med 

andra ord skulle brottet ha rubricerats om under en väsentligt strängare bestämmelse.  

 

HD beviljade senare resning under motsatta omständigheter, till fördel för en dömd person då 

rätten felaktigt hade utgått ifrån en högre ålder. I det fallet kompletterade den tilltalade med 

uppgifter om sin ålder i efterhand, och HD återförvisade ärendet till HovR som sänkte 

straffet. I en avvägning av vems intresse som väger tyngst i resning är det tydligt att den 

tilltalades rättigheter tillvaratas på ett helt annat sätt än t.ex. målsägandens önskan om 

upprättelse. Om information som är till den tilltalades nackdel kommer fram i efterhand går 

det inte att korrigera genom en resning. Men om det är tvärtom och den information som 

framkommer innebär att den tilltalade kan göra sin egen åldersuppgift mest sannolik 

undanröjs den tidigare domen (även efter att den vunnit laga kraft) och domstolen får 

                                                 
53 Högsta domstolens beslut 2016-10-28 i mål nr Ö 3278-16. 
54 Uppsala tingsrätts dom 2016-07-22 i mål nr B 956-16. 
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ompröva påföljdsvalet.55 I ljuset av HD:s nyss nämnda resningsavslag hamnar pressen att 

upprätthålla åldersbedömningars rättsäkerhet på underrätterna. 

3 Utredningsansvaret i brottmål 

3.1 Bakgrund 

I den ackusatoriska processen är huvudregeln att den som påstår något är ansvarig för att 

bevisa det. I brottmål är det åklagaren som utreder och driver skuldfrågan och således 

åklagaren som bär bevisbördan. Till skillnad från ett tvistemål finns det ett led i brottmål som 

åklagaren inte är ansvarig för, eftersom det inte är relevant för gärningen: Information om 

den tilltalade utreds genom en s.k. personaliautredning. Åklagaren ansvarar för alla uppgifter 

som kan leda till att den tilltalade kan bli straffad. Det finns dock undantag, och ett sådant är 

när den tilltalades ålder är okänd. Åklagaren ska på objektiva grunder kunna förutse en 

fällande dom. Ett krav för att det ska vara möjligt att väcka åtal är att åklagaren anser att den 

tilltalade är straffmyndig. Därefter inleds huvudförhandlingen och skuldfrågan utreds, och 

därefter fastställs lämplig påföljd efter en genomgång av den tilltalades personalia.56 

 

Det finns inga hinder för att både åklagaren och den tilltalade lägger fram bevisning i 

brottmål, men det är bara åklagaren som har bevisbördan för ett rättsfaktum.57 Nedan följer 

en genomgång av åklagarens, den tilltalades och rättens ansvarsområden i brottmål. Utifrån 

de olika ansvarsområdena följer sedan en övergripande diskussion om vem som bör utreda 

den tilltalades ålder och om den tilltalade kan åläggas något ansvar för att utreda sin ålder 

med tanke på de rättssäkerhetskrav som berördes i uppsatsens andra kapitel. 

3.2 Åklagaren 

Presumtionen att åklagaren har bevisbördan grundas i uppfattningen att en rättsstat inte ska 

tolerera felaktiga brottmålsdomar.58 Åklagaren har bevisbördan för alla objektiva och 

subjektiva rekvisit i gärningsbeskrivningen.59 Art 6 EKMR uttrycker att åklagaren bär 

bevisbördan för den tilltalades skuld. Ekelöf menar att åklagarens bevisbörda även uttrycks 

genom principen in dubio pro reo.60 

 

I processlagberedningens utredning från 1938 görs tydligare gränsdragningar gällande 

åklagarens ansvar i brottmål. Grundläggande är att åklagaren på objektiva grunder ska kunna 

anta att åtal kommer att leda till den misstänktes sakfällande.61 Tillräckliga skäl ska föreligga 

för att tro att den misstänkte är skyldig till brottet. Vidare förutsätts att den misstänkte är 

straffbar för gärningen. I Sverige åtalas den som är misstänkt för ett brott om denne är 

                                                 
55 Hovrätten för västra Sverige dom 2017-01-27 i mål nr B 5211-16. 
56 Ekelöf m.fl., Rättegång V, s.187-189.  
57 Diesen, s.122. 
58 Ekelöf m.fl., Rättegång IV s.150.  
59 Prop. 1987/88:120 s.86.  
60 Ekelöf m.fl., IV, s.150. 
61 Fitger, P, Särbom, M, Eriksson, T, Palmkvist R, Renford, C, Kommentaren till 20 kap 6§ RB, Zeteo.   
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straffmyndig. Dock finns det undantag, som i fallet ”Fåfängan” då åklagaren väckte åtal trots 

att flera misstänkta angav att de inte var straffmyndiga.62 

I förarbeten står det att som grundläggande förutsättning för att åtal ska kunna ske och påföljd 

dömas ut omfattas den misstänktes ålder i detta avseende av åklagarens bevisbörda och det 

stränga beviskravet styrkt bortom rimligt tvivel. Det ingår i åklagarens uppgift att inhämta 

tillräckligt med material för att en fällande dom ska kunna förväntas. Åklagarmyndigheten 

menar att åklagaren kan ha åsidosatt sitt utredningsansvar om denne inte utreder 

omständigheter bortom skuldfrågan, som ändå kan påverka huruvida åtal kan väckas.63 

I oktober 2015 publicerade Åklagarmyndigheten en rapport med en inventering av problem 

som uppkommer då den tilltalades ålder är okänd. Åklagare har vid flera tillfällen uppgett att 

de åläggs ett ansvar för att utreda den tilltalades ålder. Eftersom ålder enbart påverkar 

påföljdsfrågan och saknar bäring på skuldfrågan anser åklagare att detta ansvar inte ska 

åläggas dem.64 I RB:s förarbeten konstateras att det är naturligt att åklagaren har bevisbördan 

för försvårande omständigheter och avsaknad av förmildrande omständigheter.65 Dock 

omnämns inte något utredningsansvar beträffande påföljdsfrågan.66 Utgångspunkten var att 

åklagaren inte behöver bedriva utredning eller föra bevisning gällande åldern.67 

För att fastställa vilken part som bär ansvar för att utreda de tilltalades ålder och mognad är 

det viktigt att avgöra vilken del av materialet åldern tillhör. När åldern har bäring på 

skuldfrågan innebär det att åklagaren har ansvaret för att utreda åldern eftersom han ska 

bevisa samtliga omständigheter som är relevanta för skuldfrågan.68 I övrigt, när åldern endast 

påverkar påföljdsbedömningen, har åklagaren ingen bevisbörda och därmed ingen 

utredningsansvar.69 

Åklagare har möjlighet att bistå rätten vid inhämtning av personalia. Denna möjlighet har 

varit lagstadgad sedan 2002. Tidigare var det endast rätten som kunde besluta om att inhämta 

personutredning. Lagändringen motiverades med att åklagares möjlighet att inhämta 

personutredningar skulle avlasta TR och därigenom effektivisera deras förfarande.70  I SOU 

2013:17 presenterade Straffprocessutredningen förslag på ytterligare effektivisering i syfte att 

tydliggöra rättens, åklagarens och den tilltalades roller i framtiden.  Ett av utredningens 

förslag var att utöka åklagarens utredningsansvar till samtliga omständigheter som är i behov 

av utredning, även om omständigheten ifråga enbart är relevant för påföljdsbedömningen. I 

förslaget betonas att åklagaren är bättre lämpad som utredare då rätten som huvudregel ska 

förhålla sig objektiv och döma utifrån den utredning som presenteras under 

                                                 
62 Det beror på omständigheterna kring brottet se ex, Svea Hovrätts dom 2015-12-22 i mål B 10485-15. 
63 Åklagarmyndigheten, Åldersbestämning, s.5-6. 
64 Åklagarmyndigheten, Barn som begår brott s.10. 
65 Prop. 1987/88 s.84 och Åklagarmyndigheten, Åldersbestämning s.10.  
66 Prop. 1987/88:120.  
67 Åklagarmyndigheten, Åldersbestämning, s.10. 
68 NJA 1998 s. 693.  
69 Diesen s.168.  
70 SOU 2013:17 s. 363. Se lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.  
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huvudförhandlingen.71 Rättens uppgift blir att bedöma det som läggs fram utan någon 

skyldighet att frambringa någon utredning. Åklagarmyndigheten är själva positivt inställd till 

detta och menar att den är beredd att ta sig an utredningsansvaret på det formella planet.72 

3.3  Den tilltalades roll i brottmål 

3.3.1 Oskyldighetspresumtionen 

Art. 6 EKMR föreskriver att en person som är misstänkt för brott ska betraktas som oskyldig 

tills motsatsen har bevisats.  I brottmålsprocessen är denna oskyldighetspresumtion i första 

hand ett instrument för att tillvarata den tilltalades rättigheter. Oskyldighetspresumtionen 

utgör ett skydd för den tilltalade då han genom presumtionens försorg åtminstone i teorin inte 

ska kunna fällas för ett brott han inte begått. En rättsordning utan en oskuldpresumtion får 

svårt att vinna medborgarnas förtroende i en demokrati, eftersom en sådan rättsordning är 

oacceptabel ur rättssäkerhetssynpunkt.73  

 

I ED:s tolkning av artikel 6 har artikeln, med utgångspunkt i rätten till en rättvis rättegång, 

ansetts uttrycka att den tilltalade har rätt att inte belasta sig.74 Den tilltalade har rätt att 

förhålla sig passiv och inte vittna eller på annat sätt uppge information som underlättar 

åklagarens arbete i skuldfrågan. I följande avsnitt ska det diskuteras huruvida den tilltalades 

rätt till passivitet är absolut eller om eventuell ovilja att medverka får tolkas till den tilltalades 

nackdel av rätten. Ett exempel på sådan ovilja att medverka skulle kunna vara att den 

tilltalade undviker att redovisa tillgänglig information om sin ålder.  

3.3.2 Rätten till tystnad 

Europadomstolen har behandlat frågan om rätten till tystnad i samband med artikel 6.  

ED tolkar art 6 EKMR, rätten till en rättvis rättegång, som att den tilltalade saknar skyldighet 

att själv aktivt medverka i brottmålsförfarandet. Den tilltalade ska närvara vid förhandlingen 

men behöver inte på något sätt yttra sig så att han själv belastas. ED har i praxis utarbetat 

principen om den tilltalades passivitet, ”the right not to incriminate oneself”75. I brottmål ska 

det inte finnas några krav på den tilltalade att yttra sig i frågan om den egna skulden.76 

Rationaliteten bakom principen är starkt kopplad till oskuldspresumtionen; den tilltalade ska 

inte behöva medverka till bevisningen i skuldfrågan mot sin egen vilja.77  

 

I Murray vs UK prövades huruvida den tilltalades tystnad kunde tolkas som en belastning. 

Den tilltalade hade blivit uppmanad av den nationella domstolen att yttra sig, då det fanns 

graverande omständigheter som behövde förklaras. ED menade att upprepade varningar om 

att tystnad kunde användas mot honom kunde anses vara ett indirekt tvångsmedel.78 Den 

                                                 
71 SOU 2013:17 s. 221. 
72 Se SOU 2013:17 och remissvaret från åklagarmyndigheten i lagrådsremissen. 
73 Nowak, s.59. 
74 Saunders vs. the United Kingdom.  
75 Saunders vs. the United Kingdom., punkt 68. 
76 Lundqvist, s.85. 
77 Saunders vs. the United Kingdom, punkt 68.  
78 Murray v the United Kingdom, punkt 42. 
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nationella domaren menade att kombinationen av graverande omständigheter påkallade en 

förklaring från den tilltalade. När denne valde att vara tyst och det saknades exculperande 

förklaring till tystnaden kunde domaren tolka tystnaden som stödbevisning för åklagaren, 

även om den i sig saknade bevisvärde. ED ansåg att den nationella domarens slutsatser inte 

kunde betraktas som oskäliga och fastslog att den tilltalades rättigheter enligt art 6 inte hade 

kränkts.79 

 

I ED:s avgörande Saunders v. United Kingdom hade en misstänkt förhörts under tvång. 

Förhören åberopades av åklagaren i domstolen som bevisning i skuldfrågan. ED ansåg att det 

stred mot rätten att inte belasta sig själv att tvinga en brottsanklagad att lämna uppgifter som 

sedan lades till grund för en fällande dom. Saunders rätt att inte behöva vittna mot sig själv 

enligt art 6 hade därför kränkts.  

 

ED markerade i båda avgörandena att den brottsanklagades rätt till tystnad och till att inte 

behöva vittna mot sig själv är allmänt erkända principer. Såväl förundersökningen som 

rättegången omfattas av rätten till tystnad. Rätten att inte vittna mot sig själv är ämnad att 

säkerställa att åklagaren styrker brottet utan att pressa den tilltalade eller utsätta denna för 

otillåtna tvångsmedel. Att en tilltalad inte kan tvingas att yttra sig är en stark huvudregel, men 

den är inte undantagslös. Rätten till tystnad omfattar vanligtvis inte användandet av material i 

rättegången som kan anskaffas genom lagliga tvångsmedel och som existerar oberoende av 

den tilltalades vilja. Exempel är dokument som framkommit vid husrannsakan, 

utandningsprov eller blodprov. ED har också tillåtit att tystnad vägts in som en försvårande 

omständighet, men endast under förutsättning att det redan funnits tungt vägande bevisning 

mot den tilltalade och att tystnaden inte utgör det enda beviset.80 81 

 

ED:s kommentar är dock kopplad till den brottsliga gärningen. Avgörandet tar inte upp 

huruvida det kan tolkas till den tilltalades nackdel att denne är passiv i frågor som berör 

påföljdsbedömningen. ED vill skydda rätten till en rättvis rättegång, främst genom att betona 

åklagarens bevisbörda i skuldfrågan.82 Frågan kvarstår dock om åldern enligt ED är en 

omständighet som kan tolkas till den tilltalades nackdel. Då ålder är en omständighet som 

utreds genom bland annat röntgen och analys av skelettets tillväxt, och eftersom detta sker 

med lagstöd, kan den ses som ett faktum som existerar oberoende av den tilltalades vilja. 

Sannolikt bör det då inte ses som att den tilltalades rättigheter enligt art 6 kränks, eftersom 

informationen anskaffas utan att den tilltalade behöver yttra sig.  

3.3.3 Fri bevisprövning 

Principerna om oskyldighetspresumtion och fri bevisprövning har det gemensamma målet att 

nå en materiellt korrekt dom. Rättssäkerhetsprinciperna hamnar i konflikt om den tilltalade är 

tyst för att undvika att belasta sig själv, men domstolen tolkar det negativt i enlighet med 

                                                 
79 Murray v the United Kingdom, punkt 24.  
80 Nowak, s.196. 
81 SOU 2005:86, s.95.  
82 SOU 2005:86, s.106.  
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principen om fri prövning av all bevisning som förekommit i målet. Den tilltalade har dock 

möjligheter att invända mot den bevisning som åklagaren presenterar i skuldfrågan och 

åklagaren ska på ett tillfredställande sätt motbevisa den tilltalades invändning.83 Enligt 

Diesen har den tilltalade en möjlighet men ingen skyldighet att förklara sig. Det finns 

specifika accepterade undantag då den tilltalade kan avkrävas förklaringar. En förutsättning 

för sådana undantag är att det föreligger någon form av redovisningsplikt, exempelvis vid 

skattebrott.84 Generellt anser Diesen att det är direkt felaktigt att påstå att den tilltalade har 

några skyldigheter att yttra sig i brottmål. En vidare implikation av att tolka den tilltalades 

tystnad skulle vara att en oskyldig kan anses ha sig själv att skylla om han blir fälld och har 

underlåtit att uppge kända omständigheter.85 Diesen är kritisk till att den tilltalade åläggs 

någon form av ansvar för att bevisa sin oskuld. Eftersom rätten inte är bunden av den 

tilltalades förklaringar vid bevisprövning i brottmål, kan den tilltalade heller inte åläggas 

någon generell förklaringsbörda. I de fall då den tilltalade hävdar omständigheter som inte är 

rimliga bör den enda konsekvensen bli att den tilltalades trovärdighet sjunker.86 Diesen 

framhåller att det inte är orimligt att förvänta sig att den tilltalade samarbetar i brottmål. Även 

om rätten och åklagaren har utredningsansvaret är det möjligt att inte alla omständigheter 

kring det påstådda brottet blir tillräckligt utredda. För att undvika negativa följder pga. 

bristande utredning, bör den tilltalade påpeka vad som behöver utredas.87 Detta resonemang 

kan tillämpas på exemplet med åldersfrågan. Den tilltalade skulle i så fall själv kunna påtala 

vad för slags utredning som kan frambringas för att styrka dennes påstådda ålder. 

3.3.4 Förarbeten 

I motiven till 35 kap 4§ RB skriver Processlagberedningen att rätten ska pröva vilken verkan 

en parts frånvaro eller annan underlåtenhet ska tillmätas, med hänsyn till allt som förekommit 

i målet. I tvistemål har rätten möjlighet att tolka tystnad som ett erkännande. Hur sådant 

agerande ska hanteras av domstolen i brottmål är mindre klarlagt.88 Processlagberedningen 

stadgar att underlåtenhet att medverka i brottmål inte bör ligga den tilltalade till last eftersom 

åklagaren har bevisbördan. Å andra sidan kan man inte bortse från att den tilltalades 

förhållande i rättegången, särskilt hans underlåtenhet att besvara framställda frågor, måste 

tillmätas betydelse i bevishänseende.89 Processlagberedningen skriver vidare att den 

tilltalades tredska får tolkas emot honom med stor försiktighet, men inte när det gäller grövre 

brott.90 Genom en e contrario-tolkning kan man dra slutsatsen att passivitet och tredska kan 

tillmätas betydelse i skuldfrågan i mindre grova mål. Rimligtvis bör därför den tilltalades 

ovilja att samarbeta i en åldersutredning kunna tillmätas betydelse.  

                                                 
83 NJA 2013 s.376. 
84 Diesen, s.130. 
85 Diesen, s.129.  
86 Diesen, s.131.  
87 Diesen, s.125. 
88 SOU 1938: 44, s.442. 
89 SOU 1938: 44, s.381. 
90 Ekelöf m.fl., Rättegång IV, s.87.  
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3.3.5 Försvarets ansvar 

Försvararen verkar för att tillvarata klientens intresse och har en negativ sanningsplikt. 

Försvararen bör inte på eget initiativ upplysa rätten om förhållanden som är till nackdel för 

den tilltalade. I en situation där det finns outredda fakta finns det inga incitament för försvaret 

att be sin klient att frambringa bevisning om det inte gagnar dennes försvar. En försvarare är 

inte tvungen att upplysa rätten om denne misstänker att den tilltalade har en annan ålder än 

vad den tilltalade själv uppgett. Försvararen ska enligt 21 kap 7§ 1st RB inte verka för en 

oriktig sakbelysning, men måste inte heller belysa förhållanden som hen vet kan vara till 

nackdel för klienten. Försvararen kan i så fall undvika att svara.91 Det finns möjligheter för 

försvaret att begära egna utredningar om den tilltalades ålder, om det på ett bättre sätt 

tillvaratar klientens intresse. Ekonomiskt behöver inte den tilltalade betala för en medicinsk 

åldersbedömning utan kan framställa önskemål om en åldersutredning till rätten och 

därigenom undgå att ådra sig kostnader.92 

3.3.6 Sammanfattning 

En analogisk tolkning av ED:s praxis och doktrin är att uppgifter om ålder är jämförbara med 

fristående personlig information som skulle framkomma vid ett blodprov, det vill säga 

information som existerar oberoende av den tilltalades vilja och som inte har något med 

skuldfrågan att göra. Av detta kan man sluta sig till att en utredning som sker med tillåtna 

straffprocessuella tvångsmedel inte strider mot rätten till en rättvis rättegång. 

Oskuldspresumtionen värnar om den tilltalade och att dennes agerande eller brist på agerande 

inte ska ligga denne till last i skuldfrågan. I de fall då den tilltalade har uppenbar möjlighet att 

frambringa information om sin ålder men underlåter att göra det, bör det inte strida mot art 6 

EKMR om rätten tolkar den tilltalades tystnad om sin ålder mot denne. Diesens tolkning av 

förklaringsbördan är eventuellt tillämplig i frågan om den tilltalades ålder. Det skulle 

innebära att den tilltalades trovärdighet sjunker om han lämnar orimliga uppgifter om sin 

ålder. Huruvida underlåtenhet från den tilltalade att ta fram utredning om sin ålder verkligen 

medför negativa konsekvenser kommer att belysas i uppsatsens analys i kapitel 4. 

3.4  Rättens utredningsansvar 

3.4.1 Formella krav – utreda efter vad målets beskaffenhet kräver 

35 kap 6§ och 45 kap 11§ RB reglerar rättens möjlighet att komplettera utredningen. 

Ordalydelsen är densamma som i RB:s reform 1942. Därefter har 46 kap 4§ RB tillkommit, 

med ett krav på att rätten ska se till att målet blir ”utrett efter vad dess beskaffenhet kräver”. 

Rätten ska materiellt processleda, samt försöka avhjälpa otydligheter och ofullständigheter 

genom frågor och förtydliganden, i syfte att i slutänden nå ett materiellt korrekt avgörande. 

Detta bör gälla även när den tilltalades ålder är oklar. För att åstadkomma en materiellt 

korrekt dom bör rätten inhämta information som kan ligga till grund för en bedömning av den 

tilltalades ålder. 93 

                                                 
91 Ekelöf m.fl., Rättegång IV, s.252.  
92 Prop. 1986/87: 89 s.109.  
93 Ekelöf m.fl. Rättegång V, s.200.  
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I förarbeten till 35 kap 6§ RB regleras rättens roll i brottmålsprocessen. Syftet med 

paragrafen är att uppnå högre rättssäkerhet och ett mer effektivt och ändamålsenligt utförande 

i brottmål. Lagstiftaren menar att rätten har möjlighet att på eget initiativ inhämta bevisning, 

exempelvis utlåtande från sakkunnig, för att uppnå materiellt korrekt dom. Inte heller hindras 

rätten från att ex officio föreslå viss bevisning. Hur ofta eller i vilken utsträckning rätten ska 

agera kommenteras inte utöver att rätten kan och bör diskutera bevisningen som ett led i den 

materiella processledningen.94 Hovrättsrådet Wistrand påpekar att paragrafen sällan nyttjas i 

praktiken eftersom rätten vill förhålla sig neutral. Hon menar vidare att rättens uppgift inte är 

att utreda.95 Ekelöf å andra sidan menar att det är viktigt att rätten axlar sitt utredningsansvar 

även om domaren ska förhålla sig neutral, och även om det kan bli till nackdel för den 

tilltalade.96 

Övrig utredning som domstolen har en skyldighet att inhämta är utredning om den tilltalades 

personliga förhållanden. Information om den tilltalades livssituation, som ålder, vägleder 

rätten i påföljdsbedömningen.97 Rätten har möjlighet att inhämta utdrag från 

folkbokföringsregistret,98 uppgifter om inkomstförhållanden, yttranden från frivården, 

läkarintyg rörande förutsättning för rättspsykiatrisk vård mm.99 I valet mellan olika påföljder 

kan rätten emellertid behöva ha mer ingående kännedom om den misstänktes person och 

ålder är en sådan relevant omständighet. Domstolen kan därför självmant inhämta utredning 

enligt 35 kap 6§ RB: ”Rätten får självmant inhämta bevisning endast i tvistemål där 

förlikning om saken inte är tillåten och i mål om brott som hör under allmänt åtal”. Det kan 

ske genom exempelvis ett sakkunnigförordnande enligt 45 kap 12§ RB. Rätten ska inhämta 

yttranden när ett sådant behövs för att avgöra påföljdsfrågan.100 Sammanfattningsvis har 

rätten det slutgiltiga ansvaret för att inhämta den utredning som krävs för få en materiellt 

korrekt dom. Rimligtvis ingår ålder i det som då ska utredas. Rätten är inte bunden av de 

utlåtanden som inhämtas, utan får göra en egen bedömning från fall till fall.101 

3.4.2 Delade åsikter om rättens utredningsansvar 

Rättens möjlighet att utreda ex officio har diskuterats vid upprepade tillfällen. Redan 1982 

påpekade Rättegångsutredningen i sitt betänkande att rätten sedan gammalt ansetts ha större 

ansvar för utredningars fullständighet både beträffande ansvarsfrågan och påföljdsfrågan. 

Rättegångsutredningen menar samtidigt att åklagaren, i enlighet med objektivitetsansvaret, i 

praktiken ska vara verksam till den tilltalades förmån och att det egentligen bara leder till 

problem om rätten deltar i utredandet. Det skulle kunna uppfattas som att åklagaren och 

rätten är i maskopi och gemensamt försöker fälla den tilltalade. För att inte väcka några 

sådana misstankar ansåg Rättegångsutredningen att utredningsåtgärder till nackdel för den 

tilltalade normalt sett ska undvikas. Det diskuterades även om lagrummet 35 kap 6§ RB 

                                                 
94 Prop. 2004/05:131, s.230f. och Ekelöf m.fl. Rättegång IV, s.56.  
95 Debatt veckans juridik, kommentar av hovrättsrådet Karin Wistrand.  
96 Ekelöf m.fl. Rättegång V s.166. 
97 Ekelöf m.fl., Rättegång V, s.187.  
98 Se förordningen (1967:502) om utdrag ur folkbokföringsregistret angående brott mm.  
99 Se 7§, lag (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning. 
100 Se 1§ lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål mm.  
101 Ekelöf m.fl., Rättegång V, s.187-189. 
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skulle utgå eftersom rätten sällan agerar ex officio. Rättegångsutredningen ansåg dock att det 

skulle vara att gå för långt att helt ta bort rättens utredningsansvar, även om det skulle vara en 

riktig och naturlig avvecklande utveckling i linje med rättens objektiva roll. Utredningen 

ansåg vidare att det finns ”extrema undantagssituationer där rätten behöver nyttja denna ex 

officio regel”. Samhället är mer intresserat av en materiellt korrekt dom i brottmål och ställer 

därför högre krav på rätten.102 Utredningens slutsats var att lagrummet skulle behållas trots 

att det sällan används. 

 

Ett exempel på rättens möjlighet att självmant bedöma om en omständighet behöver 

klargöras eller utredas vidare är dess tillgång till förundersökningsprotokollet som 

presenteras före huvudförhandling, enligt 45 kap 7§ RB. Det kan diskuteras huruvida detta är 

nödvändigt eller rentav kan påverka domarens objektivitet. Att rätten ska få tillgång till 

handlingen motiveras av att rätten därefter kan bedöma om förundersökningen är bristfällig 

eller om någon åtgärd behöver vidtas före huvudförhandlingen. Det har emellertid riktats 

kritik mot att rätten ska få ta del av förundersökningen. Kritiken grundas i att det finns en risk 

för att domaren skapar sig en förutfattad mening om den tilltalades skuld. Vidare menar 

kritiker att det blir en onödig arbetsbelastning för domaren att ta del av förundersökningen 

före huvudförhandlingen.103 Rättegångsutredningen från 1986 konstaterar att utvecklingen 

sedan RB:s tillkomst alltmer pekar mot att utredningsansvaret i brottmål lagts på parterna och 

att rätten spelar en passivt mottagande roll under huvudförhandlingen. Rättegångsutredningen 

föreslog med hänsyn till rättsäkerheten och för att upprätthålla rättens objektivitet att 

domaren inte ska ta del av några handlingar före huvudförhandlingen. Det skulle visserligen 

medföra en ökad arbetsbelastning för åklagaren men ur rättssäkerhetssynpunkt ansågs det 

vara ett rimligt förslag. Remissinstanserna var negativt inställda till den föreslagna ändringen 

och menade att det inte innebär några beaktansvärda problem ut rättssäkerhetshänseende att 

domaren tar del av förundersökningen före en huvudförhandling.104 

 

I lagkommentarer till 46 kap 4§ RB framhålls det att domstolen i regel inte materiellt 

processleder före huvudförhandlingen och att detta beror på en övertro bland domstolar på att 

allt kommer att klargöras i förundersökningen.105 I vissa fall är målet tillräckligt förberett före 

huvudförhandlingen, andra gånger är det inte det. I de fall då det är nödvändigt att domaren 

påtalar för parterna att materialet är bristfälligt ska detta ske på ett öppet sätt och det ska 

framgå tydligt varför processledning är nödvändigt. Skälet till detta är att motverka 

eventuella spekulationer om att domaren utreder till någon parts fördel. 

 

Dåvarande justitieminister Sten Wickbom har i förarbeten uttalat sig om att rätten 

”självfallet” ska ha rätt och möjlighet att ställa frågor för att reda ut oklarheter. Wickbom  

framhåller vikten av transparens och att det inte ska vara några inkvisitoriska förhör. Innan 

rätten agerar ex officio ska den i första hand uppmärksamma parterna på materialets 

                                                 
102 SOU 1982:26 s.130. 
103 Prop. 1986/87:89, s.99.  
104 Prop. 1986/87:89, s.100.  
105 Fitger, P, Särbom, M, Eriksson, T, Palmkvist R, Renford, C, Kommentaren till 46 kap 4§ RB, Zeteo.  
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bristfällighet och be dem att själva reda ut oklarheterna. Med hänsyn till att domstolen har det 

slutgiltiga ansvaret för att målet blir tillräckligt utrett kan det inte heller undvikas att rätten 

stundtals tar initiativ för att undanröja oklarheter. Den ska då inte hindras av det faktum att 

det inte är möjligt att i förväg avgöra vilken part som kommer att gynnas av initiativet.106 

 

Straffprocessutredningen betonade i SOU 2013:17 att domstolens utredningsansvar var 

långtgående vid RB:s tillkomst. Lagregleringen har inte utvecklats i samma takt som praxis. 

Numera består domstolens utredningsansvar genom 35 kap 6§ och 45 kap 11§ RB, trots att 

detta ansvar har tunnats ut. I enlighet med departementschefens uttalanden ovan anser 

Straffprocessutredningen att domaren inte bör ha ett ”förstahandsansvar” för kompletteringen 

utan att det först och främst bör åläggas parterna. Domstolen bör endast utreda i 

undantagsfall.107 Straffprocessutredningen påtalade även att rättens aktiviteter kan anses 

strida mot de krav som ställs i EKMR om rättens opartiskhet och kontradiktoriska förfarande. 

Utredningen föreslår därför att det i brottmål ska ankomma på parterna att lägga fram 

bevisning.108 

Jämfört med civilmål, då rätten är bunden av parternas yrkanden och framställanden, bör en 

domstol som dömer i ett brottmål anse sig ha ett större ansvar för avgörandets materiella 

riktighet.109 En tolkning av detta är att en domstol som ex officio begär in material som ska 

ligga till grund för en åldersbedömning skulle gå från att vara en renodlad ackusatorisk 

process till en mer inkvisitorisk process. Processkommissionen betonade under arbetet med 

RB att detta inte ska vara en del av svensk rättsprocess, eftersom det kan rubba dess 

objektivitet. Domstolen skulle döma och övriga roller fördelades mellan åklagaren och 

försvaret.110 

3.4.3 Kritik mot domstolens passivitet  

I flertalet rättsfall uppmärksammas kritik mot rättens passivitet, och konsekvenserna av 

denna passivitet.  I NJA 1987 s.48 gällande en vårdnadstvist valde HD att undanröja HovR:s 

avgörande på grund av rättegångsfel. HovR hade inte fullgjort den utredningsskyldighet som 

åligger rätten enligt 6 kap 18§ Föräldrabalken. Rättegångsfelet innebar att målet inte blivit 

fullständigt belyst på det sätt som krävs vid vårdnadsfrågor och av den anledningen 

återförvisades målet till HovR. HD undanröjde även HovR:s avgörande i ett annat fall, NJA 

2006 s.40, som gällde en utvisning. HovR hade underlåtit att utreda den tilltalades personliga 

förhållanden och hur dennes barn skulle påverkas av ett beslut om utvisning. HD markerade 

att HovR inte hade fullgjort sin utredningsskyldighet och att det innebar ett rättegångsfel. I 

båda dessa fall gäller det barn och att rätten inte har beaktat barnperspektivet. Det är oklart 

hur relevant det är för utredningsskyldigheten i brottmål men det finns kritik mot domstolar 

vid passivitet. I ett brottmål, NJA 2006 s.457, som gällde en bilbältesförseelse,beslutade Hf 

                                                 
106 Prop. 1986/87:89 s.109.  
107 SOU 2013:17 s.218 ff.  
108 SOU 2013:17 s.213 ff. 
109 Landström, s.47.  
110 Landström s.51 och SOU 1926:32 s.14.  
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att inte undanröja HovR:s dom eller åteförvisa målet.  HovR hade inte ex officio kallat in ett 

vittne som tidigare hörts i TR. HD ansåg att HovR inte hade begått ett rättegångsfel eftersom 

det inte kan vara rättens ansvar att uppmärksamma parterna på vikten av att kalla in ett vittne. 

HovR menade att rätten inte skulle agera till den tilltalades nackdel då den tilltalade saknade 

försvarare. Enligt HD utgjorde domstolens beslut inte ett rättegångsfel då åklagaren borde ha 

förstått vittnets värde. 

3.4.4 Doktrinen 

I doktrinen påpekar bl.a. Ekelöf att rätten skall inhämta yttrande när det ”för att avgöra 

påföljdsfrågan eller annars” behövs ett sådant.111 Ekelöf framhåller även att det inte finns 

någon lagregel som uttrycker ett generellt utredningskrav i brottmål. Att det finns regler om 

rättens materiella processledning i 46 kap 4§RB innebär inte att alla brottmål omfattas av ett 

utredningskrav.112 

 

Diesen menar att rätten har utredningsansvaret i brottmål. Han påpekar att rätten inte är part 

utan endast dömer i brottmålet. Eftersom åklagaren saknar bevisbörda i påföljdsfrågan kan 

det som åklagaren ska uppnå i denna fråga inte beskrivas i termer av beviskrav. Det som ska 

uppnås är en (tillräckligt) robust utredning på vilken rätten kan basera påföljden. Diesen 

menar således att det är olyckligt att tala om begrepp som beviskrav eller börda, eftersom det 

implicerar att det finns en part som kan förlora om inte bevisningen når upp till kravet.113 

 

Nowak är av annan uppfattning om rättens utredningsskyldighet. Han menar att åklagaren 

och den tilltalade med försvarare inte är jämbördiga parter. Om rätten anser att utredningen är 

bristfällig men att en komplettering av utredningen kan vara till nackdel för den tilltalade ska 

rätten avstå från att utreda. Nowak menar att det bör vara en huvudregel, givet parternas 

ojämlikhet, att domstolen endast ingriper till förmån för den tilltalade. Detta följer av hans 

uppfattning om att åklagaren är den starka parten.114 Nowak kommenterar dock inte vikten av 

en materiellt korrekt dom. Nowak kommenterar att åklagaren är den starka parten eftersom 

denne kontrollerar utredningsresurserna, men tycks missa att åklagaren ska vara objektiv och 

även utreda det som den tilltalade åberopar till sin fördel. Nowaks åsikter fokuserar på 

skuldfrågan, och han kommenterar inte hur eller om oskuldspresumtionen ska upprätthållas 

efter att skulden är fastställd eller huruvida personliga förhållanden, som ålder, ska utredas.   

Diesen och Ekelöf menar att rätten istället ska nå upp till en viss ”utredningsstandard”. Detta 

innebär att målet blir utrett efter vad dess beskaffenhet kräver enligt 46 kap 4§ RB, samt att 

bevisprövningen är genomförd.  Om utredningsstandarden inte är uppnådd ska utredningen 

fortsätta. Vid beskrivning av påföljdsutredningen bör begrepp som ”utredningsansvar” och 

”utredningskrav” användas, då de inte är kopplade till en börda. Materialet i sig ska vara 

tillräckligt omfattande för att kunna beskrivas med något av de praktiska begrepp som 

                                                 
111 Ekelöf m.fl. Rättegång V, s.167f. 
112 Ekelöf m.fl., Rättegång IV, s.189.  
113 Diesen s.169.  
114 Nowak s.61. 



 27 

förekommer i sammanhanget, såsom “mest sannolikt”.115 Däremot föreligger det inte någon 

generell kravnivå för utredningar i brottmål. Det som sägs är att målet enligt 46 kap 4§ 2 

stycket RB ska vara utrett enligt vad dess beskaffenhet kräver, genom att domstolen inhämtar 

information eller materiellt processleder parterna.116 Ekelöf menar att det är bra om 

domstolen ser över förundersökningen före huvudförhandlingen. Om domaren redan är insatt 

i fallet kan denne omedelbart påpeka brister eller be om förtydligande. På så vis blir 

rättegången mer tidseffektiv. Ekelöf bemöter kritiken om att detta färgar domarens åsikter 

eller rubbar objektiviteten med argumentet att domare som lett förberedelsen tillåts vara med 

och döma i huvudförhandlingen, och att domare i HovR tar del av underinstansers material. 

Det som är relevant är att domaren har en förmåga att grundligt ompröva eventuella 

förhandsuppfattningar.117Det finns ett uttryck för hur mycket bevisning som inhämtats i 

förhållande till vad det är som ska avgöras: bevisningens robusthet. Bevisningen är robust när 

det, såvitt man kan finna, inte finns någon ytterligare bevisning som kan påverka bevisvärdet. 

I dispositiva mål ansvarar parterna för utredningen och då kan en part medvetet låta bli att 

lägga fram utredning som kan vara till dennes nackdel. Rätten bör i dessa fall inte väga in 

bristande robusthet i avgörandet. E contrario kan rätten väga in att utredningens robusthet är 

låg och att bevisvärdet därmed sannolikt också är lågt. I brottmål är det därför av stort 

intresse att alla relevanta omständigheter utreds, främst i skuldfrågan men även i 

påföljdsfrågan. Beträffande påföljden är det därför av största vikt att rätten axlar sitt 

utredningsansvar, för att uppnå så hög robusthet som möjligt.118 

3.4.5 Sammanfattning av utredningsansvaret och utredningskrav 

Rätten har det yttersta ansvaret för att ett brottmål blir utrett efter vad dess beskaffenhet 

kräver. När information saknas bör rätten i första hand vända sig till parterna och informera 

om materialets bristfällighet. I andra hand kan rätten ex officio inhämta övrig nödvändig 

utredning. Om rätten underlåter att utreda självmant kan det i vissa fall utgöra ett 

rättegångsfel som medför att domen undanröjs. Det har från flera håll påtalats att det finns en 

uppfattning om att rätten inte ska lägga sig i utredningen, och att den annars riskerar att 

upplevas som inkvisitorisk eller allierad med åklagaren. Således är det av yttersta vikt att 

rätten iakttar försiktighet, men ändå är så pass aktiv och vaksam att målet blir ordentligt 

utrett. Vad beträffar den tilltalades ålder är det en relevant omständighet som ska utredas för 

att rätten ska kunna utdöma lämplig påföljd. I teorin ansvarar rätten för att samtliga relevanta 

omständigheter blir utredda. Hur väl rättens teoretiska ansvar korresponderar mot det 

verkliga utredningsansvaret redovisas i kapitel 4.  

                                                 
115 Diesen s. 169 och Ekelöf m.fl. Rättegång IV, s.188.  
116 Ekelöf m.fl. Rättegång IV, s.189. 
117 Ekelöf m.fl., Rättegång V, s.163f.  
118 Ekelöf m.fl. Rättegång IV, s.187.  
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4. Rättspraxis 

4.1 Tidigare underrättspraxis 

Före NJA 2016 s.719 saknades vägledande prejudikat i de fall då den tilltalades ålder var 

okänd men av betydelse för påföljdsbedömningen. Inom tidigare underrättspraxis såg rätten 

på utredningsansvaret som en bevisbörda, som enligt bevisbördereglerna för brottmål ålades 

åklagaren. I ett fall uttalade t.ex. TR att ”åklagaren inte enbart har bevisbördan för 

omständigheter som grundar ansvar, utan även för faktiska förhållanden av betydelse för 

påföljdsbedömningen.”119 TR ansåg det alltså vara motiverat att åklagaren åläggs en 

bevisbörda gällande den tilltalades ålder. Då bevisbördan tydligt lades på åklagaren hamnade 

rättens utredningsansvar i skymundan. Den dåvarande diskussionen kretsade istället kring att 

avgöra vilket beviskrav som skulle gälla för åldersutredningar, då bevisbörderegler är 

kopplade till regler om hur stark bevisningen bör vara för att bevisbördan ska ses som 

uppfylld.120  

 

I olika fall åberopade åklagare bevisning i form av intyg från Interpol,121 fingeravtryck som 

registrerats hos Migrationsverket122 eller uppgifter inhämtade från utländsk myndighet123. 

Ibland hade tand- eller handledsröntgen genomförts utomlands, och kunde då åberopas som 

underlag för en åldersbedömning.124 Dock var det vanligare att kombinera bevisunderlaget 

med sakkunnigutlåtanden av rättsodontologer som uttalade sig om tandmognad.125   

 

I ett avgörande från 2005 ställdes lika högt krav på att åklagaren skulle bevisa den tilltalades 

ålder som gällande den brottsliga gärningen, det vill säga ”ställt utom rimligt tvivel”.126 

Kravet kritiserades av hovrättsrådet Wistrand, som menade att det var omöjligt att uppfylla 

när det saknades dokument som pass eller födelsebevis. Det skulle medföra att den tilltalades 

uppgifter i regel då tas för givna.127  

 

I ett fall hade åklagaren inhämtat information från tyska myndigheter om att den tilltalade var 

fem år äldre än vad den tilltalade själv uppgivit under huvudförhandlingen. Istället för att be 

den tilltalade styrka sitt påstående lade man bevisbördan på åklagaren som skulle visa att 

invändningen var obefogad. Åklagaren var passiv i detta avseende och rätten genomförde inte 

någon egen utredning, så den tilltalades uppgifter accepterades.128 

 

2013 ansåg Svea HovR i ett mål att den tilltalades ålder skulle uppnå beviskravet klarlagd. 

Den tilltalades ålder hade i tidigare instans fastställts till minst 21 utifrån dennes 

                                                 
119 Göteborg tingsrätts dom 2016-06-29 i mål B 7062-16. 
120 Ekelöf m.fl., Rättegång IV, s.81.  
121 Svea Hovrätts dom 2016-06-22 i mål B 4410- 16. 
122 Göta Hovrätts dom 2016-02-17 i mål B 3511- 15. 
123 Växjö tingsrätts dom 2016-03-24 i mål B 4952-15 
124 Stockholm tingsrätts dom 2015-11-05 i mål B 11469 -15, Svea Hovrätts dom 2015-12-22 i mål B 10485- 15. 
125 Göta hovrätts dom 2016-05-20 i mål B722-16. 
126 Göta hovrätts dom 2005-07-15 i mål B 1325-05.  
127 Wistrand, SvJT 2016, s.339. 
128 Hovrätten för Skåne och Blekinge dom 2015-03-31 i mål nr B 329-15. 
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födelsebevis. TR hade därför dömt den tilltalade för mord och påföljden blev livstids 

fängelse. I en överklagan till HovR uppvisade den tilltalade ett annat födelsebevis med en 

lägre ålder. HovR kallade inte in någon egen bevisning utan la utredningsansvaret på 

åklagaren. Åklagaren kunde inte visa att det nya födelsebeviset var oäkta. Den tilltalades 

uppgifter om sin ålder fick tas för givna och livstids fängelse uteslöts som påföljd.129 

 

I en dom från 2015 utvecklade Svea HovR ett resonemang om att åldersbedömningens 

inverkan på valet av påföljd är av sådan karaktär att det är enkelt att förutse vad som är mest 

förmånligt för den tilltalade. Då en lägre ålder motsvarar ett mildare straff enligt 29 kap 7§ 

BrB ansåg Svea HovR att det saknades vägledning från HD, eftersom överviktsprincipen 

NJA 2004 s. 702 endast är tillämplig gällande påföljdsbedömning där inget av utfallen 

gynnar den tilltalade. Rätten ansåg det därför motiverat ur rättssäkerhetssynpunkt att 

uppställa högre krav än ren sannolikhetsövervikt.130 Svea HovR framhöll att det bäst lämpade 

beviskravet vid åldersutredning är detsamma som gäller för ansvarsfrihetsgrunder. Den ålder 

som uppges av den tilltalade ska tas för god om det inte framstår som obefogat mot bakgrund 

av åklagarens bevisning. Detta är ett högt ställt beviskrav, om än lägre än för prövningen av 

gärningen.131 

 

Två uppmärksammade fall från HovR132 gällande en våldtäkt på en ung pojke ute i skogen 

respektive en gruppvåldtäkt på utsiktsplatsen ”Fåfängan” tilldrog sig medialt intresse, varpå 

domstolarnas domar belystes och granskades.133 Det senare fallet har blivit särskilt omskrivet, 

efter att uppgifter framkommit som visar att en av de dömda egentligen var äldre än vad hen 

uppgav och dömdes som i HovR.134 I båda fallen tillämpade domstolarna samma beviskrav 

på åldersfrågan som på en nödvärnsinvändning, dvs. ”obefogad invändning”. Både Göta och 

Svea HovR anförde att ålder i sig kunde ses som en gynnande faktor för den tilltalade. Av 

den anledningen ansågs inte beviskravet ”övervägande skäl” vara tillräckligt, utan ett högre 

beviskrav sågs som adekvat. Den vägledning som står att finna i praxis beträffande krav på 

utredning för att fastställa påföljd återfinns i HD:s resonemang i NJA 2004 s.702. Det ansågs 

inte heller vara rättssäkert att tillämpa olika beviskrav om den tilltalade påstår sig inte vara 

straffmyndig eller om åklagaren menar att han är över 21. Svea HovR menade att 

utgångspunkten bör vara densamma oberoende av påstådd ålder. Slutsatsen var att den 

tilltalades uppgivna skulle godtas, om inte åklagaren motbevisade åldern som obefogad.135 

Nordh har uttryckt att samtliga omständigheter som kan anses förmildrande eller försvårande 

skall behandlas på samma sätt som ”de faktiska förhållanden som ligger till grund för 

påföljdsbestämningen”.136 Om en tilltalad hävdar att en omständighet föreligger och denna 

omständighet kan verka förmildrande, är det därför upp till åklagaren att frambringa 

                                                 
129 Svea hovrätts dom 2013-10-16 i mål nr B 905-13. 
130 Svea hovrätts dom 2016-02-12 i mål nr B 11432 -15. 
131 Svea hovrätts dom 2016-02-12 i mål nr B 11432 -15. 
132 Göta hovrätts dom 2016-05-20 i mål nr B 722-16 och Svea Hovrätts dom 2015-12-22 i mål B 10485- 15.  
133 Se avsnitt uppdrag granskning.   
134 Högsta domstolens beslut 2016-10-28 i mål nr Ö 3278-16 
135 Svea hovrätts dom 2016-02-12 i mål nr B 11432 -15. 
136 Nordh, s.66.  
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bevisning som gör att påståendet ses som en obefogad invändning. Svea HovR tolkade 

uttalandet som att åklagaren ”utom rimligt tvivel” ska bevisa en försvårande omständighet, 

och att ålder automatiskt skall räknas som försvårande eller förmildrande då det är en 

avgörande faktor för påföljden. Domstolen valde dock att sänka beviskravet, eftersom det 

inte kan ”krävas av åklagaren att denne klarlägger eller bevisar den tilltalades ålder bortom 

rimligt tvivel”.137 

HovR för Skåne och Blekinge tolkar Nordhs uttalande som att ålder i sig klassificeras som en 

förmildrande eller försvårande omständighet, även om den inte är en förmildrande 

omständighet enligt 29 kap 3§ BrB.138 

Zila är av en annan uppfattning och framhåller att om ålder i sig skulle klassificeras som en 

förmildrande omständighet skulle 29 kap 3§ 3p BrB ständig åberopas av försvaret, eftersom 

merparten av unga människor sannolikt kan åberopa ”dåligt omdöme” till sitt försvar.139 

Slutsatsen att åldersfaktorn enbart beaktas vid påföljdsbedömningen innebär att den faller 

utanför utredningen av gärningen och att åklagaren saknar bevisbörda i åldersfrågan. 140 

4.2 NJA 2016 s. 719 

På grund av den bristande enhetlighet som tidigare rådde i underrättspraxis var domstolarna i 

behov av ett mer klarlagt rättsläge. RÅ begärde prövningstillstånd i ett misshandelsmål där 

skulden var klarlagd men inte påföljden. Syftet var att få till stånd ett avgörande i frågan om 

vilket beviskrav som är tillämpligt gällande den tilltalades ålder. Den tilltalade uppgav sig ha 

varit 16 år gammal vid gärningen. Åklagaren invände och menade att han var över 18. Den 

tilltalade hade tilldelats ett samordningsnummer av Migrationsverket, men hans identitet var 

oklar då han vid olika tillfällen uppgett olika namn och åldrar med ett spann på 13 år.141 

 

HD avgjorde vilket utredningskrav som ska gälla då den tilltalades ålder är okänd. Utöver det 

tog HD upp ytterligare en angelägenhet, nämligen vilken part som ska utreda åldern. Det är 

ostridigt att åklagaren har bevisbördan för skuldfrågan i brottmål, åklagaren har emellertid 

inte någon bevisbörda för omständigheter som är av betydelse för påföljdsbedömningen.142 

 

HD framhöll att om ingen bevisbörda föreligger så är det inte heller adekvat att resonera i 

termer av beviskrav. Istället ska rätten ansvara för att den utredning som krävs finns 

tillgänglig.143 HD utvecklade resonemanget om utredningsbehov och menade att även om det 

är rättens ansvar att utreda så ligger det ofta i parternas intresse att uppmärksamma rätten på 

förhållanden som kan vara av betydelse. Då rätten skall vara opartisk anser HD att det blir 

”enklare, och naturligare” att åklagaren lägger fram utredning.144 Om det rör sig om 

personliga omständigheter för den tilltalade, t.ex. kroppsskada, ligger det närmast till hands 

                                                 
137 Svea hovrätts dom 2016-02-17 i mål B 232- 16.   
138 Hovrätten för Skåne och Blekinge dom 2015-03-31 i mål nr B 329-15. 
139 Jareborg, Zila. s.117  
140 Prop. 1987/88:135 s. 86. 
141 Högsta domstolens dom 2016-07-11 i mål nr B 1346-16, s, 3,10. 
142 Högsta domstolens dom 2016-07-11 i mål nr B 1346-16, s.7. 
143 Högsta domstolens dom 2016-07-11 i mål nr B 1346-16, s.7. 
144 Högsta domstolens dom 2016-07-11 i mål nr B 1346-16, s.7. 
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att hen själv lägger fram bevisning, t.ex. läkarintyg.145 Om det material rätten har att bedöma 

ses som otillräckligt och rätten inte anser att den på egen hand bör besluta om behov av 

utredning, kan det finnas anledning för rätten att utöva materiell processledning för att 

uppmärksamma parterna på situationen. Om en part underlåter att komplettera i något 

hänseende, trots att den har möjlighet, är det ”naturligt att rätten låter det få betydelse”.146 

 

Att uppställa ett utredningskrav, snarare än ett beviskrav, ansågs vara det bästa sättet att 

uttrycka vad som krävs för att en utredning ska kunna ligga till grund för en 

påföljdsbedömning. HD har tidigare uttryckt, i NJA 2004 s.702, att utredningskravet 

”övervägande skäl” var tillämpligt när frågan gällde om den tilltalade skulle dömas till 

fängelse eller vård. HD ansåg emellertid 2016 att ”övervägande skäl” är ett lämpligt 

utredningskrav om det finns två jämlika alternativ att välja mellan, men att det är mindre 

passande att direkt tillämpa överviktsregeln vid bedömning av ålder eftersom det är mer 

förmånligt att vara yngre (15- 21) än äldre.147 HD menade att bedömningen av den tilltalades 

ålder bör ligga i linje med nyss nämnda praxis, med tillägget att principen in dubio mitius ska 

genomsyra bedömningen. Resultatet av detta blir att rätten bör bedöma vilken ålder som är 

mest sannolik istället för att välja mellan två alternativ. Om ”utredningen tillåter olika 

slutsatser får den bedömning som är förmånligast för den tilltalade väljas”.148 

 

4.2.1  Analys av prejudikatet 

Det påpekas i avgörandet att åldersutredning är rättens ansvar. Om rätten finner 

utredningsmaterialet bristfälligt kan den begära att parterna kompletterar utredningen. HD:s 

uttalande om att det är ”naturligt att rätten låter det få betydelse om den part som skulle 

kunna komplettera utredningen i något hänseende underlåter att göra detta”149 kan tolkas på 

flera sätt. Det skulle vara önskvärt med en precisering av vilken betydelse sådan 

underlåtenhet får. Rimligtvis bör den tilltalade i många fall vara den part som har störst 

möjlighet att komplettera undersökningen, eftersom denne skulle kunna kontakta familj eller 

bekanta i hemländer, kontakta ambassader/ konsulat, eller på eget initiativ genomgå en sådan 

medicinsk åldersbedömning som HD godkänt som bedömningsunderlag. Uttalandet avviker 

från den generella regeln som uttrycks i EKMR art 6, om att den tilltalade saknar plikt att 

medverka i brottmål. Men eftersom denna regel främst är till för att skydda den tilltalade från 

att behöva medverka till att fastställa sin egen skuld (och åldersfrågan nu bedöms vara 

separat från skuldfrågan), så är det fortsatt oklart vilken betydelse rätten ska låta det få om en 

part förhåller sig passiv till åldersutredning. 

 

Rätten påpekar att det främst är parterna, åklagaren och den tilltalade, som bör frambringa 

utredning. Det är anmärkningsvärt att HD i ett brottmål uppmanar parterna att frambringa 

bevisning samtidigt som den uttalar att det är rätten som har den formella skyldighet att 

                                                 
145 Högsta domstolens dom 2016-07-11 i mål nr B 1346-16, s.8. 
146 Högsta domstolens dom 2016-07-11 i mål nr B 1346-16, s.8. 
147 Högsta domstolens dom 2016-07-11 i mål nr B 1346-16, s.8. 
148 Högsta domstolens dom 2016-07-11 i mål nr B 1346-16, s.9. 
149 Högsta domstolens dom 2016-07-11 i mål nr B 1346-16, s.9. 
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utreda den tilltalades ålder. Processuellt liknar synsättet det som gäller i tvistemålsprocess, 

där parterna förväntas presentera handlingar som styrker respektive påståenden och där 

eventuell passivitet belastas. Ekelöf beskriver fördelningen av ansvaret i sin ”maktsfärsteori”.  

Enligt denna bär rimligen den part som kontrollerar eller har bevisningen inom sin maktsfär 

bevisbördan. Följaktligen bör den part som har störst möjlighet att frambringa en 

åldersutredning även anses ha en form av skyldighet att presentera en utredning. Utifrån 

maktsfärsteorin kan även den tilltalade ha möjlighet och eventuellt skyldighet att frambringa 

utredning om sin ålder. 150 En annan teori som är tillämplig på hur HD kommenterar 

utredningsansvaret är Peczeniks teori om normkollision. Peczenik redogör för hur HD kan 

behandla luckor i lagen. I detta fall är det en teoretisk lucka eftersom ett prejudikat behöver 

fastställa vad som gäller. Beträffande den tilltalades ålder finns det regler som avgör vilken 

aktör som ska utreda detta: Åldern är en del av personalia och personalia ska inhämtas av 

rätten. Visserligen finns det alltså regler som underrätterna borde ha följt, men det finns även 

en logisk motsägelse, en normkollision enligt Peczenik. En normkollision innebär att det 

finns en reglering samtidigt som domstolen anser att en annan reglering skulle vara bättre.151 

Normkollisionen blir tydlig när HD uttalar att rätten är ansvarig för åldersutredningen men att 

det är lämpligare om parterna utreder. HD menar att rätten saknar resurser att utreda den 

tilltalades ålder och att det är lämpligare att åklagaren genomför all utredning i brottmål så att 

rätten kan vara passiv och enbart döma. Detta ligger i linje med HD:s uttalande i NJA 2016 s. 

719 om vilken part som ska komplettera med bevisning. 

4.2.2 Rättsläget efter NJA 2016 s. 719 

NJA 2016 s. 719 har fastställt att den tilltalades ålder inte ska bevisas utan utredas, och att det 

är rätten som är ansvarig för åldersutredningen. Det underlag som HD främst använde sig av 

var tandmognadsbedömningar. I och med regeln om fri bevisprövning enligt 35 kap 1§ RB är 

det inte uteslutet att andra metoder åberopas om de anses mer precisa.  

 

Åklagarens möjligheter att genomföra en medicinsk åldersbedömning begränsades genom 

HD:s beslut den 23 december 2016.152 Avgörandet fastställde att det saknades laglig grund 

för att kroppsbesiktiga en tilltalad i syfte att skapa underlag för en åldersbestämning. 

Lagutskottet började arbeta på en ny lag, i syfte att återställa rättsläget så som man uppfattade 

att det hade varit tidigare. Bestämmelsen trädde i kraft den 1 juli 2017. Fram till den 1 juli 

2017 har rätten och åklagaren saknat möjlighet att åberopa nya kroppsbesiktningar.  

4.3 Underrättspraxis efter NJA 2016 s.719 

När HD sommaren 2016 avgjorde NJA 2016 s.719 var förhoppningen att det skulle skapa 

större enhetlighet i domstolars behandling och bedömning av den tilltalades ålder. I detta 

avsnitt analyseras huruvida aktörernas ansvarsområden förtydligades och domsluten 

enhetliggjordes, med utgångspunkt i 40 avgöranden från både TR och HovR.153 

                                                 
150 Ekelöf m.fl., Rättegång IV, s.105.  
151 Peczenik, Rätten och förnuftet, s. 37.  
152 Högsta domstolens beslut 2016-12-23 i mål nr Ö 4753-16. 
153 Total 40 rättsfall analyserades, dessa avgjordes i tidsintervallet 2016-07-15 till 2017-06-02. 
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Följande frågor är av intresse när det gäller underrätternas tillämpning av HD:s vägledande 

uttalanden: 

1. Vilken part tar fram underlag som syftar till att utreda den tilltalades ålder? 

2. Om en tilltalad underlåter att komplettera utredningen, låter då rätten det få betydelse? 

3. Om utredningen som lagt fram bedöms som bristfällig, utreder då rätten? 

 

Genomgången av 40 underrättsavgöranden visar att det i majoriteten av fallen är åklagaren 

som inhämtar utredning om den tilltalades ålder.  

● I 33 av 40 domar (82,5%) som studerats har åklagaren inhämtat åldersutredning.154 

● I 5 av 40 domar (12,5%) som studerats har den tilltalade åberopat utredning.155 

● I 6 av 40 domar (15 %) som studerats är det oklart om det var åklagaren eller rätten 

som inhämtade åldersutredning.156 

● I 1 av 40 domar (2,5 %) som studerats utreds inte den tilltalades ålder. 157 

 

Genomgången visar att det inte har haft någon klart uttalad betydelse om den tilltalade har 

underlåtit att komplettera utredningen. Orsaken kan vara att HD:s uttalande om att det är 

”naturligt att rätten låter det få betydelse om den part som skulle kunna komplettera 

utredningen i något hänseende underlåter att göra detta”158 är svårtolkat. HD utvecklade inte 

vilken typ av betydelse sådan passivitet från den tilltalades sida kan få. Snarare rör det sig om 

en civilrättslig princip som tagit sig uttryck som en uppmaning från HD att den tilltalade bör 

styrka sina påståenden. 

                                                 
154 Göta hovrätts dom 2016-09-21 i mål nr B 2129-16, Göta hovrätts dom 2017-01-27 i mål nr B 3194-16, 

Hovrätten för Skåne och Blekinge dom 2017-05-15 i mål nr B 1795-17, Hovrätten för västra Sverige dom 2016-

07-26 i mål nr B 3250-16, Hovrätten för västra Sverige dom 2016-08-11 i mål nr B 3206-16, Hovrätten för 

västra Sverige dom 2016-09-23 i mål nr B 3562-16, Hovrätten för västra Sverige dom 2016-10-25 i mål nr B 

4108-16, Hovrätten för västra Sverige dom 2016-10-26 i mål nr B 3874-16, Hovrätten för västra Sverige dom 

2016-12-28 i mål nr B 4828-16, Hovrätten för västra Sverige dom 2017-01-27 i mål nr B 5211-16, Hovrätten 

för västra Sverige dom 2017-04-06 i mål nr B 1740-17, Hovrätten för västra Sverige dom 2017-04-20 i mål nr B 

1795-17, Hovrätten för övre Norrland dom 2016-12-28 i mål nr B 1045-16, Svea hovrätts dom 2016-09-19 i mål 

nr B 7132-16, Svea hovrätts dom 2016-11-28 i mål nr B 7983-16, Svea hovrätts dom 2017-01-31 i mål nr B 

10388 -16, Svea hovrätts dom 2017-04-04 i mål nr B 1403-17, Borås tingsrätts dom 2016-07-15 i mål nr B 655-

16, Göteborgs tingsrätts dom 2016-08-08 i mål nr B 879-16, Göteborgs tingsrätts dom 2016-09-06 i mål nr B 

9146-16 , Göteborgs tingsrätts dom 2016-10-26 i mål nr B 11585 -16, Göteborgs tingsrätts dom 2016-11-01 i 

mål nr B 11172-16, Göteborgs tingsrätts dom 2017-02-10 i mål nr B 13962 -16, Göteborgs tingsrätts dom 2017-

02-23 i mål nr B 9481-16, Linköpings tingsrätts 2016-11-18 i mål nr B 2668-16, Luleå tingsrätts dom 2016-11-

03 i mål B 1351-16, Nyköpings tingsrätts dom 2016-10-21 i mål nr B 2424-16, Stockholms tingsrätts dom 

2016-09-20 i mål nr B 10324 -16, Uppsala tingsrätt dom 2016-07-22 i mål nr B 956-16, Uppsala tingsrätts dom 

2016-11-08 i mål nr B 4761-16, Uppsala tingsrätts dom 2017-02-14 i mål nr B 3021-16 , Värmlands tingsrätts 

dom 2017-01-31 i mål nr B 5145-16 och Växjö tingsrätts dom 2016-07-21 i mål nr B 1908-16. 
155 Hovrätten för västra Sverige dom 2016-07-26 i mål B 3250-16, Hovrätten för västra Sverige dom 2017-01-

27 i mål B 5211-16, Hovrätten för västra Sverige dom 2016-09-22 i mål B 3562-16, Halmstads tingsrätts dom 

2016-09-12 i mål nr B 1620-16 och Värmlands tingsrätts dom 2017-01-31 i mål nr B 5145-16. 
156 Stockholms tingsrätts dom 2016-08-31 i mål nr B 9535-16, Halmstads tingsrätts dom 106-09-12 i mål nr B 

1620-16, Solna tingsrätts dom 2016-11-29 i mål nr B 7782-16, Södertörns tingsrätts dom 2017-05-03 i mål nr B 

15568 -16, Nyköpings tingsrätts dom 2017-05-16 i mål nr B 2376-16 och Uddevalla tingsrätts dom 2017-06-02 

i mål nr B 1318-17. 
157 Helsingborgs tingsrätts dom 2017-03-22 i mål nr B 6763-16.  
158 Högsta domstolens dom 2016-07-11 i mål B 1346-16, s.8. 
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I 7 av 40 domar (17,5%) har rätten valt att kommentera att den tilltalade åberopat utredning 

eller passivitet. Det kan inte utläsas att den tilltalades passivitet har fått negativa följder. 

I två domar påpekar HovR att den tilltalades uttalande påverkar trovärdigheten ”Hovrätten 

konstaterar att [NN] inte har lämnat någon förklaring till att han uppgett ett flertal olika åldrar 

inför svenska och utländska myndigheter sedan han lämnade sitt hemland. Eftersom han 

lämnat oförenliga uppgifter om sin ålder kan inte hans uppgifter ligga till grund för 

bedömningen.” 159 “Förklaringen till varför han lämnat en åldersuppgift som visar att han är 

äldre än han nu hävdar kan dock enligt tingsrättens mening inte lämnas helt utan 

avseende.”160 

I en dom anmärkte TR på att den tilltalade haft möjligheter att komplettera utredningen men 

valt att inte göra det: ”[NN] har å sin sida inte tillfört målet någon egen utredning som stöder 

hans uppgift om att han är född […] Förhållandet är i sig anmärkningsvärt med anledning av 

att det är upplyst och ostridigt att [NN] haft kontakter med sina sagda anhöriga och själv 

måste ha insett betydelsen av att han tillför någon bevisning som stöder hans egen uppgift om 

när han är född”161 

I två domar kan det utläsas att rätten anser att den tilltalade medvetet uppgett felaktig 

information om sin ålder ”som sökt asyl såsom barn beräknad efter en egenhändigt uppgiven 

födelsedag den 12 mars 1999 - inte ansett sig ha något att vinna på att föra någon närmare 

bevisning om sin identitet. [---] I det sagda ligger också att tingsrätten ansett det kunna hållas 

för visst att [NN] ljugit om sin ålder.”162 ”De uppgifter [NN] lämnat om sin ålder är alltså 

osanna. De uppgifter han i övrigt lämnat om sin bakgrund har varit kortfattade, detaljfattiga 

och motsägelsefulla och kan i allt väsentligt även de bedömas som osanna.” 163 

I en dom noterades det att den tilltalade lagförts tidigare, vilket rätten kommenterade. ”Såvitt 

framgår av nämnda domar gjordes inte någon invändning om att åldersuppgiften är 

felaktig.”164 

I en dom uttrycks kommentarer om den tilltalades yttre: ” [NN] är av medellängd och har 

normal kroppsbyggnad […] ser vuxen ut och utifrån en lekmannabedömning ligger det 

närmast till hands att tro att han är mer än 20 år gammal.” 165 

I en dom då den tilltalade inkommer med ett födelsebevis kommenteras det av rätten.”[NN] 

har vid huvudförhandlingen lämnat in ett födelsebevis. [NN] har vidare uppgett att 

födelsebeviset är identiskt med det födelsebevis som lämnats in till Migrationsdomstolen i 

Göteborg. I Migrationsdomstolens dom på sidan 6 framgår att det emellertid att det 

födelsebevis som getts in till Migrationsdomstolen inte innehåller något foto. Denna märkliga 

omständighet har inte närmare förklarats.”166 

Det framgår inte i någon av de 40 domarna att rätten självmant har inhämtat utredning. I 6 

                                                 
159 Göta Hovrätts dom 2016-09-21 i mål nr B 2129-16, s.8. 
160 Uppsala tingsrätts dom 2016-11-08, B 4761-16, s.18. 
161 Borås tingsrätts dom 2016-07-16 i mål B 655-16, s.24.  
162 Borås tingsrätts dom 2016-07-16 i mål B 655-16, s.24.  
163 Göteborgs tingsrätts dom 2016-11-01 i mål nr B 11172-16, s. 7.  
164 Stockholms tingsrätts dom 2016-09-20 i mål nr B 10324-16, s.12. 
165 Luleå tingsrätts dom 2016-1103 i mål nr 1351-16, s. 18. 
166 Värmlands tingsrätts dom 2017-01-31 i mål nr B 5145-16, s.12.  
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fall av 40 är det oklart om det är åklagaren eller rätten som inhämtat utredning. Det kan 

sannolikt uteslutas att det var någon av de tilltalade som åberopade utredning eftersom 

utredningarna visade på högre åldrar än vad de tilltalade hade uppgett.167 Sammanfattningsvis 

visar genomgången att rätten utgår från den tilltalades utsaga om åklagaren inte lägger fram 

någon utredning eller tar upp den tilltalades ålder som en fråga som behöver utredas. 

I ett fall, då åklagaren inte frambringat utredning, har rätten accepterat den tilltalades 

uppgifter om sin ålder utan att diskutera om de stämmer.168 När fallet prövades i HovR tog 

åklagaren fram utredning från Interpol som visade att den tilltalade hade en annan identitet 

och även var äldre. HovR anmärkte dock att Interpols uppgifter från Marocko inte var helt 

säkra och uttalade vidare att det ”saknas tillräckligt underlag för att ändra 

identitetsuppgifterna”.169 Den tilltalades uppgifter togs för goda utan att han uppvisade någon 

identifikation som styrkte hans eget påstående. 

I ett fall bestod den enda utredning som kunnat frambringas i uppgifter från tyska Interpol. 

Den tilltalade hade i Tyskland uppgett varierande åldrar med födelseår mellan 1985 och 

1997. Födelseåret 1994 var registrerat vid fyra olika tillfällen. Utifrån det underlaget ansåg 

TR att det mest sannolika födelseåret var just 1994 och dömde honom som vuxen.170 HovR 

ansåg däremot att 

”[NN] har hävdat att han är född 1997 och inte 1994 som tingsrätten funnit. Han har i målet 

och i andra sammanhang lämnat olika uppgifter om sitt födelseår. Det går inte att utifrån 

utredningen närmare bedöma vilken av uppgifterna som är riktig eller mest sannolik. I en 

sådan situation får den uppgift som är mest förmånlig för den tilltalade läggas till grund för 

bedömningen.”171 

I ett fall utgick TR från den ålder som uppgavs av den tilltalade utan att ifrågasätta. 

“I fråga om [NN:s] ålder har olika uppgifter framkommit i målet. Högsta domstolen har i en 

dom den 11 juli 2016 i mål B 1346-16 slagit fast att en tilltalads ålder utgör en fråga för 

domstolen att utreda och att domstolen ska tillämpa den ålder som mot bakgrund av den 

utredning som domstolen haft tillgång till framstår som mest sannolik. [NN] är asylsökande 

och är enligt de uppgifter som registrerats i Sverige född i juli 1999. I Tyskland, dit han först 

anlände, har ett annat tidigare födelsedatum registrerats. [NN] har uppgett att det i Sverige 

registrerade datumet är korrekt. Någon åldersbestämning har inte gjorts i fråga om [NN] Mot 

den bakgrunden är det mest sannolikt att [NN:s] ålder är den som Migrationsverket har 

registrerat. Tingsrätten har således att utgå från att [NN] var 17 år då brotten begicks.”172 

I ett fall hade åklagaren frambringat underlag för en åldersbedömning i form av en 

tandmognadsundersökning från RMV och en utredning från Norge. TR uppfattade inte vad 

den norska utredaren hade kommit fram till. Av utredningen från RMV framgår det inte vad 

                                                 
167 Se avsnitt 4.4.1 
168 Helsingborgs tingsrätts dom 2017-03-22 i mål nr B 6763-16. 
169 Hovrätten för Skåne och Blekinge dom 2017-05-15 i mål B 806-17, s.4. 
170 Uppsala tingsrätts dom 2016-11-08, B 4761-16, s.18. 
171 Svea Hovrätts dom 2017-01-31 i mål nr B 10388 -16, s.2.  
172 Södertörns tingsrätts dom 2017-05-03 i mål nr B 15568 -16, s.10. 
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röntgenbilden visade utan endast hur åldern kan skattas enligt olika tabellverk. Åklagaren 

hade även åberopat den tilltalades fingeravtryck, som registrerats i Tyskland. Enligt de tyska 

uppgifterna hade den tilltalade uppgett att han var född 1996. Trots det ansåg rätten att det 

inte var mer sannolikt att den tilltalade var född 1996, som han uppgett under 

huvudförhandlingen.173 I HovR prövades åldern igen utifrån samma underlag och HovR 

fastställde TR:s dom. En domare och en nämndeman var skiljaktiga och påpekade att det 

endast är när rätten har nått en jämviktsläge och utredningen tillåter olika slutsatser som 

rätten ska välja det mer förmånliga alternativet. Det fanns tre handlingar som stödjer att den 

tilltalade är född 1996. Det fanns ingen utredning som stödjer den tilltalades uppgifter om att 

han är född 1998. Rätten saknade därför skäl att tillämpa principen om in dubio mitius.174 

I ett fall uppgav den tilltalade att han var född år 1999. Tidigare samma år hade den tilltalade 

dömts i ett annat mål, då den tilltalade bedömdes vara född 1989.175 TR tog i sin 

påföljdsbedömning hänsyn till att den tilltalade ska utvisas och att tidigare villkorlig dom 

undanröjs. TR fastställde inte den tilltalades ålder utan skrev istället i domen att ”viss 

osäkerhet råder om [NN:s] ålder” och att längden på fängelsestraffet därför skulle vara sex 

månader.176 I ett annat fall togs den ålder som uppgavs av den tilltalade för god. Den 

tilltalade ändrade sig under huvudförhandlingen och uppgav att han var 24 år istället för 19 

år. Rätten justerade hans ålder till vad han själv uppgett. 177 

4.4  Sammanfattning av underrättspraxis 

 

I verkligheten är det i merparten av fallen åklagaren som tar fram utredningen om den 

tilltalades ålder. I teorin ansvarar rätten för att ta fram utredning se till att målet blir utrett 

efter vad dess beskaffenhet kräver. Trots detta förekommer det i 33 av 40 fall att åklagaren 

som ensam aktör är den som tar fram utredning relevant för att bedöma den tilltalades ålder. 

Det framgår inte i några avgöranden att rätten har ombett åklagaren att komplettera 

utredningen, utan rätten har bedömt åldern utifrån det material som åklagaren lagt fram. Det 

framgår inte huruvida rätten har bett parterna komplettera utredningen då den varit 

knapphändig; i de fall utredningen är bristfällig tillämpar rätten hellre in dubio mitius. Efter 

att ha studerat domarna framkommer det att det inte får någon uppenbar betydelse om den 

tilltalade underlåter att frambringa bevisning. I de fall då rätten ansett att den tilltalade lämnat 

inkorrekta uppgifter har det, som mest, påverkat den tilltalades trovärdighet. Visar sig 

utredningen vara bristfällig framgår det inte att rätten självmant kompletterar utredningen. 

Om utredningen är så bristfällig att rätten anser att det inte kan avgöras vilken ålder som mest 

sannolik tillämpas återigen principen om in dubio mitius.  

4.5 Ny bestämmelse möjliggör medicinsk åldersutredning 

 

                                                 
173 Uppsala tingsrätts dom 2017-02-14 i mål nr B 3021-16, s.7. 
174 Svea Hovrätts dom 2017-04-04 i mål nr B 1403-17, s.4. 
175 Växjö tingsrätts dom 2016-02-01 i mål nr B 7-16. 
176 Nyköpings tingsrätts dom 2016-10-21, s.12. 
177 Uddevalla tingsrätts dom 2017-06-02 i mål B 1318-17, s.5.  
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En av orsakerna till att det emellanåt saknades tillräckligt underlag för att avgöra den 

tilltalades ålder var de begränsade möjligheterna att ta fram relevant information inför en 

åldersbedömning. HD fastställde i ett beslut178 den 23 december 2016 att det saknades 

lagstöd för att utföra en kroppsbesiktning i syfte att fastställa åldern, då åldern inte har bäring 

i skuldfrågan utan enbart i påföljdsfrågan.  Fram tills den 1 juli 2017 saknades det ett lagligt 

tvångsmedel för att utföra medicinsk åldersutredning på den tilltalade. Detta ämnade 

riksdagen korrigera genom att komplettera 28 kap 12 § RB med en ny bestämmelse. I 28 kap. 

12§ 3p RB står nu följande: 

 

“Den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa, får 

kroppsbesiktigas, för utredning om hans eller hennes ålder, om den har 

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

I den omfattning och för det ändamål som anges i 12 b § får även en annan 

person än den som skäligen kan misstänkas för ett brott kroppsbesiktigas.” 

 

Syftet med den nya bestämmelsen är att återställa rättsläget till hur det uppfattades ha varit 

innan HD hindrade kroppsbesiktningar pga. bristande lagstöd.179 Bestämmelsen ger lagstöd 

för att utreda en tilltalads ålder för att bestämma en lämplig påföljd. Domstolarna har i 

uppgift att skipa rätt, men som belysts i genomgången av underrättspraxis efter HD:s nya 

prejudikat är de utredningar som finns att tillgå stundtals bristfälliga. Bestämmelsen kommer 

att vara ett verktyg som rätten eller åklagaren kan använda sig av när den tilltalades ålder ska 

utredas. Huruvida denna nya lag innebär att rätten självmant inhämtar åldersutredningar eller 

om åklagaren övertar den praktiska utredningsansvaret återstår att se. Som tidigare har 

fastställts är det rättens ansvar att se till att underlaget för påföljdsbedömning är tillräckligt. 

Huruvida en medicinsk åldersbedömning kan vara till nackdel eller fördel för den tilltalade är 

inget som ska avhålla rätten från att självmant begära en kroppsbesiktning från RMV. 

Ändamålet är trots allt att uppnå en materiellt korrekt dom. 

5 Analys   

5.1 Förändringen av praxis 

 

Före NJA 2016 s.719 behandlades den tilltalades ålder som en omständighet som åklagaren 

skulle bevisa. Den fråga som RÅ ville pröva i NJA 2016 s.719 var vilken nivå av bevisning 

som skulle gälla för åldersutredningar, inte vem som var utredningsansvarig. Prejudikatet 

klargjorde att en tilltalads ålder traditionellt sett inte varit föremål för utredning då det 

vanligtvis framkommer genom ett utdrag från skatteverket. Av den anledningen har det 

tidigare inte varit nödvändigt med specifik reglering av vilken aktör som ansvarar för att 

utreda den tilltalades ålder. Underrättspraxis efter NJA 2016 s. 719 visar att det ännu råder 

                                                 
178 Högsta domstolens beslut 2016-12-23 i mål nr Ö 4753-16. 
179 Prop. 2016/17:165 och Högsta domstolens beslut 2016-12-23 i mål nr Ö 4753-16. 
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stor variation i utredningars omfattning när de presenteras för rätten.180 Som den empiriska 

studien av 40 underrättsfall visar, har åklagaren i minst 33 fall tagit fram utredning som ska 

visa den tilltalades ålder, och i 6 av 40 fall är det oklart om det är åklagaren eller rätten som 

tagit fram utredning då det inte framkommer i domen. I 7 avgöranden har den tilltalade 

åberopat någon form av utredning som stödjer dennes uppgifter. NJA 2016 s.719 har således 

inte haft ett tydligt genomslag beträffande rättens utredningsskyldighet. Sammanfattningsvis 

åskådliggör underrättspraxis, både före och efter NJA 2016 s.719, att det främst är åklagaren 

som axlar utredningsansvaret för den tilltalades ålder. I de fall då åklagaren inte frambringar 

någon utredning har det visat sig att rätten utgår från den tilltalades uppgifter. Det kan 

rimligtvis inte ses som rättssäkert och förutsebart att åklagaren ska fortsätta utreda den 

tilltalades ålder om det egentligen är rättens ansvar, eller i vart fall den tilltalades ansvar i lika 

hög grad. Om åklagaren inte lade fram någon utredning om den tilltalades ålder valde rätten 

att inte diskutera åldersfrågan alls.181 Att enbart utgå från den tilltalades uppgifter kan inte 

heller ses som rättssäkert. Rätten är då visserligen inte inkvisitorisk, och den tilltalade 

belastas inte, men det resulterar inte heller i en materiellt korrekt dom. Rätten har dessutom 

ett formellt ansvar att se till att målet blir utrett efter dess beskaffenhet kräver, enligt 46 kap 

4§ RB. Att rätten ser till att den tilltalades ålder blir utredd på ett uttömmande sätt är av än 

större vikt i och med att möjlighet till resning saknas om det är till den tilltalades nackdel.  

 

I NJA 2016 s. 719 konstaterar HD att det inte finns några hinder för parterna att själva 

framföra bevisning i påföljdsfrågan och att det många gånger är enklare om parterna 

uppmärksammar rätten på relevanta omständigheter. Därtill tilldelar domstolen även den 

tilltalade och åklagaren ett indirekt utredningsansvar genom att skriva att det kan få betydelse 

om en part inte kompletterar. HD menar vidare att rätten saknar resurser, och av den 

anledningen inte kan utreda. Förarbeten  till RB visar dock att det kan finnas en annan 

anledning till att rätten inte vill utreda den tilltalades ålder.182 Det finns en risk för att rätten 

uppfattas som inkvisitorisk och subjektiv i bedömningarna. En tänkbar framtida lösning som 

diskuterats i SOU 2013:17 vore att förflytta hela utredningsansvaret i brottmål, inklusive 

utredning som är nödvändig för påföljdsbedömningen, från rätten till åklagaren. I praktiken 

är detta inte en drastisk åtgärd. Snarare skulle då utredningsansvaret innehas av den aktör 

som de facto utreder i verkligheten. En nackdel med en överföring av utredningsansvaret 

skulle vara att rättens mandat att utreda ex officio försvinner. Det framgår i förarbeten att 

rättens möjlighet att utreda ex officio är grundad i en oro för att åklagaren inte är lika 

kompetent som domaren. Om en domare vill vara inkvisitorisk finns det möjligheter för 

rätten att självmant agera. Om denna möjlighet skulle försvinna skulle rätten sakna möjlighet 

att aktivt komplettera utredningen om den anser att åklagaren inte har fullgjort sin 

utredningsskyldighet. Det har dock visat sig att rätten är obenägen att aktivt utreda, även när 

det finns ett tydligt behov av det. 

 

                                                 
180 Till viss del kan det bero på ett delat utredningsansvar, men även på avsaknad av lagstöd för att genomföra 

medicinska åldersbedömningar, vilket stundtals medfört bristande bedömningsunderlag för rätten. 
181 Helsingborgs tingsrätts dom 2017-03-22 i mål nr B 6763-16. 
182 Se avsnitt 3.4.3. 
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Utredningsansvaret för den tilltalades ålder kan i teorin läggas på den tilltalade. I praktiken 

visar studien av underrättsavgöranden att det i merparten av fallen inte medfört någon 

konkret negativ konsekvens för den tilltalade att inte lägga fram utredning om sin egen ålder. 

I NJA 2016 s.719 konstaterar HD att det ”är naturligt att rätten låter det få betydelse om den 

part som skulle kunna komplettera utredning i något hänseende underlåter att göra detta.”183 

HD utvecklar inte resonemanget och det går inte att tolka utifrån underrättspraxis vad som är 

HD:s avsikt med detta uttalande. Dock är HD:s beskrivning av ansvarsfördelningen i linje 

med Ekelöfs maktsfärsteori. Enligt denna är den som har störst möjlighet att påvisa en 

omständighet också skyldig att göra det. Det vore rimligt att diskutera om den tilltalades 

möjlighet att styrka sin påstådda ålder även kan medföra ett ansvar att göra det. Det saknas 

praxis från Europadomstolen beträffande rättens möjligheter att tolka den tilltalades passivitet 

när det enbart har betydelse för påföljden. Det som har diskuterats är betydelsen av den 

tilltalades passivitet i förhållande till utredandet av själva den brottsliga gärningen. ED har 

tillåtit nationella domstolar att tyda den tilltalades passivitet som stödbevisning för åklagaren 

när det funnits graverande omständigheter gällande skuldfrågan som rimligen behövt 

förklaras. Ett motsvarande förhållande i en åldersutredning skulle vara att det kan ses som 

stödbevisning för åklagaren om den tilltalade ser uppenbart äldre ut än vad han påstår sig 

vara och inte styrker sitt ålderspåstående. Å andra sidan har HD förtydligat att den tilltalades 

ålder inte ska bevisas, utan utredas. Sammanfattningsvis bör då inte heller den tilltalades 

påstående om sin ålder upprätthållas eller ges tolkningsföreträde. In dubio mitius bör därför 

enbart tillämpas vid jämviktsförhållanden, som Ekelöf påpekat. Domstolar bör inte tillämpa 

principen om in dubio mitius utan att först ha uttömt alla möjligheter att utreda den tilltalades 

ålder. Att acceptera den tilltalades ålder och tillämpa in dubio mitius bör endast ske när det 

saknas utredning som tillåter en annan slutsats i åldersfrågan. Med den nya bestämmelsen 

som tillåter medicinska åldersbedömningar finns det en möjlighet att utreda den tilltalades 

ålder. Framöver bör domstolar inte finna sig i en situation där åldersutredningen är så 

bristfällig att rätten ser sig tvungen att ta den tilltalades ord för gott. 

 

Uppsatsens genomgång av samtliga avgöranden visar tydligt att rätten inte självmant utreder 

den tilltalades ålder. HD anger mer praktiska anledningar, men det finns en märkbar konflikt 

mellan rättens intresse av att framstå som objektiv och intresset av en materiellt korrekt dom. 

Om den tilltalade inte kompletterat utredningen har det som mest lett till att den tilltalade fått 

ta emot kritik från domstolen. I domsluten framgår det att rätten inte fäst någon negativ 

betydelse vid att den tilltalade har lämnat motstridiga uppgifter om sin ålder. När det har varit 

tydligt att den tilltalade medvetet varit passiv trots att det funnits bevisning som han enkelt 

kunnat inhämta har rätten nöjt sig med att påtala att den tilltalade medvetet har ljugit eller 

inte ansett sig ha något att vinna på att samarbeta. Den tilltalades passivitet har inte påverkat 

påföljden på något uppenbart sätt. Det behöver förtydligas hur prejudikatsinstansen menar att 

den tilltalades ovilja att komplettera ska få betydelse. 

 

                                                 
183 Högsta domstolens dom 2016-07-11 i mål nr B 1346-16, s.8. 
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Rätten att inte belasta sig själv förutsätter att åklagaren bevisar den tilltalades skuld utan hjälp 

av bevisning som framkommit genom tvång. Detta står inte i strid med att åklagaren ska 

bevisa den tilltalades skuld. Däremot är det oklart hur involverad åklagaren bör vara vid 

bedömning av den tilltalades ålder. I teorin ska inte åklagaren behöva utföra mer arbete efter 

att skuldfrågan är utredd, i praktiken visar det sig däremot ändå i merparten av fallen att det 

är åklagaren som lägger fram utredning om den tilltalades ålder. Detta visar på en diskrepans 

mellan hur åldersutredning är tänkt att ske i teorin och hur den sker i praktiken.  

 

5.2 Den nya bestämmelsens påverkan 

 

En materiellt korrekt dom innebär att all information som kan komma fram bör komma fram, 

i enlighet med 46 kap 4§ RB, att rätten ska utreda målet efter vad dess beskaffenhet kräver. 

Domstolarna tycks uppfatta ålder som en känslig omständighet eftersom de är ovilliga att 

självmant inhämta information. Ålder är uppenbarligen inte en neutral omständighet, det är 

en omständighet som kan tolkas till den tilltalades nackdel. Samtliga redovisade avgöranden 

visar att rätten är obenägen att självmant ta fram utredning som visar på en högre ålder än vad 

den tilltalade själv uppgett. Trots att ålder inte har någonting med den brottsliga gärningen att 

göra anses det vara en värdeladdad omständighet. Samma brottsliga gärning kan leda till 

olika straff beroende på den tilltalades ålder. Av den anledningen är rätten obenägen att 

utreda när resultatet av åldersutredningen kan vara till nackdel för den tilltalade. Tidigare har 

det även varit svårt att inhämta åldersutredningar, eftersom HD (genom beslutet Ö 4753-16) 

fastställde att kroppsbesiktningar i syfte att utreda ålder saknade lagstöd. Genom den nya 

bestämmelsen, 28 kap 3§ RB, som trädde i kraft den 1 juli 2017 finns det ett verktyg att tillgå 

när rätten är i behov av en åldersutredning. Med största sannolikhet kommer den nya 

bestämmelsen innebära att rätten inte kommer att ta den tilltalades uppgift för god, eftersom 

en medicinsk åldersbedömning alltid kan inhämtas från RMV.  

 

Historiskt sett har rätten haft huvudansvaret för att en dom blir materiellt korrekt. I enlighet 

med EKMR art 6(2) ska rätten förhålla sig objektiv och inte tvinga en tilltalad att samarbeta 

ifråga om den brottsliga gärningen. Rätten ansvarar för påföljdsbedömningen och för att den 

utredning som krävs för att bedöma åldern finns tillgänglig. HD menar att det är att föredra 

att åklagaren tar fram underlaget för åldern eftersom rätten ska inta en opartisk ställning. 

Samma inställning har tidigare bekräftas av hovrättsrådet Karin Wistrand, som menar att en 

tilltalad givetvis gynnas av att uppge en lägre ålder.184 

 

Om rätten har ansvar för att utreda åldern och sedan ska döma utifrån denna utredning 

uppstår en konflikt. Den ackusatoriska processen innebär att åklagaren ska utreda de 

uppgifter som är stridiga och som kan ligga till last för den tilltalade, alltså skuldfrågan. De 

omständigheter som påverkar straffet innefattar gärningen samt alla relevanta omständigheter 

som uppsåt, provokation mm. Av den anledningen är åklagaren ansvarig för att bevisa 

                                                 
184 Lagråsremissen, Svea Hovrätts remissvar. 
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samtliga omständigheter. Rätten ska sedan beakta uppgifter om den tilltalades person för att 

komma fram till en lämplig påföljd. 

5.3 Dags för en uppdatering av RB 

 

Genomgången av praxis visar att rätten självmant tycks vilja inta en passiv roll i utredandet. 

Rätten bör även i fortsättningen ha fullmakt att i extremfall gå in och utreda eller inhämta 

bevisning, som en säkerhetsspärr. Tanken att rätten ska vara primärt ansvarig för utredningen 

och självmant inhämta bevisning överensstämmer dock inte med verkligheten. Istället bör 

åklagaren vara primärt ansvarig för att ta in all nödvändig utredning i brottmål. Denna 

utveckling har tagits upp ett flertal gånger, senast i departementspromemorian 

”Brottmålsprocessen – en konsekvensanalys”, där åklagarmyndigheten ställt sig positiv till att 

åklagaren får det främsta utredningsansvaret även i påföljdsfrågan.185 I linje med vad som 

framförts av Strömholm i SvJT och av straffprocessutredningen så tycks det finnas ett behov 

av att ändra den teoretiska ansvarsfördelningen för påföljden så att den mer liknar det 

praktiska arbetet såsom det ser ut idag.186 Rätten är helst inte aktiv och när utredningar är 

bristfälliga verkar domstolen hellre döma utifrån bristande underlag än att materiellt 

processleda och be parterna komplettera. Åklagaren bör därför anförtros det utredningsansvar 

som hör till påföljdsbedömningen. Det skulle vara en form av kodifiering av redan gällande 

praxis.187 

 

Ytterligare en anledning till att låta åklagaren bli ansvarig för påföljdsutredningen är att det i 

praktiken uppkommer en del frågor rörande ålder före huvudförhandlingen. Åklagaren måste 

göra en åldersbedömning redan vid anhållan och häktning, och rätten måste godta denna 

bedömning för att häktning ska tillåtas. Dessa frågor står utanför uppsatsens 

ämnesavgränsning men de är ändå relevanta som stöd för argumentet att det praktiska arbete 

som utförs av åklagaren bör åtföljas av ett motsvarande formellt ansvar. 

 

Det är svårt för ett samhälle att hysa tilltro till rättsväsendet när det kan ge upphov till en 

form av särbehandling att den tilltalades ålder är okänd. Den kränkning som det innebär för 

en misstänkt att bli undersökt i syfte att utreda ålder bör vägas dels mot risken för att någon 

som är skyldig går fri och dels mot kränkningen av målsägande som utsatts för övergrepp. I 

och med möjligheten till kroppsbesiktning kommer åklagaren att kunna sköta utredningen 

och rätten kan återgå till sin primäruppgift, att döma i målet. 

6 Avslutande kommentarer 
 

Sammanfattningsvis är RB:s regler utformade för att uppfylla andra krav på handläggning av 

brottmål än de som ställs i dag. Det innebär att målen i princip hanteras på samma sätt 

                                                 
185 Ds 2015:4.  
186 Strömholm m.fl. s. 524. 
187 Ds 2015:4, s.40. 
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oberoende av vad saken rör. Reglerna bygger på en föråldrad syn på ansvarsfördelningen 

mellan parterna och rätten, en syn som inte heller stämmer överens med verkligheten. 

Bestämmelserna ger rätten stor självständighet att, i teorin, agera självmant i processen och 

parterna ett mer begränsat inflytande. Reglerna för brottmålsprocessen behöver ses över så att 

varje mål får den hantering det kräver och processen kan avgränsas utifrån den prövning som 

parterna efterfrågar.188 

 

De roller som har utvecklats idag är kvarlevor från den äldre RB, och det finns en skillnad 

mellan fördelningen av ansvarsområden i teorin och i praktiken.189 Trots att 

brottmålsprocessen har utvecklats i praktiken så har inte RB ändrats i motsvarande takt. 

Straffprocessutredningen har i betänkandet ”Brottmålsprocessen” (SOU 2013:17) poängterat 

att RB behöver uppdateras för att bättre tillgodose de reella utmaningar som rätt och åklagare 

möter under brottmålsprocessen. Ett av de främsta målen är att utforma tydligare roller och 

ansvarsområden. 190 

 

Angående utredningsansvaret för den tilltalades ålder i påföljdshänseende blir slutsatsen 

enligt lag, prejudikat och doktrin att det ankommer på rätten. HD har uttalat att det i vissa fall 

är enklare, och också mer naturligt, att åklagaren lägger fram utredningen. Sammanvägt med 

det faktum att åklagaren i praktiken redan utreder, vore ett formellt överlåtande av ansvaret 

önskvärt. Åklagaren agerar som förundersökningsledare under brottmålsprocessen och 

utreder därför den misstänktes ålder vid häktning. Det är sannolikt av praktiska skäl som det 

har blivit en enkel lösning att åklagaren lägger fram åldersutredningen under 

huvudförhandling. 

 

Avslutningsvis kan det konstateras att förutsebarheten är låg i de fall då den tilltalades ålder 

är okänd. Oklarheter i utredningen eller passivitet från rättens sida leder till felaktiga 

åldersbedömningar som antingen försvårar för en ung eller friar en vuxen. Detta är 

oacceptabelt och riskerar att få långtgående konsekvenser för samhällets tilltro till 

rättsväsendet. Framöver finns dock goda förutsättningar för att utredning om den tilltalades 

ålder ska kunna inhämtas utan några större praktiska svårigheter. I teorin är det rätten som 

har det primära ansvaret för att se till att utredningen verkligen inhämtas, men i verkligheten 

är det tydligt att det är åklagaren som inhämtar utredning om den tilltalades ålder.   

 
 

 

                                                 
188 SOU 2013:17, s.181. 
189 SOU 2013:17, s. 218.  
190 Strömberg m.fl. och SvJT 2013 s.523.  
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