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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

För 125 barn är det idag en verklighet att sitta inlåst på ett häkte någonstans i Sverige. 

För omkring 103 av dessa barn spenderas tiden i häktet dessutom med restriktioner.
1
 

Antalet barn som sitter häktade i Sverige har stadigt ökat under de senaste tio åren. 

Trenden är oroväckande eftersom forskning visar att ungdomsbrottsligheten och antalet 

barn som misstänkts för brott inte har ökat under samma period, snarare tvärtom.
2
  

 

För att ett rättssamhälle ska fungera på ett önskvärt sätt krävs det att effektiva brotts-

utredningar kan bedrivas. Kravet på en effektiv brottsutredning kan motivera beslut att 

häkta barn som misstänks för brott samt att ålägga den misstänkte restriktioner. FN:s 

konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) anger att barn endast får frihets-

berövas som en absolut sista utväg.
3
 I Sverige framgår det av förarbeten att barn enbart i 

undantagsfall ska placeras på häkten och JO har påpekat att barn under 18 år enbart får 

häktas i vissa extremfall.
4
 Trots dessa tydliga uttalanden gällande vikten av en restriktiv 

tillämpning av häktning är det oundvikligt att barn häktas.  

 

Ett frihetsberövande utgör ett allvarligt integritetsintrång i den personliga sfären men 

det kan försvaras med hänvisning till samhällets nytta. Trots att de barn som sitter 

häktade misstänks för allvarliga brott får deras rättigheter inte negligeras. Häktade barns 

mentala hälsa påverkas mer negativt än vuxna under tiden i häktet. Ett frihetsberövande 

hämmar barns utveckling samtidigt som tiden i häktet kan leda till ångest, panik-

attacker, hallucinationer och självskadebeteenden vilket är symptom som kan påverka 

barnet för resten av livet.
5
   

 

Sverige ses på många sätt som ett föregångsland när det gäller respekten för mänskliga 

rättigheter, inkluderat barns rättigheter, men när samhället möter kriminellt beteende 

prioriteras oftast andra intressen på bekostnad av det enskilda barnets rättigheter. 

Sverige har upprepade gånger fått kritik från både nationella och internationella organ 

                                                
1 Åklagarmyndigheten, Åklagarmyndighetens årsredovisning 2014, s 40 f.  
2 Brottsförebyggande rådet, Ungdomsbrottslighet.  
3 Artikel 37 barnkonventionen.  
4 SOU 2004:112 s 563 och JO 1994/95 s 255. 
5 A/66/268, FN:s specialrapportör mot tortyr, s 26.   
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när det gäller regleringen och hanteringen av häktade barn. Sverige har förbundit sig att 

följa barnkonventionen som uppställer krav på den svenska hanteringen av häktade 

barn. Barnkonventionen stadgar att barn ska häktas endast i undantagsfall. Samtidigt ser 

vi en trend där antalet häktade barn med restriktioner ökar i svenska häkten. Mot bak-

grund av det stora antalet barn som sitter häktade i Sverige och den kritik som riktats 

mot de svenska häktningsreglerna väcktes intresset av att undersöka om den svenska 

regleringen överrensstämmer med barnkonventionens artiklar.   

 

1.2 Syfte 

Uppsatsen har två huvudsakliga syften. Inledningsvis är avsikten att utvärdera och 

analysera huruvida de svenska häktningsreglerna rörande barn lever upp till de krav 

barnkonventionen ställer på konventionsstaterna. Som ett led i utvärderingen kommer 

innebörden av våra folkrättsliga åtaganden att klarläggas. Det andra syftet är att under-

söka om och hur den svenska straffprocessen skulle kunna förändras för att på ett bättre 

sätt överrensstämma med våra folkrättsliga åtaganden. En begränsad rättsjämförande 

studie av de nordiska grannländerna Danmark och Norge kommer också att företas med 

avsikten att hämta inspiration och förslag på möjliga förändringar som kan genomföras i 

den svenska häkteslagstiftningen.  

 

Utifrån ovanstående syften är avsikten att löpande i uppsatsen besvara bland annat 

följande frågor:  

 När kan häktning av barn ske?  

 Varför behöver barn häktas? 

 Uppfyller de svenska reglerna gällande häktning av barn de krav som barn-

konventionens artiklar uppställer? 

 Har Sverige fått kritik för sin hantering av häktade barn? 

 Vilka förändringar kan och bör Sverige genomföra?  

 Finns det inslag och inspiration till möjliga förändringar att hämta från den 

norska och danska lagstiftningen?  
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1.3 Metod 

Vid utarbetandet av uppsatsen har en traditionell rättsdogmatisk metod huvudsakligen 

använts. Gällande rätt har kritiskt analyserats utifrån aktuell lagtext med tillhörande 

förarbeten, myndighetspublikationer, praxis samt doktrin. Även internationella regel-

verk och litteratur har studerats. Eftersom syftet med uppsatsen är att föreslå eventuella 

lagförändringar har även en begränsad rättsjämförande studie företagits för se hur länder 

med liknande rättsystem byggt upp regleringen gällande häktning av barn. Då barn-

konventionen är ett folkrättsligt dokument har det varit nödvändigt att använda folk-

rättsliga metoder vid tillämpning och granskning av barnkonventionens artiklar.  

 

1.4 Avgränsning  

Uppsatsen har till syfte att utvärdera det svenska regelverket kring häktning av barn. Det 

innebär att bestämmelser gällande häktning av vuxna berörs endas i den utsträckning 

även barn omfattas av samma bestämmelser. Barn har sedan länge ansetts vara själv-

ständiga individer med fullt människovärde och egna rättigheter i det svenska sam-

hället.
6
 I denna framställning kommer barn definieras som varje person mellan 15 och 

18 år, vilket anges i artikel 1 barnkonventionen och 1 kap. 3 § Socialtjänstlagen 

(2001:453) (SoL). Anledningen till varför barn under 15 år exkluderas är då de enligt 1 

kap. 6 § brottsbalken (1962:700) (BrB) inte är straffmyndiga och kan därför inte dömas 

till någon påföljd och inte heller häktas för gärningen. Det innebär att alla människor 

som kan betraktas som barn men som inte faller inom åldersspannet 15-18 år avgränsats 

bort.  

 

Barn kan frihetsberövas och placeras i häkte tillsammans med sin mamma som miss-

tänkts för brott och även myndigheter som hälso- och sjukvården kan frihetsberöva 

barn. Dessa situationer kommer inte behandlas i uppsatsen.  

 

Det finns flera folkrättsliga åtaganden, internationella konventioner samt internationella 

organ som berör frågor om häktning av barn. Den här uppsatsen fokuserar endast på 

Sveriges internationella åtagande enligt barnkonventionens bestämmelser och då enbart 

på de artiklar som aktualiserar frihetsberövande av barn. Senare i uppsatsen kommer 

Sveriges efterlevnad av barnkonventionens artiklar att granskas. I sammanhanget 

                                                
6 Singer, Barnets bästa, s 19.  
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kommer åsikter och kritik från FN:s kommitté för barns rättigheter 

(Barnrättskommittén), Europarådets tortyrkommitté (CPT) samt Barnombudsmannen att 

presenteras. Det två internationella kommittéerna har valts ut eftersom de åter-

kommande har granskat Sveriges häktningsreglering och presenterat välgrundade och 

konstruktiva åsikter i frågan. Barnombudsmannens kritik har valts ut då myndigheten är 

det nationella organ som på ett objektivt sätt granskar den svenska regleringens 

efterlevnad av barnkonventionens artiklar.  

 

1.5 Disposition  

Uppsatsen är indelad i nio olika kapitel för att på ett överskådligt sätt spegla syftet.  

Efter det inledande kapitlet presenteras relevanta artiklar från barnkonventionen i 

kapitel 2 för att tydliggöra vilka ramar Sverige måste förhålla sig till i nationell lag-

stiftning. Därefter följer en redogörelse för den svenska häktningslagstiftningen i kapitel 

3. I kapitel 4 presenteras de specifika regler som aktualiseras vid häktning av barn. 

Vidare kommer möjligheten att ålägga häktade barn med restriktioner att behandlas i 

kapitel 5. Syftet med kapitel 3, 4 och 5 är att redogöra för nationell rätt och samtidigt 

undersöka hur bestämmelserna står sig i relation till barnkonventionen. Därefter företas 

en analys i kapitel 6 med syfte att granska huruvida Sverige lever upp till barnkonven-

tionens uppställda krav. För att hämta inspiration till möjliga författningsändringar görs 

en inblick i den danska och norska häkteslagstiftningen i kapitel 7. I kapitel 8, ges för-

slag på möjliga förändringar Sverige kan genomföra med syfte att förbättra efter-

levnaden av barnkonventionens bestämmelser. Avslutningsvis kommer en samman-

fattande slutsats presenteras i kapitel 9.  
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2 Barnkonventionen  

2.1 Allmänt  

Konventionen om barns rättigheter antogs år 1989 av FN:s generalförsamling efter 

många år av hårt arbete. Barnkonventionen erkänner barn som självständiga individer 

och slår fast att barn har vissa grundläggande rättigheter samhället måste respektera. 

Genom att tilldela barn särskilda rättigheter åläggs andra parter ett ansvar och därmed 

en plikt att värna och skydda barns rättigheter.
 7
 

 

2.2 Barnkonventionens ställning i svensk rätt 

Sverige ratificerade barnkonventionen år 1990, ett år efter FN:s generalförsamlings 

antagande, som ett av de första länderna i världen.
8
 Barnkonventionens ställning och 

betydelse i svensk rätt har varit föremål för omfattande diskussioner under lång tid. 

Diskussionerna har främst fokuserat på huruvida barnkonventionen kan tillämpas av 

svenska domstolar och om barnkonventionen ska bli svensk lag.
9
 Vilken ställning barn-

konventionen får i nationell rätt är beroende av vilket rättssystem den enskilda staten 

har och hur landet ser på relationen mellan nationell rätt och internationella konven-

tioner. Sverige tillhör de länder som har en dualistisk syn på hur internationella kon-

ventioner ska införlivas i nationell rätt vilket innebär att det krävs lagstiftningsåtgärder 

för att barnkonvention ska bli gällande som lag. Det krävs därmed att riksdagen fattar 

beslut om hur konventionen ska införlivas i svensk rätt. När det gäller barnkonventionen 

har dels Sveriges nationella lagar transformerats så att de uppfyller kraven som barn-

konventionen ställer dels har normharmoni konstaterats vilket innebär att delar av 

svensk rätt redan anses överrensstämma med barnkonventionen.  

 

Den 19 februari 2015 beslutade den svenska regeringen att barnkonventionen ska bli 

svensk lag.
10

 Jämställdhetsministern Åsa Regnér och statsminister Stefan Löfven för-

klarade att "regeringen satsar på att stärka barnets rättigheter och påbörjar nu arbetet 

med att göra barnkonventionen till svensk lag."
11

 Oavsett om barnkonventionen blir 

                                                
7 Singer, Barnets bästa, s 39.  
8 Unicef, Handbok om barnkonventionen, s 12. 
9 Prop. 2009/10:232. 
10 Direktiv 2015:17.  
11 Löfven & Ragnér, Barnet kommer först - i Sverige och i världen. 
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svensk lag eller inte har Sverige en skyldighet att respektera sina internationella åtagan-

den. Det innebär att Sverige har en folkrättslig skyldighet att följa barnkonventionen 

oavsett om riksdagen fattat beslut att inkorporerar barnkonventionen i nationell rätt.
12

 

Att vi är folkrättsligt bundna innebär också att Sverige inte kan åberopa nationella lagar 

till stöd för att inte uppfylla sina åtaganden enligt barnkonventionen.
13

 Dessutom gäller 

principen om konventionskonformtolkning. Principen innebär att svensk lag så långt 

som möjligt ska tolkas i ljuset av de internationella konventioner Sverige tillträtt. 

Konsekvensen blir att domstolar i situationer som rör barn ska tolka nationell rätt med 

hänsyn till barnkonventionen. Resultatet blir att barnkonventionen som inte är svensk 

lag trots allt har betydelse för den svenska rättstillämpningen och kan ges verkan utan 

att vara inkorporerad.
14

  

 

Högsta domstolen (HD) bekräftade barnkonventionens ställning genom att hänvisa till 

barnkonventionen i NJA 2013 s 1241. Målet gällde en familj vars hem var föremål för 

tvångsförsäljning av Kronofogdemyndigheten på grund av familjens obetalda skatte-

skulder. HD konstaterade att vid en intressekonflikt måste hänsyn tas till vad som utgör 

barnets bästa enligt barnkonventionen. I det aktuella målet hade både tingsrätten och 

hovrätten uttryckt att det inte fanns något tolkningsutrymme inom vilket barn-

konventionen kunde beaktas eftersom barnkonventionen inte utgjorde svensk lag. HD:s 

hänvisning, till att barnets bästa enligt barnkonventionen ska respekteras, måste tolkas 

som ett tydligt ställningstagande att barnkonventionens artiklar kan och ska tillmätas 

betydelse i domstolens dömande verksamhet i Sverige.  

 

När det gäller rättsliga processer där den misstänkte är ett barn kommer de inblandade 

parterna hantera mängder med olika frågeställningar som behandlas i barnkonventionen. 

Det innebär att under hela processen måste dessa aktörer beakta och respektera flera av 

barnkonventionens artiklar. Barnkonventionen bör läsas som en helhet men eftersom 

den är mycket omfattande kommer de tre mest centrala artiklarna för häktning av barn 

presenteras i följande framställning. Därutöver kommer dessutom den grundläggande 

portalparagrafen om barnets bästa att presenteras eftersom den ska genomsyra 

tolkningen av de övriga artiklarna. Nedan kommer enbart artiklarnas rättsliga betydelse 

                                                
12 Åhman, Rättsutlåtande om inkorporation av barnkonventionen, s 4.  
13 Stern & Jörnrud, Barnkonventionens status, En utvärdering av för- och nackdelar med 

barnkonventionen som svensk lag, s 27.  
14 Åhman, Rättsutlåtande om inkorporation av barnkonventionen, s 5.  
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att presenteras. Hur Sverige har införlivat och respekterat artiklarna kommer att 

presenteras senare i kapitel 6 efter en genomgång av de svenska häktesreglerna.    

 

2.3 Artikel 3 - Barnets bästa 

Principen om barnets bästa är en av barnkonventionens mest grundläggande principer.
15

 

Principen innebär att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör 

ett barn. Syftet är att alla beslut som gäller barn på bästa sätt ska tillgodose barns behov 

och intressen. Då principen utgår från varje barns behov kan barnets bästa inte ges 

någon närmare definition utan principen får sitt innehåll först i det enskilda fallet.
16

 Be-

stämmelsen är därför en portalparagraf som ska ge vägledning för hur de andra 

artiklarna ska tolkas.
17

 Bedömningen ska dock göras på både subjektiva och objektiva 

grunder. Vid varje beslut som berör ett barn ska alla aktörer anlägga ett barnperspektiv 

vilket innebär att man ska se och värdera situationen ur ett barns ögon.
18

 Barns bästa ska 

därmed inte bara beaktas i lagstiftningsprocessen utan principen ska vara högst när-

varande i allt praktiskt handlande som rör barn. Att barns bästa ska komma i främsta 

rummet lämnar dock utrymme för att andra intressen kan väga tyngre vid ett beslut men 

det är då viktigt att det tydligt framgår att en avvägning mellan de olika intressena har 

genomförts.
19

  

 

När det gäller häktning av barn blir det tydligt att principen om barnets bästa och sam-

hällets krav på en effektiv brottsutredning riskerar att hamna i konflikt. Principen om 

barnets bästa kan aldrig frånta domstolen möjligheten att besluta att ett barn ska häktas 

men det är viktigt att ett tydligt avvägande mellan de olika intressena har genomförts. 

Det finns flera artiklar som aktualiseras vid häktning av barn och därför kommer termen 

barnets bästa att utvärderas löpande för att se vilka konflikter som kan tänkas uppstå 

mellan artiklars praktiska betydelse och principen om barnets bästa.   

 

                                                
15 Unicef, Handbok om barnkonventionen, s 47. 
16 Singer, Barnets bästa, s 34.  
17 Åklagarmyndigheten, Unga lagöverträdare och barnkonventionen, s 11. 
18 Singer, Barnets bästa, s 35.  
19 Unicef, Handbok om barnkonventionen, s 49. 
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2.4 Artikel 37 - Förutsättningarna och skyldigheter när barn häktas  

2.4.1 Villkor vid ett frihetsberövande  

Utgångspunkten i barnkonventionen är att frihetsberövande är skadligt för barn.
20

 

Artikel 37 tar därför upp grundläggande och viktiga rättigheter för hur barn som frihets-

berövas ska behandlas och förutsättningar för själva frihetsberövandet. 

 

Inledningsvis slår artikeln fast att det finns ett absolut förbud mot tortyr, annan grym, 

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Vidare förtydligar artikeln 

det grundläggande villkoret att ett barn enbart kan frihetsberövas när det finns stöd i lag 

och då endast som en sista utväg och under kortast möjliga tid. I artikeln definieras 

frihetsberövande som gripande, anhållande, häktning, fängsling eller annan form av 

frihetsberövande. Artikeln anger också villkoren för hur ett frihetsberövat barn ska be-

handlas. Barn ska behandlas humant och med respekt för människans inneboende 

värdighet med beaktande av behoven hos enskilda personer och i dess olika åldrar. Barn 

ska även hållas åtskilda från vuxna under tiden i häktet om det anse vara för barnets 

bästa. Syftet med separationen från vuxna är att inte utsätta barn för en kriminell livsstil. 

Vidare ska barnet ha rätt hålla kontakt med sin familj genom brevväxling och besök, 

förutom i undantagsfall. Undantagsfallen riktar in sig på situationer när det anses strida 

mot barnets bästa att ha kontakt med sin familj.
21

 Det kan till exempel vara i situationer 

då någon familjemedlem är misstänkt för brott eller barnet misstänks för ett heders-

relaterat brott. Lagligheten i frihetsberövandet ska prövas av domstol eller annan 

behörig myndighet och barnet har rätt att få ett beslut så snabbt som möjligt. Barnet har 

även rätt till juridiskt biträde och annan lämplig hjälp under hela frihetsberövandet.    

 

2.4.2 Absolut förbud mot tortyr 

Artikeln inleds, som nämnts, med ett absolut förbud mot tortyr och grym, omänsklig 

och förnedrande behandling eller bestraffning. Samma förbud återfinns i en rad inter-

nationella dokument, däribland den allmänna förklaringen om de mänskliga rättig-

heterna artikel 5 och konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller 

                                                
20 Åklagarmyndigheten, Unga lagöverträdare och barnkonventionen, s 15. 
21 Åklagarmyndigheten, Unga lagöverträdare och barnkonventionen, s 16.   
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förnedrande behandling eller bestraffning (CAT).
22

 Trots att dokumenten inte riktar sig 

specifikt till barn bör det poängteras att förbuden gäller alla barn var de än befinner sig. 

Tortyr definieras i CAT artikel 1 som ” handlingar som medvetet tillför annan allvarlig 

smärta eller svårt lidanden och som syftar till att straffa, hota, tvinga erhålla information 

eller bekännelse. Handlingen ska utföras av, på anstiftan av, efter medgivande eller 

samtycke från offentlig tjänsteman eller annan som företräder det allmänna”.  

 

Vi beslut om häktning kan domstolen utöver frihetsberövandet även påföra den miss-

tänkte restriktioner vilka kan innefatta isolering i upp till 23 timmar. FN:s special-

rapportör mot tortyr har klargjort att med isolering menas alla situationer där den 

frihetsberövade befinner sig isolerad från andra människor i minst 22 timmar per 

dygn.
23

  Det finns inga specifika begränsningar av åklagares restriktionsanvändning vid 

häktning av barn. Barnrättskommittén förklarar i sin tionde allmänna kommentar att 

"placering i en mörk cell, isolering eller någon annan form av bestraffning eller be-

handling som kan äventyra det berörda barnets psykiska eller fysiska hälsa eller 

välbefinnande måste absolut förbjudas."
24

 Barnrättskommittén förespråkar ett absolut 

förbud mot att barn isoleras då det kan anses utgöra tortyr i strid med artikel 37.
25

  

 

2.5 Artikel 39 - Barns rätt till rehabilitering och återanpassning 

Även om artikel 37 slår fast att barn enbart får frihetsberövas som sista möjlig utväg 

uppstår det situationer när ett barn trots allt behöver frihetsberövas. Barnkonvention är 

tydlig med att det kan vara nödvändigt och även oundvikligt att frihetsberöva ett barn. 

Vid dessa tillfällen måste dock artikel 39 respekteras.
26

 Vid häktning av barn kräver 

artikel 39 att "konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att främja fysisk 

och psykisk rehabilitering samt social återanpassning av ett barn som utsatts för någon 

form av vanvård, utnyttjande eller övergrepp; tortyr eller någon annan form av grym, 

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning; eller väpnade konflikter." 

Vidare stadgas att rehabilitering och återanpassning ska "ske i en miljö som främjar 

barnets hälsa, självrespekt och värdighet." När det gäller staters skyldighet att reha-

                                                
22 Europeiska konventionen till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning, Strasbourg den 26 november 1987, nr 37. 
23 A/66/268, FN:s specialrapportör mot tortyr, s 8.  
24 CRC/C/GC/10, punkt 28.  
25 CRC/C/GC/10, punkt 89. 
26 UNHCR, Handbok om barnkonventionen, s 381ff. 
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bilitera unga lagöverträdare konstaterar Barnrättskommittén att alla bestämmelser som 

rör unga lagöverträdare måste inriktas mot rehabilitering och social återanpassning. 

Lagstiftning riktad mot unga lagöverträdare ska ha tydligt barnfokus där det främsta 

målet är social återanpassning och rehabilitering.
27

 Vidare framhålls det i FN:s regler 

för skydd av frihetsberövade ungdomar att alla ungdomar bör få hjälp att komma till-

baka till samhället, familjen, utbildningen eller arbete efter ett frihetsberövande.
28

 

 

2.6 Artikel 40 - Barns rättigheter under ett frihetsberövande 

2.6.1 Inledning  

Artikel 40 är en omfattande artikel som tar upp rättigheter för alla barn som är miss-

tänkte, åtalade eller anses skyldiga till brott. Artikeln omfattar därför barnets rättigheter 

under hela rättsprocessen, från den stund misstanke uppstår, under hela rättsprocessen 

fram till att dom faller och vidare under strafftiden.  

 

2.6.2 Särskilt rättsystem med positiva mål 

Inledningsvis slår artikel 40 punkt 1 fast att varje konventionsland ska inrätta ett särskilt 

rättssystem med specifika positiva mål, vars syfte är att verka rehabiliterande i motsats 

till bestraffande. De positiva målen ska vara åtgärder som främjar barnets känsla för 

värdighet samt stärka barnets respekt för de mänskliga rättigheterna. Vidare ska de 

positiva målen främja barnets återanpassning till samhället. Under hela rättsprocessen 

ska barnets bästa alltid komma i främsta rummet.
29

  

 

2.6.3 Minimigarantier  

För att de positiva målen ska uppnås uppställer artikel 40 punkt 2b en lista över de 

minimigarantier som minst ska gälla för barn under en brottmålsprocess. Barnrätts-

kommittén har dock uttryckt att konventionsstaterna både kan och bör uppställa en 

högre standard än de minimigarantier som barnkonventionen kräver.
30

  

 

                                                
27 UNHCR, Handbok om barnkonventionen, s 410.  
28 Havannareglerna, punkt 79.  
29 UNHCR, Handbok om barnkonventionen, s 415 ff. 
30 CRC/C/GC/10, punkt 40.  
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Till att börja med befäster artikeln oskuldspresumtionen som innebär att varje barn ska 

betraktas som oskyldigt innan barnets skuld har blivit lagligen fastställd. Barnet ska 

snarast underrättas om anklagelserna emot sig och få ett juridiskt biträde för att kunna 

förbereda sitt försvar. Målet ska avgöras utan dröjsmål av en behörig, oberoende och 

opartisk myndighet eller domstol. Barnrättskommittén har förklarat att tiden från det att 

barnet har begått brottet till det att frågan slutligen avgjorts ska vara så kort som 

möjligt.
31

 Konventionsstaterna bör dessutom införa en tidsgräns för hur lång tid rätts-

processen bör ta, från gripandet till avgörandet. Den uppställda tidsgränsen för barn ska 

vara betydligt kortare än för vuxna.
32

  

 

Vidare stadgar artikel 40 att ett barn inte ska tvingas vittna eller erkänna sig skyldig. 

Ordet tvinga ska tolkas brett och inte begränsas till fysisk bestraffning eller tydliga 

kränkningar av de mänskliga rättigheterna utan även innefatta mer subtila former av 

tvång. Ett barns unga ålder och omognad i kombination med långa förhör, brist på 

förståelse och rädslan för okända konsekvenser är alla omständigheter som kan leda till 

att ett barn erkänner något som barnet inte har gjort. Det förekommer att barn blir infor-

merade om att "du får gå hem om du erkänner vad det är du har gjort".
33

 Med beaktande 

av dessa omständigheter blir det extra viktigt att barn har tillgång till ett lämpligt biträde 

och blir informerade om att de inte behöver yttra sig under rättsprocessen.
34

 Uppfatt-

ningen att barn säger vad som helst för att slippa vara frihetsberövad bekräftas av 

Barnombudsmannens rapport "Från insidan - barn och ungdomar om tillvaron i arrest 

och häkte". I rapporten framgår att det är mer regel än undantag att barn saknar 

försvarare eller annat ombud under förhör. Barnen berättar också att de inte hade infor-

merats om sina rättigheter att ha en försvarare närvarande vid sina förhör.
35

 Avslut-

ningsvis anger artikel 40 att barnets rätt till privatliv ska respekteras under hela rätts-

processen.  

 

2.7 Sammanfattning  

Barnkonventionen ställer höga krav på konventionsstaternas hantering och reglering 

gällande häktade barn. Artiklarna som har presenterats anger tydligt att frihetsberövande 

                                                
31 CRC/C/GC/10, punkt 51. 
32 Åklagarmyndigheten, Unga lagöverträdare och barnkonventionen, s 17.  
33 CRC/C/GC/10, punkt 57. 
34 UNHCR, Handbok om barnkonventionen, s 423.  
35 Barnombudsmannen, Från insidan - barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, s 80.  
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av barn får endast ske som en sista utväg. Om frihetsberövandet inte kan undvikas ska 

barnen behandlas på ett sätt som främjar deras återanpassning till samhället och under 

hela processen ska barn särbehandlas med hänsyn till deras ålder. Konventionsstaterna 

är skyldiga att skapa ett rättssystem med insatser som kan säkerställa att barn bemöts på 

ett sätt som är lämpligt med hänsyn till barnets ålder samt till vilket brott de har begått. 

Hur detta system ska utformas lämnas till respektive konventionsstat att avgöra.
36

 

Eftersom Sverige har ratificerat barnkonventionen är vi skyldiga att följa konventionens 

artiklar och se till att nationell lagstiftning inte strider mot barnkonventionens krav.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
36 CRC/C/GC/10, punkt 23 och 27. 
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3 Häktning  

3.1 Allmänt   

Barnkonventionen anger de ramar som Sverige måste förhålla sig till vid stiftande och 

tillämpning av nationella lagar. De nationella lagarna anger förutsättningen för hur 

barnkonventionen genomsyrar och efterlevs i den svenska straffprocessen. För att se hur 

Sverige fullföljer sitt internationella åtaganden måste en redogörelse av de svenska 

häktningsreglerna presenteras. En övergripande bild av de svenska straffprocessuella 

reglerna och grundläggande principerna som styr möjligheten att häkta barn kan bidra 

till en bättre förståelse för häktningsreglernas syfte. De viktigaste och mest centrala 

principerna kommer därför inledningsvis att kortfattat presenteras.  

 

3.2 Styrande principer vid tvångsmedelsanvändning 

Syftet med att häkta en misstänkt person är att främja en effektiv brottsutredning. Enligt 

Ekelöf skulle åklagare inte effektivt kunna utreda och beivra brott utan att använda sig 

av olika straffprocessuella tvångsmedel.
37

 Men tvångsmedel vars syfte är att på bästa 

sätt bereda målet för huvudförhandling och se till att den tilltalade närvarar vid denna 

hamnar lätt i konflikt med den enskilda människans grundläggande rättigheter. Vid an-

vändning av tvångsmedel blir det som regel fråga om ingrepp i den enskilda människans 

grundläggande fri- och rättigheter som åtnjuter skydd i grundlagen.
38

 Enligt 2 kap. 8 § 

regeringsformen (1974:152) (RF) är varje människa tillförsäkrad ett skydd mot frihets-

berövande samtidigt som vi garanteras en frihet att fritt förflytta och röra oss i riket. Vår 

rätt till frihet får dock inskränkas om åtgärden har stöd i lag. Gällande de straff-

processuella tvångsmedlen återfinns det efterfrågade lagstödet bland annat i rättegångs-

balken (1942:740) (RB) och lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 

(1964:167) (LUL). För att skapa en balans mellan den enskildas rätt att inte frihets-

berövas kontra samhällets intresse av att brott beivras och för att säkerställa att tvångs-

medel används på rätt sätt måste tvångsmedelsanvändningen ske i enlighet med vissa 

allmänna principer som kommer presenteras nedan.
39

  

 

                                                
37 Ekelöf m.fl., Rättegång - Tredje häftet, s 38. 
38 Ekelöf m.fl., Rättegång - Tredje häftet, s 46. 
39 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel - när och hur de får användas?, s 20. 
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Utformningen av regleringen av tvångsmedel ska genomsyras av legalitetsprincipen (1 

kap. 1 § RF) som kräver att inskränkningar i grundläggande fri- och rättigheter får ske 

enbart genom lag. Kravet på lagstadgade inskränkningar motiverar att tvångsmedels-

bestämmelserna bör vara obligatoriska och tvingande. Det ska inte lämnas några öpp-

ningar för tolkningsutrymme utan reglerna ska vara tydliga och klara. Genom att lämna 

ett obefintligt utrymme för tolkning vill man förhindra godtyckliga och slumpmässiga 

ingripanden som hotar den allmänna rättsäkerheten i samhället.
40

  

 

Ytterligare en viktig princip för att säkerställa att tvångsmedel används för rätt syften är 

ändamålsprincipen. Principen återfinns i 2 kap. 12 § RB och anger att inskränkningarna 

får göras endast med syfte att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt 

samhälle och som inte hotar den fria åsiktsbildningen. Ändamålsprincipen ska respek-

teras både av lagstiftaren vid utformning av lagar och av de myndigheter som tillämpar 

tvångsmedlen.
41

  

 

Frihetsberövandet måste dessutom ske in enlighet med behovsprincipen som innebär att 

en myndighet enbart får använda en tvångsåtgärd om uppgiften inte kan lösas på något 

annat sätt. Tvånget ska både vara nödvändigt för att uppnå syftet med åtgärden och 

samtidigt verkningsfullt vilket innebär att det avsedda resultatet ska uppnås. Om det 

finns fler åtgärder som alla är verkningsfulla ska den åtgärd som är minst ingripande 

mot den enskilda användas.
42

  

 

Slutligen ska även proportionalitetsprincipen respekteras vilket innebär att en åtgärd 

inte får vara mer ingripande än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. 

Principen finns lagstadgad i 23 kap. 1 § 3 st. RB som anger att "Häktning får ske endast 

om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för 

den misstänkte eller för något annat motstående intresse." Proportionalitetsprincipen 

fokuserar därmed på de negativa verkningarna som tvångsmedelsanvändningen kan få 

för motstående intresse. Den skada som åtgärden orsakar måste stå i rimlig proportion 

till vad som går att vinna med den.
43

  

 

                                                
40 Ekelöf m.fl., Rättegång - Tredje häftet, s 47.  
41 Ekelöf m.fl., Rättegång - Tredje häftet, s 47 f. 
42 Ekelöf m.fl., Rättegång - Tredje häftet, s 48. 
43 Ekelöf m.fl., Rättegång - Tredje häftet, s 46ff. 
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3.3 Grundläggande bestämmelser vid häktning 

Då denna uppsats fokuserar på tvångsmedlet häktning av barn kommer en djupare be-

handling av ämnet ske i följande framställning. Till att börja med kommer de grund-

läggande förutsättningarna för häktning att presenteras för att därefter gå in på de mer 

specifika regler som gäller häktning av barn i efterföljande kapitel 4. 

 

Häktning anses utan tvivel vara det mest ingripande av de straffprocessuella tvångs-

medlen och som för den enskilda är det ingripande som är mest likt ett traditionellt 

fängelsestraff. Häktning är också det tvångsmedel som med lagstöd kränker de flesta av 

den enskildas grundläggande fri- och rättigheter enligt RF.  

 

De grundläggande reglerna för häktning återfinns i 24 kap. RB och för barn även i LUL. 

Eftersom häktning är så pass ingripande och varaktig är det enbart domstolen som får 

fatta beslut att en person ska häktas, vilket framgår av 24 kap. 5 § RB. Det är åklagaren 

som yrkar på häktning och i häktningsframställningen måste de brott som misstanken 

avser anges samt grunden för yrkandet. Häktningsframställningen ska göras utan dröjs-

mål men senast tredje dagen efter ett anhållningsbeslut. När åklagaren har gjort en 

häktningsframställning ska rätten utan dröjsmål, dock senast fyra dygn efter gripandet 

hålla förhandling i häktningsfrågan. Beslutet om häktning kan överklagas till överrätten 

av den häktade utan tidsbegränsning.
44

 

 

Häktning är provisorisk i förhållande till lagföringen vilket innebär att om rätten vet att 

den misstänkte kommer att sättas på fri fot efter dom så är häktningen otillåten.
45

 Det 

anmärkningsvärda med häktning är att det är det enda frihetsberövande som i princip är 

obegränsat i tid eftersom det inte finns någon egentlig tidsfrist reglerad i lag.
46

 Det finns 

med andra ord ingen bortre gräns i svensk rätt för när en häktning måste upphöra. Det är 

därför möjligt, förutsatt att nya häktningsförhandlingar sker, att ett barn kan sitta häktad 

under en väldigt lång tid.  

 

Beslut om häktning kan i princip ske i fyra olika situationer nämligen häktning enligt 

huvudregeln, häktning enligt den obligatoriska regeln, häktning vid okänd identitet samt 

                                                
44 Ekelöf m.fl., Rättegång - Tredje häftet, s 69f.  
45 24:21 RB e contrario.  
46 Se 24 kap RB där det saknas tidsangivelse och Nordlöf, Unga lagöverträdare i social-, straff- och 

processrätt, s 339.  
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utredningshäktning. För att göra framställningen av de fyra olika grunderna för häktning 

tydligare kommer typfallen presenteras var för sig med en separat redogörelse för de tre 

specifika häktningsgrunderna, flykt, kollusion och recidiv.  

 

3.4 Häktning enligt huvudregeln  
 

3.4.1 De allmänna förutsättningarna  

Enligt huvudregeln i 24 kap. 1 § 1 st. RB får häktning ske av den som på sannolika skäl 

är misstänkt för ett brott, för vilket det är föreskrivet fängelse i ett år eller mer. Den 

häktningsgrund som används mest frekvent är häktning enligt huvudregeln eftersom den 

utgör grunden för 90 procent av alla häktningsbeslut.
47

 Kravet på sannolika skäl innebär 

att det vid en objektiv bedömning av omständigheterna i varje enskilt fall framstår miss-

tankarna som befogade.
48

 Det krävs dessutom att det finns risk för flykt, kollusion eller 

recidiv. Riskbegreppet anses vara det lägst ställda beviskravet för den straffprocessuella 

delen i hela RB.
49

 Det får dock inte vara vilken risk som helst utan, risken måste framstå 

som konkret och beaktansvärd.
50

 Bedömningen av om en konkret risk föreligger ska 

göras med utgångspunkt i brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållanden eller 

annan omständighet.
51

  

 

För att häktning enligt huvudregeln ska få ske förutsätts att någon av de tre särskilda 

häktningsgrunderna flykt, kollusion eller recidiv föreligger. De olika häktnings-

grunderna tjänar olika ändamål som är viktiga att hålla i minnet vid läsningen av den 

fortsatta framställningen.
52

 Dessa häktningsgrunder kommer därför kort att presenteras 

nedan. 

 

3.4.2 Flyktfara  

Lagtexten anger att flyktfara innebär en risk för att den misstänkte avviker eller på annat 

sätt undandrar sig lagföring eller straff. Ändamålet med bestämmelsen om flyktfara är 

att säkra utredningen och lagföringen samtidigt som den ska säkerställa en eventuell 

                                                
47 Domstolsverkets rapport 1997:6, s 18.  
48 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel - när och hur de får användas?, s 285. 
49 Ekelöf m.fl., Rättegång - Tredje häftet, s 56. 
50 Prop. 1986/87:112 s 30. 
51 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel - när och hur de får användas?, s 194. 
52 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel - när och hur de får användas?, s 193f.  
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verkställighet av kommande påföljd.
53

 Genom att hålla den misstänkte inlåst på häktet 

säkerställs att personen kommer inställa sig till förhör, huvudförhandling med mera 

samtidigt som det blir lättare för polisen att säkra bevis och därmed främja en effek-

tivare och mer rättssäker lagföring. Avvikande eller undanhållande i lagstiftningens 

mening innebär att den misstänkte avviker från vistelse- eller bostadsorten. Att personen 

åker på en legitimerad tjänsteresa eller annan social aktvitet utgör inte ett avvikande 

som är häktningsgrundande i de flesta fall. Ett avvikande eller undanhållande ska göra 

det mycket svårare eller omöjligt för myndigheterna att få tag i den misstänkte.
54

 

 

3.4.3 Kollusionsfara  

Att det finns risk för kollusionsfara innebär att den misstänkte kan komma att undanröja 

bevis eller på annat sätt försvåra sakens utredning. Det innebär exempelvis en risk för 

att den misstänkte avlägsnar spår efter brottet eller förstör alternativt gömmer undan 

föremål som har betydelse för utredningen. Faran innefattar också att den misstänkte 

påverkar medmisstänkta, vittnen eller andra personer som har information om brottet på 

ett sätt som är till men för utredningen. Syftet med häktning på grund av kollusionsfara 

är att säkra bevisning och då indirekt en lagföring.
55

 Att den misstänkte kontaktar 

vittnen eller andra personer som ett led i att förbereda sitt försvar utgör inte en kollu-

sionsrisk. Det måste alltså finnas en risk att den misstänkte företar illojala åtgärder som 

hotar utredningen av brottet om hen sätts på fri fot. Om den misstänkte erkänner eller 

om bevisning har säkrats på annat sätt anses inte kollusionsfara föreligga.
56

   

 

3.4.4 Recidivfara 

Till sist ska den överlägst vanligaste häktningsgrundande faran presenteras, nämligen 

recidivfara.
57

 Med recidivfara menas att den misstänkte fortsätter sin brottsliga 

verksamhet. Häktningsgrunden har ett lite annat ändamål och fokus än de två ovan-

stående grunderna då häktning på grund av recidivfara företas med syfte att bereda 

                                                
53 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel - när och hur de får användas?, s 193.  
54 Ekelöf m.fl., Rättegång - Tredje häftet, s 57.  
55 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel - när och hur de får användas?, s 193 f.  
56 Ekelöf m.fl., Rättegång - Tredje häftet, s 58. 
57 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel - när och hur de får användas?, s 200. 
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skydd åt den som hotas av brottsligt handlade från den misstänkte. Bestämmelsen fyller 

därför en kriminalpolitisk funktion.
58

  

 

När det gäller typen av brott ska det enligt förarbeten vid tillämpning av recidivfara sär-

skilt beaktas om det finns risk för återfall i brott som riktar sig mot eller medför fara för 

annans liv, hälsa, egendom eller på annat sätt kränker någons personliga integritet. 

Exempel på sådana brott är misshandel, olaga hot och bostadsinbrott.
59

 Ju mer den 

befarade brottsligheten kränker en enskilds personliga sfär, desto starkare skäl finns att 

häkta den misstänkte.
60

 Vid bedömningen av om risk för fortsatt brottslighet föreligger 

är den misstänktes tidigare brottsbelastning av betydelse. Trots att det inte anges i 

lagtext krävs det att den fortsatta brottsligheten ska vara besläktad eller ha ett sakligt 

samband med det häktningsgrundade brottet.
61

 Brottet, som den misstänkte befaras 

återfalla i, måste dessutom vara häktningsgrundande enligt huvudregeln.
62

 Det ska även 

finnas ett tidssamband som måste beaktas vid bedömning om recidivfara föreligger. Det 

ska finnas en risk att den misstänkte begår nya brott under den tiden hen sätts på fri fot 

och fram tills det att dom faller.
63

  

 

Den misstänktes personliga förhållande är också en omständighet som har betydelse för 

huruvida risk för återfall föreligger. När det gället unga lagöverträdare kan byte av miljö 

bidra till att bryta pågående brottslighet.
64

 Om den misstänkte är psykiskt sjuk eller 

missbrukare kan adekvat vård tala för att risken för återfall i brott inte föreligger. Även 

om den misstänkte tidigare är ostraffad kan det finnas en risk för att personer återfaller i 

brott vilket kan vara fallet vid våld i nära relationer eller vid seriebrottslighet. Om inget 

görs för att förändra en social situation eller bryta ett destruktivt mönster finns det risk 

att en person som släpps på fri fot återfaller i brott varför det kan finnas skäl att häkta 

personen.  

                                                
58 Ekelöf m.fl., Rättegång - Tredje häftet, s 59. 
59 Prop. 1986/87: 112 s 30 f och 70 f.  
60 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel - när och hur de får användas?,  s 200.  
61 Prop. 1986/87: 112 s 101. 
62 Ekelöf m.fl., Rättegång - Tredje häftet, s 60. 
63 Prop. 1986/87: 112 s 100. 
64 NJA 1985 s 56.  
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3.5 Häktning enligt den obligatoriska regeln 

Den andra situationen när häktning kan ske är enligt den obligatoriska regeln, 24 kap. 1 

§ 2 st. RB, som anger att häktning ska ske om förutsättningarna i bestämmelsen före-

ligger. Regeln fokuserar på häktning vid mycket allvarliga brott och presumerar att 

häktning ska ske om misstanken avser ett brott med lägst två års fängelse i straffskalan. 

Precis som enligt huvudregeln krävs det att risk för flykt-, kollusion- eller recidivfara 

föreligger men istället för att åklagaren ska bevisa detta presumeras att risken föreligger 

vid allvarligare brottslighet. Presumtionsregeln kastar därför om bevisbördan men 

sänker inte beviskravet för att domstolen ska kunna besluta att häkta den misstänkte.
65

  

 

3.6 Häktning på grund av okänd identitet och kvalificerad flyktfara  

Den tredje häktningssituationen fokuserar på brottets låga straffvärde. Enligt 24 kap. 1 § 

4 st. RB får inte häktning ske om det kan antas att påföljden kommer att bli böter. 

Straffskalans utformning för brottet saknar betydelse. Istället blir omständigheterna i det 

enskilda fallet avgörande för om häktning kan beslutas. Åklagaren yrkar normal inte på 

häktning om förutsättningarna för att få bifall är små, vilket gör att det sannolikt är 

mycket ovanligt att den aktuella regeln tillämpas.
66

  

 

Enligt 24 kap. 2 § RB finns det dock ett undantag till förbudet att häkta en misstänkt om 

påföljden antas bli böter. Undantaget gör det möjligt att häkta en misstänkt oberoende 

av brottets straffskala. Förutsättningen är att personen på sannolika skäl är misstänkt för 

brottet samtidigt som dennes identitet är okänd och personen vägrar uppge sitt namn, 

hemvist eller att personens uppgifter om detta kan antas vara osanna. Saknar den 

misstänkte hemvist i Sverige och det finns risk att hen genom att lämna landet 

undandrar sig från lagföring eller straff, är detta också grund för häktning oavsett 

brottets straffskala om brottsmisstankarna når upp till sannolika skäl. Bestämmelsen 

syftar till att möjliggöra häktning av utlänningar som begår brott under en tillfällig 

vistelse i Sverige.
67

 Det bör påpekas att bestämmelsen ska tillämpas med försiktighet. Ju 

lindrigare brottet är desto större återhållsamhet krävs vid bestämmelsens tillämpning.
68

 

                                                
65 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel - när och hur de får användas?, s 285. 
66 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel - när och hur de får användas?, s 286.  
67 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel - när och hur de får användas?, s 287.  
68 Prop. 1986/87:112 s 32.  
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3.7 Utredningshäktning 

Den sista möjligheten till häktning återfinns i 24 kap. 3 § RB som anger möjligheten för 

utredningshäktning. För utredningshäktning är det tillräckligt att misstankegraden når 

upp till skäligen misstänkt om förutsättningarna i övrigt för häktning är uppfyllda. 

Dessutom måste det vara av synnerligen vikt att den misstänkte tas i förvar i avvaktan 

på ytterligare utredning om brottet. Av synnerlig vikt för utredningen innebär att det ska 

finnas välgrundad anledning att anta att brottsutredningen inom kort tid leder till ökad 

klarhet gällande misstankegraden, det vill säga att misstankegraden snart kommer 

ändras till sannolika skäl.
69

 Syftet med bestämmelsen är att frihetsberövandet så snabbt 

som möjligt ska övergå i "vanligt häktning" vilket innebär att misstanke graden, genom 

en väl genomförd förundersökning, övergår till sannolikt misstänkt.
70

 

 

3.8 Sammanfattning  

Att häkta en person utgör ett allvarligt intrång i den enskilda människans personliga sfär 

och en kräkning av personens fri- och rättigheter. Häktning utgör det mest ingripande 

straffprocessuella tvångsmedlet som kan tillgripas under en brottsutredning. Med hän-

syn till de allvarliga integritetsintrång häktning innebär måste vissa allmän principer 

respekteras vid tvångsmedelsanvändningen. Häktning används i brottsutredande syfte 

vilket innebär att främja en effektiv brottsutredning och i förlängningen en korrekt lag-

föring när ett brott är begånget.
71

 De regler som har presenterats i kapitel tre omfattar 

alla som misstänks för brott och begärs häktad. Det är en omfattande reglering som 

anger under vilka omständigheter en misstänkt person kan häktas. De fyra typfall som 

anger när en misstänkt person kan häktas regleras i 24 kap. 1, 2 och 3 § RB. 

Regleringen är detaljerad och anger noga de förutsättningar som måste föreligga för att 

domstolen ska kunna besluta att häkta en misstänkt person.  

                                                
69 Prop. 1986/87:112 s 32 och s 104. 
70 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel - när och hur de får användas?, s 288.  
71 SOU 2004:112 s 539.  
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4 Häktning av barn  

4.1 Allmänt 

I föregående kapitel har de grundläggande förutsättningarna för när häktning kan ske 

oberoende av den misstänktes ålder presenterats. Följande kapitel ska redovisa de speci-

fika regler för häktning av barn, som gäller utöver de regler som presenterades i kapitel 

3.  

 

En grundläggande princip i det svenska rättsystemet är att alla ska behandlas lika inför 

lagen. Från denna huvudregel kan vissa humanitära undantag göras, där bland annat den 

tilltalades ålder kan beaktas som en förmildrande omständighet vid till exempel beslut 

om häktning eller val av påföljd.
72

 Uppfattningen att barn som misstänks för ett brott 

ska behandlas annorlunda i jämförelse med vuxna kan härledas långt tillbaka i tiden. 

Den övergripande tanken har länge varit att det är olämpligt att tillämpa samma straff-

rättsliga ingripanden på vuxna som på barn vilket innebär att stor restriktivitet, vid til-

lämpning av frihetsberövande åtgärder, bör tillämpas när det gäller barn.
73

 Det anses att 

straffrättsliga ingripanden mot någon som inte uppnått vuxen ålder måste anpassas efter 

den unges ålder, mognad och begränsade erfarenhet.
74

 En grundläggande tanke, som 

även återspeglas i 1 kap. 6 § BrB, anger att den som är under 15 år inte kan dömas till 

straff för en brottslig handling. Handlingen kommer fortfarande bedömas som brottslig 

men gärningsmannen kan inte straffas då den som är under 15 år inte anses vara straff-

myndig. 

 

De straffprocessuella reglerna innehåller vissa bestämmelser som är särskilt utformade 

för barn som är misstänkta för brott. Motiven till denna särreglering återfinns i sam-

hällets uppfattning att barn inte kan jämställas med vuxna i frågor om mognad och om-

dömesförmåga.
75

 De straffprocessuella tvångsmedlen är inget undantag utan även där 

finns det vissa begränsningar i förhållande till barn. I RB, LUL samt barnkonventionen 

finns det bestämmelser som är direkt tillämpliga när det är fråga om barn som kan 

tänkas bli föremål för häktning. 

                                                
72 Nordlöf, Unga lagöverträdare i social-, straff- och processrätt, s 160.  
73 Nordlöf, Unga lagöverträdare i social-, straff- och processrätt, s 160. 
74 Singer, Barnets bästa, s 297. 
75 Nordlöf, Unga lagöverträdare i social-, straff- och processrätt, s 260.  
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För att kunna häkta ett barn måste dels de grundläggande förutsättningarna som anges i 

24 kap. RB vara uppfylla
76

, dels de specifika reglerna som enbart gäller barn respek-

teras. När det gäller förutsättningar och begränsningarna kring häktning av barn finns 

det två nationella regelverk som framförallt ska beaktas. Till att börja med anges det i 

24 kap. 4 § RB att "om det på grund av den misstänktes ålder, hälsotillstånd eller någon 

annan liknande omständighet kan befaras att häktning skulle komma att medföra all-

varligt men för den misstänkte, får häktning ske endast om det är uppenbart att 

betryggande övervakning inte kan ordnas". Vidare slås det fast i 23 § LUL att ett barn 

som inte fyllt 18 år får häktas endast om det finns synnerliga skäl.  

 

4.2 Förutsättningar för att häkta ett barn 

4.2.1 Betryggande övervakning  

24 kap. 4 § RB anger att "Om det på grund av den misstänktes ålder, hälsotillstånd eller 

någon annan liknande omständighet kan befaras att häktning skulle komma att medföra 

allvarligt men för den misstänkte, får häktning ske endast om det är uppenbart att 

betryggande övervakning inte kan ordnas."  Vad som kan utgöra allvarliga men framgår 

inte uttryckligen av förarbetena men när det gäller barn anses inlåsning på häktet i en 

okänd miljö, med begränsad kontakt med omvärlden kunna utgöra ett allvarligt men i 

sig.
77

 

 

 Häktning av ett barn får enbart ske om det är uppenbart att betryggande övervakning 

inte kan ordnas. Det innebär att övervakning av ett misstänkt barn i vissa fall kan ersätta 

häktning. Syftet med övervakningen är detsamma som vid häktning vilket innebär att 

övervakningen måste vara så effektiv att samma effekt som vid häktning uppnås. 24 

kap. 4 § RB anger de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att kunna besluta om 

övervakning som alternativ till häktning. Inledningsvis måste de grundläggande 

häktningsförutsättningar fara för flykt, kollusion eller recidiv föreligga. Övervakning 

kan därför enbart bli aktuellt om det föreligger förutsättningar för att det misstänka 

barnet skulle kunna häktas. Den misstänkte måste också samtycka till övervakningen 

för att det ska kunna utgöra ett alternativ till häktning. Det finns ingen formell regel som 

anger hur samtycket ska manifesteras utan det anses tillräckligt att den misstänkte vid 

                                                
76 Se kapitel 3 för en genomgång av de grundläggande förutsättningarna för häktning.  
77 SOU 1938:44 s 300.  
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en häktesförhandling meddelar att hen godtar övervakningen och att detta antecknas i 

domstolens häktningsprotokoll. När det gäller omyndiga har det framförts åsikter inom 

doktrin att det borde krävas att vårdnadshavares samtycke inhämtas innan rätten 

beslutar om övervakning.
78

  Krav på vårdnadshavares samtycke framgår inte direkt av 

lagtext men det kan möjligtvis tolkas in i RB:s regler om vårdnadshavares medverkan 

och föräldrars skyldigheter enligt föräldrabalken (1948:381).
79

 

 

Det är åklagarens uppgift enligt 26 § 1 st. förundersökningskungörelsen (1947:948) 

(FUK) att ta fram underlag för bedömningen av om förutsättningarna för beslut om 

övervakning föreligger. Åklagaren ska även utreda vilka alternativ till häktning som 

finns tillgängliga och undersöka hur den misstänkte ställer sig till övervakning. Frågan 

om övervakning ska i allmänhet beaktas redan vid beslut om anhållande. Eftersom det 

råder mycket korta tidsfrister vid häktningsförhandlingar måste det så snabbt som 

möjligt undersökas om det föreligger förutsättningar för övervakning. I situationer när 

den misstänkte är ett barn, förutsätts åklagaren tillsammans med socialtjänsten under-

söka om det finns godtagbara alternativ till häktning samt att avgöra om övervakningen 

är tillräckligt betryggande.
80

 Det innebär att åklagaren parallellt med en eventuell 

häktesframställning måste undersöka om annan betryggande övervakning kan anordnas. 

JO har riktat kritik mot åklagare som inte undersökte möjligheten att anordna betryg-

gande övervakning före en häktningsframställning.
81

 

 

4.2.2 Vad utgör betryggande övervakning  

Det räcker inte med att konstatera att övervakning kan anordnas utan övervakningen 

måste även vara betryggande. Övervakningen ska vara ett effektivt alternativ till 

häktning där det avgörande momentet vid valet mellan häktning och övervakning är 

huruvida det är uppenbart att betryggande övervakning kan anordnas eller inte. Om det 

beslutas att övervakning ska ske, kan den enligt 26 § 2 st. FUK genomföras i den miss-

tänktes hem eller annat enskilt hem eller genom att den misstänkte placeras på lämpligt 

institution. Vidare stadgas att om den misstänkte redan är intagen på institution kan 

övervakningen anordnas där. I praktiken är det främst omhändertagande inom sluten 

                                                
78 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel - när och hur de får användas?, s 276. 
79 Se till exempel 9 kap. 9 § RB och 6 kap. 13 § FB.  
80 Åklagarmyndigheten, Riksåklagarens riktlinjer för handläggande av ungdomsärenden, s 21. 
81 JO 2009/10 s 252 ff.  
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vård som uppfyller kraven på betryggande övervakning. När det gäller häktnings-

grunderna anses det vara lättare att anordna betryggande övervakning som kan undan-

röja risk för flykt eller fortsatt brottslig verksamhet än för kollusion. Frihetsberövande 

på grund av kollusionsfara syftar till att förhindra den misstänktes kontakt med om-

världen. Sluten vård anses sällan kunna utgöra betryggande övervakning eftersom det är 

omöjligt att förhindra den misstänktes kontakt med omvärlden vid vårdinrättningen.
82

 

 

Vid avgörandet av om betryggande övervakning kan anordnas blir bestämmelserna i 

lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52) (LVU) viktiga. 6 § LVU 

anger nämligen att socialnämnden kan besluta om omedelbart omhändertagande om det 

är sannolikt att den unge behöver beredas vård enligt LVU och rättens beslut inte kan 

inväntas av hänsyn till risken för att den fortsatta utredningen allvarligt försvåras eller 

vidare åtgärder hindras. Om den unge behöver vård på grund av sin brottsliga verksam-

het kan barnet enligt 6 § LVU omedelbart omhändertas och enligt 12 § LVU kan en 

misstänkt som behöver stå under särskilt noggrann tillsyn placeras i ett särskilt ung-

domshem. Enligt JO föreligger det en stark presumtion för att barn som blir aktuella för 

häktning istället omedelbart ska omhändertas enligt 6 § LVU.
83

 HD har också 

konstaterat ett omhändertagande enligt LVU där den missänkte placerades på särskilt 

ungdomshem utgjorde en sådan betryggande övervakning att det inte ansågs föreligga 

förutsättningar för häktning.
84

  

 

Även frivillig vård på ett behandlingshem kan utgöra betryggande övervakning men det 

måste i varje enskilt fall undersökas om förutsättningarna är uppfyllda. Frivillig vård 

kan framförallt reducera recidivfara och möjligtvis flyktfara men inte kollusionsfara. 

När gäller den frivilliga vården eller placering på öppet boende torde det vara svårt att 

garantera att restriktioner upprätthålls varför frivillig vård förmodligen inte används så 

frekvent som alternativ till häktning på grund av kollusionsfara.  

 

Om det är uppenbart att betryggande övervakning inte kan genomföras eller att den 

misstänkte inte godkänner övervakningen blir nästa steg för domstolen att undersöka 

huruvida det föreligger synnerliga skäl för att häkta ett barn.  

                                                
82 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel - när och hur de får användas?,  s 275. 
83 JO 2009/10 s 252. 
84 NJA 2008 s 81.  
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4.2.3 Synnerliga skäl för häktning  

Om domstolen har konstaterat att övervakning inte är ett alternativ i det enskilda fallet 

ska domstolen övergå till att pröva om det finns synnerliga skäl för att häkta barnet 

vilket framgår av 23 § LUL. Det är den misstänktes ålder vid häktningsförhandlingen 

som är avgörande inte åldern vid tidpunkten för brottet. Det finns ingen tydlig definition 

i lagtext eller i förarbeten till bestämmelsen vad som utgör synnerliga skäl. I praxis 

finns det enbart ett fåtal rättsfall där frågan om vad som anses utgöra synnerliga skäl har 

prövats. 

 

I NJA 1978 s 471 ansåg HD att det inte förelåg synnerliga skäl för häktning med hän-

visning till recidivfara. Den misstänkte var 16 år gammal och ostraffad. Han hade begått 

ett antal förmögenhetsbrott. Efter gripandet hade den misstänkte placerats i fosterhem 

och det fanns planer på att han under övervakningen skulle bo i en avlägsen fjällstuga 

fram tills rättegången. HD ansågs att åtgärderna innebar att det inte fanns någon 

omedelbar risk för fortsatt brottslighet och därmed inte heller synnerliga skäl för 

häktning. 

 

I mål RH 2004:61 satt en 16-åring misstänkt för mord häktad på grund av kollusions-

fara. Hovrätten framhöll att när häktning grundas på kollusionsfara finns det generellt 

sett mindre möjligheter att åstadkomma betryggande övervakning än vid andra häkt-

ningsgrunder. Rätten ansåg därför att betryggande övervakning inte kunde ordnas på 

annat sätt än genom häktning, varför också synnerliga skäl för häktning förelåg. 

 

Riksåklagaren har uttalat att bedömningen av huruvida synnerliga skäl föreligger ska 

göras utifrån en samlad bedömning av alla omständigheter i det aktuella fallet.
85

 Vidare 

har JO påpekat att häktning av barn under 18 år endast får ske i extrema situationer.
86

 

Barnombudsmannen genomförde år 2012 en granskning av vilka häktningsgrunder som 

användes för barn och kunde bland annat konstatera att det sällan framgår av dom-

stolens protokoll hur bedömningen av vad som anses utgöra synnerliga skäl gjorts.
87

 Det 

är anmärkningsvärt att domstolen inte tydligare anger vad de anser vara synnerliga skäl 

                                                
85 Åklagarmyndigheten, Riksåklagarens riktlinjer för handläggande av ungdomsärenden, s 37 f.  
86 JO 1994/95 s 255.  
87 Barnombudsmannen, Granskning av häktesprotokoll, s 4.  
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i det enskilda fallen eftersom det är den enda grunden som kan användas för att häkta 

barn.  

 

När det gäller kriteriet synnerliga skäl har Barnombudsmannen också konstaterat i sin 

rapport från insidan - barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte tydliga svag-

heter gällande rättstillämpningen av begreppet synnerliga skäl.
88

 Det finns ingen tydlig 

definition vare sig i lagtext eller i förarbeten av vad som ska anses utgöra synnerliga 

skäl. Eftersom synnerliga skäl är den enda grunden för häktning av barn vore det 

önskvärt att begreppet preciserades för att främja rättssäkerheten och förutsägbarheten.  

 

4.3 Häktning av barn i praktiken 

Som framgått av redogörelsen ovan särbehandlas barn i den svenska straffprocessuella 

lagstiftningen och enligt våra internationella åtaganden. När det gäller häktning av barn 

stadgar svensk rätt att barn ska häktas endast i undantagsfall. Övervakning som 

alternativ till häktning ska om möjligt tillämpas men övervakning förekommer sällan i 

praktiken på grund av att den anses ha begränsad användbarhet.
89

 Trots en uttalad 

önskan om restriktivitet har det skett en markant ökning under senare år av antalet barn 

som häktas. Det har skett en tredubbling av antalet häktade barn sedan 1992. År 1992 

häktades 41 barn och år 2014 hade antalet barn som placerades i häktet ökat till 125 

stycken.
90

 Enligt Barnombudsmannens rapport från insidan - barn och ungdomar om 

tillvaron i arrest och häkte antas ökningen bland annat bero på att den grova organi-

serade brottsligheten ökar bland ungdomar samtidigt som åtgärder enligt LVU och 

frivilligvård inte hänger med i utvecklingen. För att kunna möta det växande vård-

behovet krävs det enligt rapporten mer pengar och resurser men dessvärre är det pengar 

som i dagsläget inte finns. Det framgår att åklagare är medvetna om att häktning ska 

användas som absolut sista utväg men när det inte finns resurser inom vården tvingas de 

att ta till häktning.
91

   

 

Det framstår som att det finns en diskrepans mellan vilka barn som i teorin kan häktas 

och vilka barn som faktiskt häktas i praktiken. Riksåklagaren har uttalat att det måste 

                                                
88 Barnombudsmannen, Från insidan - barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, s 101. 
89 SOU 2004:122 s 545 ff.  
90 Åklagarmyndigheten, Åklagarmyndighetens årsredovisning 2014, s 40. 
91 Barnombudsmannen, Från insidan - barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, s 25. 



32 

  

ställas högre krav i fråga om brottslighetens allvar när en ung person häktas än vad som 

gäller för en vuxen.
92

 JO har uttalat att barn ska häktas endast i extremfall.
93

 Vidare har 

Åklagarmyndigheten meddelat att barn endast ska häktas när det är fråga om allvarlig 

brottslighet eller flera personer är misstänkta i samma mål.
94

 Trots dessa tydliga uttalan-

den visar den granskning som Barnombudsmannen genomfört att det inte finns något 

tydligt mönster för vilka barn som häktas utan det kan röra sig om mer eller mindre all-

varliga brott som begås ensamt eller i grupp.
95

  

 

4.4 Sammanfattning  

För att ett barn ska kunna häktas krävs det att fler förutsättningarna är uppfyllda än de 

generella kraven för häktning som uppställs i 24 kap. 1, 2 och 3 § RB. Syftet med denna 

särbehandling av barn är att de anses sämre rustade för att klara av de påfrestningar det 

innebär att sitta inlås i en häktescell.
96

 För att kunna häkta ett barn krävs det inlednings-

vis att det föreligger något av de fyra typfallen som anges i 24 kap. 1, 2 och 3 § RB. 

Eftersom barn anses extra utsatta vid en eventuell häktning krävs det också att det är 

uppenbart att det inte kan anordnas annan betryggande övervakning samtidigt som det 

ska föreligga synnerliga skäl. Efter en sammanvägning av bestämmelserna ovan blir 

slutsatsen att domstolen först ska avgöra frågan om betryggande övervakning kan 

ordnas, därefter undersöka om barnets inställning till övervakning och slutligen om 

övervakning inte kan ske, ska beslut tas om det föreligger synnerliga skäl för att häkta 

barnet. Först om alla dessa förutsättningar är uppfyllda kan ett barn häktas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
92 Åklagarmyndigheten, Riksåklagarens riktlinjer för handläggande av ungdomsärenden, s 37.  
93 JO 1994/95 s 255.  
94 Åklagarmyndigheten, Redovisning av granskning av restriktionsanvändning, s 16. 
95 Barnombudsmannen, Granskning av häktesprotokoll, s 6.  
96 Singer, Barnets bästa, s 297. 
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5 Restriktioner  

5.1 Allmän 

Bestämmelserna som beskrivits i föregående kapitel anger ramen för i vilka situationer 

häktning kan ske. Det har redan konstaterats att häktning är det tvångsmedel som är 

mest ingripande för den enskilde. När ett beslut om häktning är fattat kan barnet även 

påföras restriktioner under tiden i häktet. Restriktionerna kan vara mer eller mindre om-

fattande och kan påföras samt tas bort när som helst under häktningstiden. Det finns 

inga specifika regler för restriktionsanvändningen riktad mot barn utan häktade barn 

omfattas av samma bestämmelser som vuxna. Nedan följer en redogörelse för vad 

restriktioner innebär och hur de tillämpas på barn i svenska häkten.  

 

5.2 Syftet med restriktioner  

För att förstå behovet och syftet med att ålägga en misstänkt person restriktioner under 

häktningstiden måste den svenska utformningen av processen i brottmål beröras. I 

Sverige råder principen om fri bevisvärdering och fri bevisföring vilket framgår av 35 

kap. 1 § RB. Principerna innebär att det inte finns några lagregler som anger hur ett 

rättsförhållande ska bevisas eller anger förbud mot att viss typ av bevisning presenteras. 

Att domstolen är fri i sina värdering innebär dock ingen absolut frihet utan domstolen är 

bunden av lagstiftarens intentioner och HD:s prejudikat. Bevisvärderingen ska vara 

rationell och domstolen ska analysera varje bevis enskilt. För att rätten ska kunna 

genomföra en fri bevisvärdering finns det vissa grundläggande principer inom svensk 

processrätt som ska främja domstolens arbete. Omedelbarhetsprincipen stadgas i 30 

kap. 2 § RB och innebär att rättens avgörande endast får grundas på vad som 

framkommit under huvudförhandlingen. I nära anslutning till principen om omedelbar-

het bör koncentrationsprincipen nämnas som innebär att huvudförhandling i ett brottmål 

i regel ska genomföras utan avbrott vilket framgår av 46 kap. 11 § RB. Slutligen innebär 

principen om muntlighet som kommer till uttryck i 46 kap. 5 § RB att det som huvud-

regel råder uppläsningsförbud under en huvudförhandling.  

 

De ovan nämnda principerna ger uttryck för grundläggande värderingar inom svensk 

processrätt. I en perfekt verklighet hade det varit enkelt att leva upp till de krav som 

ovan nämnda principer ställer upp. Teori och verklighet stämmer dock inte alltid 
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överrens vilket innebär att en misstänkt person kan ändra sin berättelse under tiden 

mellan första förhöret och huvudförhandlingen. Den misstänkte kan också försöka på-

verka vittnen, undanröja bevis eller på annat sätt försvåra utredningen. Eftersom den 

svenska brottmålsprocessen kräver att principerna ovan respekteras har det ansetts nöd-

vändigt att kunna frihetsberöva misstänka personer och samtidigt ålägga dem 

restriktioner. Syftet med restriktionerna är att främja brottmålsprocessen från början till 

slut genom att skapa så goda förutsättningarna som möjligt för att den bevisning och de 

utsagor som presenteras under huvudförhandlingen är så riktiga som möjligt.  

 

5.3 Allmänna förutsättningar för restriktioner  

Förutsättningarna för att ålägga en häktad personer restriktioner framgår av 24 kap. 5a § 

RB. Bestämmelsen anger att om rätten beslutar att häkta någon, förordnar att någon ska 

stanna kvar i häkte eller medger förlängd tid för att väcka åtal, ska rätten på åklagarens 

begäran samtidigt pröva om den häktades kontakter med omvärlden får inskränkas. Det 

är enbart om det föreligger kollusionsrisk som rätten kan ge tillstånd till restriktioner, 

inte vid frihetsberövande som grundar sig på recidivfara eller flyktfara.
97

 Reglerna 

gällande restriktioner återfinns i häkteslagen (2010:611) (HL) och häktesförordningen 

(2010:2011) (HF). Dessutom utfärdar Kriminalvården närmare anvisningar gällande 

behandlingen av häktade personer.
98

  

 

Vid en häktesförhandling är det åklagaren som kan begära att rätten utöver häktningen 

även ska ge tillstånd till restriktioner för den misstänkte under dennes tid i häktet. Det 

krävs en uttrycklig begäran från åklagarens sida om att restriktioner ska kunna 

meddelas. Rätten kan inte självmant besluta om det.
99

 Om tillstånd att meddela restrik-

tioner ges är det upp till åklagaren att bestämma vilka restriktioner som ska meddelas i 

det enskilda fallet.
100

 Rätten ska vid varje tillfälle då häktesfrågan prövas även ompröva 

tillståndet för meddelade restriktioner. Det kan därför vara nödvändigt att genomföra en 

häktesförhandling enbart för att pröva restriktionsfrågan.
101

 Om den misstänkte åläggs 

restriktioner finns det två olika överklagandemekanismer personen kan använda sig av. 

Rättens beslut att godkänna åklagarens begäran om restriktioner kan överklagas enligt 

                                                
97 Ekelöf m.fl., Rättegång - Tredje häftet, s 72.  
98 Se till exempel Kriminalvården, KVFS 2011:2. 
99 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel - när och hur de får användas?, s 297. 
100 RB 24:5 och HL 6:3. 
101 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel - när och hur de får användas?, s 298. 
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52 kap. 1 § RB men den häktade kan enligt 6 kap. 4 § HL också begära att rätten över-

prövar åklagarens beslut att påföra en specifik restriktion. Den misstänka kan därmed 

dels få beslutet om att påföra restriktioner som helhet omprövad samt dels få en enskild 

restriktion påförd av åklagare omprövad av domstolen.    

 

6 kap. 2 § HL anger uttömmande de restriktioner som kan bli aktuella vid en häktning. 

Restriktioner kan inskränka rätten att placeras tillsammans med andra intagna, vistas i 

gemensamhet, följa vad som händer i omvärlden, inneha tidskrifter och tidningar, ta 

emot besök, stå i förbindelse med annan genom elektronisk kommunikation eller sända 

och ta emot försändelser.  

 

5.4 Restriktionsanvändning i praktiken gällande barn 

Utgångspunkten för restriktionsanvändningen är att den häktade personen inte får 

utsättas för mer omfattande inskränkningarna i sin frihet än vad ändamålet med häkt-

ningen samt vad ordning och säkerhet kräver. Dessutom ska proportionalitetsprincipen 

respekteras vid beslut om restriktioner precis som vid beslut om häktning.
102   

 

Att sitta häktad med restriktioner innebär i praktiken att den misstänkte mer eller mindre 

är avskuren från all kontakt med omvärlden. I svensk rätt finns det inga särskilda 

bestämmelser när det gäller möjligheten att meddela restriktioner för barn. Det har ovan 

presenterats siffror på antalet barn som häktades i Sverige år 2014. Av dessa 125 barn 

ålades cirka 82 procent (103 stycken) av barnen restriktioner under sin tid i häktet.
103

 

Under hur lång tid och vilken typ av restriktioner som barnen blev föremål för 

varierade.  

 

5.5 Häktning och restriktioners negativa hälsopåverkan 

Oavsett den häktades ålder kommer tiden i häkte att vara psykiskt och fysiskt på-

frestande. När det gäller barn anses de sämre mentalt rustade att klara av de påfrestning-

arna det innebär att sitta inlåst i en häktescell.
104

 Stora delar av den forskning som finns 

när det gäller de effekter som isolering kan orsaka har sammanställts i en rapport av 

                                                
102 HL 1:6.  
103 Åklagarmyndigheten, Åklagarmyndighetens årsredovisning 2014, s 40f. 
104 Barnombudsmannen, Från insidan - barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, s 33. 
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forskaren Sharon Shalev.
105

 Enighet råder om att häktning kombinerat med isolering har 

stor påverkan på både hälsa och välmående. Isoleringens längd och omfattning är 

faktorer som påverkar den psykiska skada som riskera att uppstå. Akuta och permanenta 

ångestsymptom samt självskadebeteende är några av de skador som isolering kan 

orsaka. Forskningen visar att det framförallt är psykiska skador som uppstår men isole-

ringen kan också åsamka fysiska besvär.
106

  

 

När det gäller negativa konsekvenser som är mer specifika för barn har Barnrätts-

kommittén betonat att frihetsberövande är negativt för barns utveckling och försämrar 

barns återanpassning till samhället.
107

 Hjärnan utvecklas fram till 20-25 års ålder vilket 

innebär att barn inte har samma mentala resurser som vuxna att hantera häktning.
108

 

Vidare visar forskning presenterad av FN:s specialrapportör mot tortyr att redan efter 

några dagar som frihetsberövad påverkas hjärnans förmåga att arbeta på ett negativ 

sätt.
109

 Frekventa symptom är bristande uppmärksamhet, försämrat minne och 

försämrad kognitiv förmåga. Barn rapporterar dessutom om stark oro, ångest och 

allvarliga sömnsvårigheter vilket påverkar barnens förmåga att hantera isoleringen och 

fungera på ett adekvat sätt under brottsutredningen. Den psykiska ohälsan hos frihets-

berövade barn är stor och risken för psykotiska tillstånd är hög. Häktning kan leda till 

ångest, panikattacker, hallucinationer och självskadebeteenden. En del barn blir även 

passiva och apatiska. En del symptom kan finnas kvar även efter det att isoleringen har 

hävts och kan påverka barnet för resten av livet.
110

   

 

5.6 Sammanfattning  

Det finns inga specifika regler som riktar sig mot barn när det gäller beslut om restrik-

tioner och hur dessa ska tillämpas. Enligt Åklagarmyndigheten ålades 82 procent av det 

barn som sitter häktade med restriktioner av varierande art och omfattning under år 

2014.
111

 Att åläggas restriktioner utöver beslut om häktning är ett omfattande intrång i 

det enskilda barnets rättigheter. Syftet med att besluta om restriktioner är att främja 

                                                
105 Shalev, A source book on solitary confinement.  
106 Shalev, A source book on solitary confinement, s 15.  
107 CRC/G/GC/10, punkt 11. 
108 Barnombudsmannen, Från insidan - barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, s 33. 
109 A/66/268, FN:s specialrapportör mot tortyr.  
110 A/66/268, FN:s specialrapportör mot tortyr, s 26.   
111 Åklagarmyndigheten, Åklagarmyndighetens årsredovisning 2014, s 41f. 
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brottsmålsprocessen och hindra att den misstänkte på något sätt påverkar eller förstör 

utredningen.
112

 Därför är den enda grunden för att besluta om restriktioner risk för 

kollusion. De studier som har genomförts på barn som häktas med restriktioner visar 

vilka allvarliga konsekvenser tiden i häktet kan få för många barn. När häktningen 

kombineras med isolering uppvisar många barn självskadebeteende och ångestliknande 

symptom. Barn har inte samma mentala resurser som vuxna att klara av tiden i häktet 

varför häktning med restriktioner får mer långtgående negativa konsekvenser som kan 

leda till bestående men för resten av livet för en del häktade barn.
113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
112 Åklagarmyndigheten, Åklagarmyndighetens årsredovisning 2014, s 40. 
113 A/66/268, FN:s specialrapportör mot tortyr, s 26.   
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6 Lever Sverige upp till barnkonventionens krav? 

 

6.1 Allmänt  

Efter en genomgång av barnkonventionens artiklar och nationell lagstiftning gällande 

häktnig av barn och restriktionsanvändning är det av intresse att analysera huruvida det 

råder normharmoni mellan regelverken eller om det finns brister. Under de senaste 

decennierna har de svenska häktningsreglerna granskats av olika aktörer på nationell 

och internationell nivå. Den svenska regleringen har återkommande fått kritik för 

regleringen och hanteringen av häktade barn. Barnrättskommittén, Europarådets 

Tortyrkommitté (CPT) och den svenska Barnombudsmannen är tre aktörer som 

regelbundet granskat den svenska regleringen kring häktning av barn och kommit med 

viktiga synpunkter och förslag på förändringar som bör genomföras på nationell nivå. 

Kritiken är en viktig indikator på hur väl Sverige lever upp till barnkonventionens 

artiklar och vilka förväntningar som finns på att förändringar genomförs. I redogörelsen 

nedan kommer det fokuseras på den kritik som riktas från Barnrättskommittén, Europa-

rådets Tortyrkommitté (CPT) och den Barnombudsmannen. Nedan kommer de punkter 

som Sverige har kritiserats för att analyseras. Syftet är att utvärdera kritiken och värdera 

dessa relevans för häktade barn.   

 

6.2 Aktörer vars kritik bör tas på allvar 

6.2.1 Barnrättskommittén 

För att barnkonventionen ska efterlevas av konventionsstaterna inrättades Barnrätts-

kommittén. Då det inte finns någon särskild nationell eller internationell domstol som 

man kan klaga till när barnkonventionen kränks är Barnrättskommitténs arbete extra 

viktigt och det ställer högre krav på att de nationella myndigheterna ser till att konven-

tionen efterlevs. Alla länder som har anslutit sig till barnkonventionen ska vart femte år 

lämna en rapport till Barnrättskommittén där de redogör för vad som gjorts för att till-

godose barns rättigheter. Sverige lämnade in sin senaste rapport sommaren 2014.
114

 När 

konventionsstatens rapport är inlämnad genomför Barnrättskommittén en granskning av 

hur väl konventionslandet efterlever barnkonventionen och kommer därefter med ett 

                                                
114 Regeringskansliet, Sveriges femte periodiska rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter om 

barnkonventionens genomförande under 2007-2012.  
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uttalande där de anger vilka förändringar som bör genomföras för att bättre tillgodose 

barns rättigheter. I februari 2015 kom Barnrättskommittén med sitt senaste uttalande om 

hur väl Sverige lever upp till barnkonventionens artiklar.
115

  

 

6.2.2 CPT 

CPT är EU:s tortyrkommitté och har till uppgift att motverka att frihetsberövade 

människor utsätts för tortyr eller liknande behandling under tiden de sitter frihets-

berövade.
116

 CPT besökte Sverige första gången 1991 och har därefter återvänt vid fyra 

olika tillfällen, senast 2009. Nyligen beslutade CPT att besöka Sverige under 2015 men 

dessvärre kommer inte CPT:s rapport vara färdigställd innan denna uppsats 

presenteras.
117

 Vid CPT:s senaste besök 2009 konstaterades att frågor kring häktning 

har varit i fokus sedan kommitténs första besök i Sverige.
118

  

 

6.2.3 Barnombudsmannen 

Barnombudsmannen bildades 1993 och är en statlig myndighet som har till uppgift att 

företräda barns rättigheter och intressen utifrån barnkonventionens artiklar. Barn-

ombudsmannen tillsätts av regeringen och leder myndighetens dagliga arbete. Myndig-

heten har ingen tillsynsverksamhet och kan därför inte lägga sig i enskilda fall men 

deltar i samhällsdebatter och lämnar förslag på förändringar som bör genomföras i 

svensk lagstiftning. Som ett led i sin verksamhet har Barnombudsmannen kontakt med 

barn och ungdomar med syfte att få en inblick i deras villkor och hur deras rättigheter 

efterlevs. Varje år lämnar Barnombudsmannen en rapport till regeringen där det redogör 

för myndighetens arbete samt lämnar förslag på förbättringar som bör genomföras.
119

  

 

6.3 Barns rätt till information 

Barnkonventionens artikel 40 uppställer krav på att barn ska ha tillgång till information 

om sina rättigheter samt information om skälen till de beslut som fattas angående in-

                                                
115 CRC/C/SWECO/4, 2015.  
116 Artikel 1 Europeiska konventionen till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning, Strasbourg den 26 november 1987, nr 37.  
117 CPT press release, Council of Europe anti-torture Committee announces visits to ten states in 2015. 
118 CPT/Inf (2009) 34, s 25. 
119 Barnombudsmannen, Uppdrag, organisation och arbetssätt.   
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skränkningar i deras rättigheter.
120

 En av de punkter som Sverige fått kritik för är bristen 

på information som ges till häktade barn. En konsekvens av att barn inte informeras om 

sina rättigheter är att de inte är medvetna om när fel begås och har svårt att tillvarata 

sina mänskliga rättigheter. Det återspeglas bland annat i att förhör genomförs med barn 

utan att föräldrar, socialtjänsten eller advokat är närvarande. CPT konstaterade att 

majoriteten av de häktade inte hade informerats om varför de var belagda med restrik-

tioner. En del barn trodde att häktningen var ett sätt för polisen att bryta ner dem.
121

  

 

Barnrättskommittén delar CPT:s kritik och anför i relation till artikel 40 barn-

konventionen att många barn erkänner handlingar de inte gjort enbart på grund av 

rädslan för okända konsekvenser och löften om att släppas från häktet snabbare.
122

 I 

mars 2015 uttryckte Barnrättskommittén oro över att häktade barn inte informeras om 

sina rättigheter och uppmanade Sverige att agera.
123

  

 

Barnrättskommitténs och CPT:s bild av att barn i svenska häkten säger vad som helst 

för att slippa vara frihetsberövade bekräftar i Barnombudsmannen i rapport "Från in-

sidan - barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte". I rapporten framgår det att 

det är mer regel än undantag att barnen saknar försvarare eller annat ombud under 

förhör. Barnen berättar också att de inte hade informerats om sina rättigheter att ha en 

försvarare närvarande vid sina förhör.
124

 Att barnen inte får sina grundläggande 

rättigheter tillgodosedda är anmärkningsvärt. Högre krav måste ställas på att Sverige 

respekterar artikel 40 i barnkonventionen och ser till att barnens rätt att bli informerade 

om sina rättigheter respekteras.   

 

6.4 Förfarande som är anpassad efter barns behov och rättigheter 
 

6.4.1 Barnets bästa  

Barnkonventionen anger att barnets bästa inte alltid kan sättas i främsta rummet utan 

andra intressen kan i vissa situationer väga tyngre och ges företräde.
125

 Att häkta ett 

                                                
120 UNHCR, Handbok om barnkonventionen, s 419.  
121 CPT/ Inf (2009) 34, s 26.   
122 CRC/C/GC/10, punkt 57.  
123 CRC/C/SWE/CO/5, punkt 57a.  
124 Barnombudsmannen, Från insidan - barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, s 80.  
125 Unicef, Handbok om barnkonventionen, s 49. 
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barn måste anses vara en sådan situation när det kommer uppstå en intressekonflikt. Ett 

barn som blir föremål för häktning kommer att få sina rättigheter inskränkta vilket inte 

är i enlighet med barnets bästa men det kan finnas ett starkare intresse som måste ges 

företräde nämligen en effektivt bedriven brottsutredning. Barnkonventionen anger dock 

att det tydligt ska framgå att en avvägning mellan olika intressen har skett.
126

 Vid en 

häktesförhandling i domstol har åklagare idag ingen skyldighet att skriftligen motivera 

varför häktnig begärs och i domstolens häktningsprotokoll framgår inte motiven till 

domstolens beslut att bevilja häktning och även restriktioner. Häktade barn kan i många 

situationer inte veta varför det anses nödvändigt att de häktas vilket måste anses strida 

mot principen om barnets bästa. Det strider inte mot bestämmelsen om barnets bästa att 

häkta ett barn men det måste tydligt framgå varför häktningen sker och på vilket sätt det 

främjar det motstående intresset.  

 

6.4.2 Rätt till privatliv och rehabilitering  

Artikel 40 anger att barnets rätt till privatliv ska respekteras under hela rättsprocessen. 

Information som kan leda till att den unga identifieras får inte offentliggöras eftersom 

det finns risk att barnet stigmatiseras eller barnets möjligheter att i framtiden till 

exempel börja i skola eller få arbete försämras. I svensk rätt garanteras denna rättigheter 

genom 27 § LUL som anger att tingsrätten ska sätta ut ett mål till förhandling på ett sätt 

som innebär att målet inte tilldrar sig uppmärksamhet. Rätten kan dessutom besluta att 

förhandlingen ska ske bakom stängda dörrar om den uppmärksamhet målet får är till 

uppenbar olägenhet för den unga. Barnrättskommittén anser att alla domstol-

förhandlingar med barn ska ske bakom stängda dörrar.
127

 Idag finns det ingen 

bestämmelse i svensk rätt som automatiskt anger att domstolsförhandlingar som berör 

barn ska ske bakom stängda dörrar. Genom att minimera risken för att målet drar till sig 

uppmärksamhet och därmed minimera risken för att barnet kan identifieras främjas även 

barnets rätt och möjlighet till rehabilitering. Sverige har en skyldighet att främja barns 

rehabilitering enligt artikel 39 i barnkonventionen. Om förfarandet anpassas efter 

barnets bästa blir förhoppningsvis en konsekvens att barnet lättare kan återanpassas till 

samhället när rättsprocessen är klar.  

 

                                                
126 Unicef, Handbok om barnkonventionen, s 49. 
127 CRC/C/GC/10, punkt 65 och 66.   
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6.5 Restriktioner 

6.5.1 Andelen häktade som åläggs med restriktioner 

 

Som ovan nämnts ålades cirka 82 procent av alla häktade barn i Sverige under 2014 

restriktioner.
128

 Många av dessa barn isolerades upp till 23 timmar per dygn vilket enligt 

Barnrättskommittén är att likställa med tortyr.
129

 Andel barn som häktas i Sverige 

kombinerat med stränga restriktioner är en återkommande punkt som Sverige fått kritik 

för från både CPT och Barnrättkommittén.
130

  

 

CPT har påpekat att restriktioner för häktade barn åläggs i det närmaste automatiskt i 

Sverige. CPT besökte flera svenska häkten under sin granskning och kunde konstatera 

att på ett häkte var samtliga häktade barn även ålagda restriktioner som kunde liknas vid 

isolering, något kommittén ansåg vara "a draconian measure", vilket brukar översättas 

som en "ytterst drastiskt åtgärd". Vidare konstaterade CPT att det återstår mycket arbete 

och krävs flera åtgärder för att säkerställa att åläggande av restriktioner ses som ett 

undantag och inte sker regelmässigt. Åtgärderna ska fokusera på att upprätthålla en 

balans mellan förundersökningar och de häktades mänskliga rättigheter. Bland annat 

rekommenderade CPT att vid varje häktningsförhandling där frågan om restriktioner tas 

upp ska åklagaren specificera varje enskild restriktion som planeras att införas samt 

krav på motivering varför restriktionen är nödvändig och under hur lång tid 

restriktionen ska påföras.
131

  

  

6.5.2 Absolut förbud mot tortyr  

Barnrättskommittén har riktat allvarlig kritik mot Sveriges efterlevnad av artikel 37 i 

barnkonventionen som stadgar ett absolut förbud mot tortyr.
132

 Inledningsvis bör det 

poängteras att flertalet av de rättigheter som presenteras i artikel 37 har sin motsvarighet  

i den svenska regeringsformen och därmed åtnjuter grundlagsskydd. Trots detta starka 

skydd har Sverige fått återkommande kritik av Barnrättskommittén när det gäller 

Sveriges uppfyllande av artikel 37 i barnkonventionen. Barnrättskommittén har uttryck 

en oro över att alltför många barn befinner sig i isoleringsliknande förhållanden under 

                                                
128 Barnombudsmannen, Från insidan - barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, s 25. 
129 A/66/268, FN:s specialrapportör mot tortyr. 
130 Åklagarmyndigheten, Åklagarmyndighetens årsredovisning 2014, s 41f. 
131 CPT/Inf (2009) 34, s 26.  
132 För en ingående presentation av artikel 37 se avsnitt 2.4. 
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sin tid i häktet. Isolering uppstår när en person är instängd och berövad all mänsklig 

kontakt under mer än 22 timmar per dygn.
133

 Isolering anses ha så långtgående och 

allvarliga konsekvenser för barn att det enligt Barnrättskommittén kan likställas med 

tortyr och därför krävs det ett förbud mot att barn spenderar mer än 22 timmar i sin 

cell.
134

 Så sent som 6 mars 2015 förklarade Barnrättskommittén att de är mycket oroade 

över den isolering som alltför många barn utsätts för när de sitter häktade i Sverige.
135

 

Kommittén uppmanade Sverige att omedelbart avlägsna alla barn från isolerings-

liknande förhållanden samt se över regelverket och förbjuda möjligheten att isolera 

barn.
136

 När det gäller hänsyn till barnets bästa kan det ifrågasättas om inte ännu kortare 

tid än 22 timmar borde vara önskvärt att sträva efter gällande isolering av barn. 

 

Barnombudsmannen menar att det är oacceptabelt att det svenska samhället isolerar 

barn trots all kunskap som finns angående de allvarliga konsekvenser som isoleringen 

medför. Vidare anför Barnombudsmannen att de åtgärder som idag finns för att bryta 

isoleringen inte är tillräckliga för att lindra barnens traumatiska upplevelser av att sitta 

inlåsta i en häktescell.
137

  

 

6.6 Krav på separat inrättning för barn 

6.6.1 Barn ska hållas åtskilda från vuxna  

Barnkonventionens artikel 37 punkt c stadgar att "varje frihetsberövat barn ska hållas 

åtskilt från vuxna, om det inte anses vara till barnets bästa att inte göra detta". Artikeln 

syftar till att är att skydda barn från att umgås med kriminella vuxna och därmed dras in 

i en livsstil med kriminellt beteende. Principen om att barn ska hållas åtskilda från 

vuxna i häktet innebär att konventionen ställer krav på att det i medlemstaterna ska 

finnas separata inrättningarna för frihetsberövade barn.  Dessutom måste det finnas en 

verksam uppsättning av alternativ till frihetsberövande i avvaktande på rättegång. 

Frihetsberövande i avvaktan på rättegång ska så långt som möjligt undvikas och 

begränsas till undantagsfall.  Barnrättskommittén har uttryckt oro för att det inte finns 

                                                
133 A/66/268, FN:s specialrapportör mot tortyr. 
134 Barnombudsmannen, Från insidan - barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, s 30.  
135 CRC/C/SWE/CO/5, punkt 25.  
136 CRC/C/SWE/CO/5, punkt 26 a.  
137 Barnombudsmannen, Från insidan - barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, s 36.  
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tillräckligt med separat inrättningar för frihetsberövade barn och uppmanat Sverige att 

överväga hur denna rätt för barnen kan säkerställas.
138

  

 

6.6.2 Verkliga alternativ till placering på häkten  

Barnkonventionen anger att barn endas får häktas i undantagsfall som sista utväg. Om 

häktning ska ske anser Barnrättskommittén att konventionsstaterna ska inrätta särskilda 

anstalter där enbart barn som frihetsberövas får vistas.
139

 Vidare betonar Barnrätts-

kommittén att det ska finnas reella alternativ till frihetsberövande av barn i avvaktan på 

rättegång.
140

 Den svenska lagstiftningen anger att om betryggande övervakning kan 

ordnas ska det användas istället för häktning. Dessvärre saknas det idag pengar och 

resurser för att alternativa inrättningar ska ha möjlighet att ta emot dessa barn.
141

 I SOU 

2012:34 presenteras förslag till nya påföljder där bland annat ungdomsövervakning 

föreslås som alternativ påföljd. Barnombudsmannen menar att den typ av övervakning 

som föreslås förmodligen skulle kunna tillämpas även på barn som riskerar att häktas. 

Det problematiska med den svenska ordningen är dock inte lagstiftningen i teorin utan 

utfallet i praktiken vilket är precis det som Barnrättskommittén vill undvika genom att 

påpeka att alternativen till häktning ska vara reella. Svenska åklagare vittnar om att det 

finns en resursbrist och saknas ekonomiska förutsättningarna för att kunna erbjuda de 

barn som riskerar att häktas en alternativ placering.
142

 Det krävs därför att regeringen 

väljer att bidra med de ekonomiska resurser som krävs för att Sverige på ett bättre sätt 

ska kunna leva upp till de reella alternativ som Barnrättskommittén kräver.  

 

6.7 Avsaknad av tidsbegräsning  

Sverige är idag ett av få länder i Europa som saknar en lagstadgad tidsangivelse för hur 

länge ett barn kan sitta häktad.
143

 Frånvaron av regleringar gällande hur länge ett barn 

kan sitta häktad är ytterligare en punkt som Sverige kritiseras för.
144

 Sverige saknar 

lagstadgade tidsangivelser dels för hur länge ett barn kan sitta häktad, dels för hur länge 

                                                
138 Åklagarmyndigheten, Unga lagöverträdare och barnkonventionen, s 16. 
139 CRC/C/GC/10, punkt 85 och 86. 
140 Åklagarmyndigheten, Unga lagöverträdare och barnkonventionen, s 15. 
141 Barnombudsmannen, Från insidan - barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, s 25. 
142 Barnombudsmannen, Från insidan - barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, s 25. 
143 Åklagarmyndigheten, Häktningstider och restriktioner, s 95.  
144 CRC/C/SWE/CO/5, punkt 57c.  
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ett barn kan påföras restriktioner samt dels för hur lång tid en rättsprocess får ta. Av-

saknaden av tidangivelser måste anse stå i strid med barnkonventionens krav.  

 

6.8 Sammanfattning 

Analysen ovan visar att det finns flera brister i Sveriges efterlevnad av barn-

konventionen. Bristerna blir tydligare genom att både nationella och internationella 

organ presentera samstämmig kritik på flera punkter. Att kritiken dessutom har varit 

likartat och återkommande är en indikation på att de åtgärder som genomförts i nationell 

lagstiftning inte varit tillräckliga.
145

 Det kan därmed konstatera att det inte råder en 

överrensstämmelse mellan barnkonventionens artiklar och den svenska nationella 

lagstiftningen gällande häktning av barn. För att förhindra de negativa konsekvenser 

barn upplever vid häktning krävs det att Sverige vidtar åtgärder som får genomslag i 

praktiken och därmed minimera antalet barn som sitter häktade under lång tid med 

restriktioner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
145 CPT/Inf (2009) 34, s 25. 
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7 En utblick i Norden 

7.1 Allmänt 

Det nordiska samarbetet på straffrättens område har under många år varit omfattande, 

vilket innebär att rättsystemen delar stora likheter.
146

 På senare år har dock den ökade 

globaliseringen medfört att det nordiska samarbetet har avstannat till förmån för större 

internationella samarbeten.
147

 Genom de internationella samarbeten har länderna antagit 

konventioner och folkrättsliga dokument som medför förpliktelser. För att säkerställa att 

länderna följer sina internationella åtaganden har flera granskande organ inrättats. Den 

ökade globaliseringen har därför medfört en ökad granskning av de nordiska ländernas 

rättssystem.  

 

Våra nordiska grannländer har genom åren tagit emot liknande kritik som Sverige 

gällande deras reglering avseende häktning av barn.
148

 Våra grannländer har dock aktivt 

försökt komma till rätta med problematiken och i takt med detta har även kritiken från 

internationella organ avtagit. Eftersom de nordiska länderna har liknande rättsystem 

kommer huvuddragen i Norge och Danmarks regler kring häktning av barn och de av-

görande förändringarna som länderna genomfört i sin lagstiftning att presenteras. 

Genom att granska andra länders rättssystem kan värdefulla insikter erhållas som kan 

användas för att genomföra förändringar av den svenska hanteringen av häktade barn. I 

det följande görs inte någon uttömmande genomgång av ländernas rättssystem utan 

fokus kommer riktas mot de avgörande skillnader som finns jämfört med de svenska 

häktesreglerna samt vilka åtgärder som respektive land har vidtagit för att komma till 

rätta med den kritik som riktats mot ländernas häkteslagstiftning. Gemensamt för de 

utvalda länderna är att deras reglering gällande häktning och restriktioner har en 

liknande grundstruktur som Sverige. 

                                                
146 Kyvsgaard, Youth justice in Denmark, s 379. 
147 Kyvsgaard, Youth justice in Denmark, s 379.  
148 CPT/Inf (2006) 14, CPT/Inf (2002) 18 och CPT/Inf (2008) 26. 
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7.2 Danmark 

 

7.2.1 Allmänt  

Precis som Sverige har Danmark fått ta emot kritik för sin hantering av häktade barn.
149

  

Under 2000-talet genomförde Danmark en rad lagändringar med syftet att förkorta 

häktningstider samt minska användningen av isolering.
150

 Danmarks riksåklagare har 

presenterat statistik som visar att antalet häktade barn har sjunkit stadigt i Danmark 

under de senaste åren.
151

 Den pågående trenden i Danmark innebär en ökad 

diversifiering av möjliga sätt att hantera ett misstänkt barn samtidigt som skillnaderna 

mellan sättet att hantera en vuxen misstänkt och ett barn blir allt större. Fokus riktas mot 

att arbeta fram ett system som är mer anpassat efter barn och med en ökad närvaro av 

sociala myndigheter.
152

  

 

7.2.2 När häktning kan ske  

Den danska häktningsregleringen återfinns i kapitel 69-70 Retsplejeloven. Den danska 

rättsordningen gör ingen åtskillnad mellan det initiala frihetsberövandet, gripandet, som 

i Sverige görs av polis, och det fortsatta frihetsberövandet, anhållandet, som beslutas av 

åklagaren. Istället används uttrycket anholdelse för hela den tiden personen sitter 

frihetsberövad. Om en frihetsberövad person efter anhållandet ska begäras häktad måste 

det ske inom 24 timmar inför domstol.
153

 Om åklagaren behöver mer tid för att inhämta 

beslutsunderlag kan domstolen besluta att anhållandet ska förlängas under maximalt 3 x 

24 timmar. Vid förhandlingen prövar domstolen grunderna för en eventuell häktning. 

Häktningsgrunderna i Danmark är i det närmaste identiska med de svenska häktnings-

grunderna flyktfara, kollusionsfara och fara för fortsatt brottslighet.
154

  

 

Häktningstiderna enligt dansk rätt är semiabsoluta, vilket innebär att tidsgränsen som 

huvudregel är absolut men att häktningstiden i undantagsfall kan förlängas. Den 

maximala längden för häktning är fyra veckor åt gången. Därefter måste nya häktes-

förhandlingar hållas inför domstol. Häktningen får dock inte fortgå länge än sex 

                                                
149 CPT/Inf (2002) 18 och CPT/Inf (2008) 26. 
150 Åklagarmyndigheten, Häktningstider och restriktioner, s 33.  
151 Rigsadvokaten, journal nr: RA-2013-1211-0014, s 6.  
152 Kyvsgaard, Youth justice in Denmark, s 379 f.  
153 764§ Retsplejeloven. 
154 762§ Retsplejeloven och Åklagarmyndigheten, Häktning och restriktioner - en europeisk utblick, s 10.  
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månader om brottet enligt aktuell paragraf inte kan medföra fängelse i sex år. Om det är 

föreskrivet längre straff än sex år kan häktningen utsträckas till maximalt ett år. Beslutas 

det att ett barn ska häktas verkställs inte detta på ett häkte utan barnet placeras på en 

ungdomsinstitution som inte lyder under kriminalvården. Precis som i Sverige kan 

häktningsfrågan överklagas.
155

 

 

7.2.3 Restriktioner 

Det är åklagaren som förfogar över möjligheten att påföra restriktioner men endast när 

häktningsgrunden är kollusionsfara. Det finns inget krav på dokumentation eller att den 

häktade ska underrättas om beslutet men den häktade kan överklaga åklagarens 

beslut.
156

 

 

När det gäller isolerig som en form av restriktion kan åklagaren inte själv fatta beslut 

utan måste begära att domstolen beslutar om isoleringen. Långa häktningstider i kombi-

nation med isolering var en av de punkter som Danmark, likt Sverige, fick ta emot kritik 

för.
157

 I ett försök att minska kritiken genomförde Danmark förändringar i Retsple-

jeloven. År 2000 infördes författningsändringar som innebar att det uppställs en 

maximal tid för hur länge en häktad kan hållas isolerad. Dessutom infördes ett krav på 

att domstolen måste motivera sitt beslut att tillåta att en häktad isoleras. Motiveringen 

ska innehålla en konkret beskrivning av de risker som kan hota utredningen om det inte 

beslutas om isolering.
158

  

 

För att strama åt användningen av isolering genomfördes ytterligare författningsändring 

1 januari 2007. Ändringen innebar att åklagaren vid häktning av barn måste inhämta 

riksåklagarens godkännande innan isolering som är längre än fyra veckor kan beviljas 

av domstolen.
159

 Enligt riksåklagarens publicerade riktlinjer ska framställningen 

innehålla en detaljerad och konkret beskrivning av hur den frihetsberövade kan påverka 

utredningen negativt samt klargöra vilka personer kollusionsrisken riktas mot. Syftet 

med lagändringarna 2000 och 2007 var bland annat att minska användningen av 

                                                
155 Åklagarmyndigheten, Häktning och restriktioner - en europeisk utblick, s 10 ff.  
156 Åklagarmyndigheten, Häktning och restriktioner - en europeisk utblick, s 11.  
157 Åklagarmyndigheten, Häktningstider och restriktioner, s 33.  
158 770 d § Retsplejeloven. 
159 770 d § 3 st. Retsplejeloven.  
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isoleringen vilket rapporter visar att så också har skett i praktiken eftersom År 2011 satt 

inget häktat barn i Danmark isolerad.
160

 

 

7.2.4 Bevissäkringsförhör 

Med syfte att förkorta tiden som en person sitter häktad eller isolerad möjliggör den 

danska rättegångsbalken bevissäkringsförhör. Förhören sker inför domstol med syfte att 

säkra bevis och därigenom förkorta häktningstider och användningen av restriktioner. 

Under ett bevissäkringsförhör hörs vittnen under ed och de straffansvar som följer med 

avgivandet. Den misstänkte har dock ingen sanningsplikt och kan under den framtida 

förhandlingen ändra sitt uttalande. Alla bevissärkringsförhör anses ha högt bevisvärde 

vid en eventuell huvudförhandling.
161

 

 

7.2.5 Viktiga punkter att ta med från den danska lagstiftningen 

 

Efter en genomgång av det danska regelverket gällande häktning av barn kan det kon-

stateras att reglerna gällande förutsättningarna för ett frihetsberövande och meddelande 

av restriktioner överrensstämmer med de svenska reglerna. Trots detta finns det flera 

punkter som Sverige kan dra lärdom av för att minska långa häktningstider och använ-

dandet av isolering. Till att börja med har Danmark infört en lagstadgad tidsangivelse 

dels för hur länge ett barn kan sitta häktad, dels för hur länge ett barn kan hållas 

isolerad. Det lagstadgade kravet på att skriftligt motivera varför ett barn begärs isolerad 

är ett mycket viktigt ställningstagande som innebär att landets åklagare måste uppvisa 

tydliga skäl och argument för att isolering ska genomgöras. Kravet på både riks-

åklagarens godkännande och att domstolen fattar det slutgiltiga beslut vid isolering av 

barn är viktiga förändringar som genomförts i Danmark. Genom särskilda ungdoms-

institutioner hålls barn åtskilda från vuxna kriminella samtidigt som de kan beredas 

vård. Dock kan barnet inte åläggas några restriktioner eftersom de inte lyder under 

kriminalvården men det anses tillräckligt med de regler som finns gällande ordning och 

säkerhet. När det i början av 2000-talet beslutades att de ovan nämnda förändringarna 

skulle genomförs, uttrycktes det oro från en rad olika håll. Från åklagarsidan påpekades 

i början av processen att de befarade att skärpningen skulle medföra försämrade 

                                                
160 Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af varetӕgtsfӕngsling i isolation i 2011, Journal. Nr. RA-

2011-120-0030 och Åklagarmyndigheten, Häktningstider och restriktioner - en europeisk utblick, s 11. 
161 Åklagarmyndigheten, Häktning och restriktioner - en europeisk utblick, s 11 ff.  
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utredningsresultat och färre fällande domar. Denna farhåga har emellertid ännu inte in-

friats.
162

 Danska åklagare har uttryckt att inskränkningarna i möjligheterna att använda 

isolering inte har försvårat möjligheten att utreda brott.
163

  

 

7.3 Norge 

7.3.1 Inledning 

Norge är det andra land som har granskats i denna uppsats med syfte att uppmärksamma 

avgörande förändringar som landet genomfört för att bemöta kritiken av landets 

hantering av häktade barn. Till skillnad mot Sverige, inkorporerade Norge, barn-

konventionen och gjorde den till norsk lag år 2003 med konsekvensen att den ska ges 

företräde vid konflikt med nationella lagar.
164

 När mer än tio år har gått sedan 

konventionen blev norsk lag har det konstaterats att inkorporerandet har inneburit stora 

framsteg för barns rättigheter i Norge. Domstolen använder mer frekvent barn-

konventionen i den dömande verksamheten och det finns en större medvetenhet om 

barn rättigheter.
165

 De norska reglerna för häktning och isoleringen i den norska straff-

processlagen ändrades 2002 med syfte att komma tillrätta med långsamma lagförings-

processer och minska användningen av isolering gentemot häktade.
166

 Den bakom-

liggande orsaken till lagändringen var den skarpa kritik som riktats mot Norge gällande 

deras häktningstider och behandling av häktade.
167

 Ändringarna kommer att presenteras 

nedan som en del i redogörelsen för gällande lagstiftning. 

 

7.3.2 När häktning kan ske  

Precis som i Sverige skiljer Norge på det initiala anhållandet (pågripelse) och den fort-

satta häktningen (veretektsfengsling). Förutsättningarna, grunderna och handläggningen 

vid pågripelse överrensstämmer med vad som gäller för det svenska anhållandet. Senast 

tre dagar efter pågripelsen måste åklagaren ansöka om häktning vid en särskild 

häktningsdomstol. Vid häktesförhandlingen hålls ett kortare förhör med den misstänkte. 

                                                
162 Åklagarmyndigheten, Häktning och restriktioner - en europeisk utblick, s 13. 
163 Åklagarmyndigheten, Häktning och restriktioner, s 35. 
164 Åklagarmyndigheten, Unga lagöverträdare och barnkonventionen, s 19. 
165 Rädda barnen, Samhällets ansvar - barnkonventionen som lag.  
166 Besl. O. nr. 78 (2001-2002), Lov om endring  i straffprocessloven mv.  
167 Riksadvokatens publikasjon, Restriksjoner ved varetekt - Undersøkelse av praksis i første halvår 2002, 

s 2. 
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Förhöret antecknas i häktesprotokollet och läses upp för den misstänkte innan förhand-

lingen är avslutad. Syftet är att utsagan ska kunna åberopas vid huvudförhandlingen i 

situationer då den misstänkte ändrar sin utsaga. Häktningen ska fortgå under så kort tid 

som möjligt och får normalt inte överstiga fyra veckor. Häktningen får förlängas med 

fyra veckor åt gången utan att det finns någon bort tidsgräns för hur länge den maximala 

häktningstiden får vara.
168

 

 

De regeländringarna som genomfördes 2002 medförde att det nu ställs krav på att 

åklagare mycket noggrannare än tidigare måste redogöra för domstolen vid häktes-

förhandlingen hur utredningsläget ser ut och vilka åtgärder som vidtagits och i fram-

tiden måste vidtas. Beslut som häktning kan överklagas. Häktningen verkställs på 

landets fängelser då det inte finns några särskilda häktesinrättningar. Det innebär att en 

häktad person som inte är ålagd någon form av restriktioner tillbringar sina dagar med 

människor som avtjänar ett fängelsestraff. I Norge finns det ett alternativ till häktning 

vilket innebär att åklagaren eller domaren begränsar den tilltalades rörelsefrihet genom 

att bestämma att personen ska befinna sig på en bestämd plats.  

 

7.3.3 Restriktioner  

Det är på åklagarens begäran som rätten kan fatta beslut om restriktioner. Beslutet ska 

innehålla en redogörelse för på vilket sätt förundersökningen riskerar att bli lidande om 

det inte beslutas om restriktioner. Det är upp till åklagaren att besluta vilka restriktioner 

som ska påföras den tilltalade. Om det finns skäl ska åklagaren självmant besluta att 

upphäva restriktioner som ålagts den misstänkte. Precis som i Danmark har landets riks-

åklagare angett vilka krav som ställs på åklagares dokumentation och beskrivning av 

restriktionsskälen. Bland annat måste åklagaren ange konkreta konsekvenser som 

kommer drabba utredningen om den tilltalade inte åläggs restriktioner.
169

 

 

Under häktningstiden kan den misstänkte helt eller delvis isoleras. Om häktnings-

grunden är kollusionsfara kan den häktade isoleras och därmed förbjudas att träffa andra 

frihetsberövade. Delvis isolering innebär att personen förbjuds att träffa vissa andra 

personer som är häktade. Att vara helt isolerad innebär att den misstänkte helt av-

                                                
168 Åklagarmyndigheten, Häktning och restriktioner - en europeisk utblick, s 24.  
169 Åklagarmyndigheten, Häktning och restriktioner - en europeisk utblick, s 25.  
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skärmas från andra intagna. Användningen av isolering var en av de punkter som 

genomgick störst förändring vid lagändringen 2002. Bland annat övergick det till dom-

stolen att besluta om isolering. Isoleringen ska vara så kort som möjligt men får inte 

överstiga två veckor. Isoleringen kan förlängas med två veckor i taget. Det finns dock 

en maximal tid för isoleringen vilket är 6 - 12 veckor, vilken maximal tid som ska gälla 

bestäms av brottsmisstanken.
170

 När det gäller barn som misstänks för brott genom-

fördes en lagändring 20 januari 2012 som innebär att det inte längre är tillåtet att hålla 

ett häktat barn fullständigt isolerad. Beslutet har tagits då Norge anser att det inte är 

lämpligt att isolera barn på grund av det stora trauma isoleringen kan orsaka. I 

förarbeten till lagändringen betonas det att barn är särskilt sårbara och därför behöver 

skyddas.
171

 Det är dock tillåtet med delvis isolering men den får fortskrida som längst i 

åtta veckor.  

 

7.3.4 Förhör med den tilltalade  

Ytterligare en förändring som genomfördes 2002 med syfte att minska restriktions-

användningen, var att alla förhör under förundersökningen ska som huvudregel genom-

föras med ljud- och bildupptagning. Dessutom får personen som förhörs signera sin 

förhörsutsaga. Syftet med åtgärderna är att stärka utsagans bevisvärde, vilket får 

betydelse om utsagan åberopas som bevisning vid huvudförhandlingen när personen 

ändrat sin utsaga under tiden.
172

 

 

7.3.5 Viktiga punkter att ta med från den norska lagstiftningen 

Precis som vid genomgången av den danska häkteslagstiftningen finns det flera punkter 

som Sverige kan hämta inspiration ifrån. De regeländringar Norge genomförde 2002 

och 2012 har medfört att restriktionsanvändningen har minskat när det gäller fullständig 

isolering samtidigt som handläggningen av ärenden har blivit effektivare vilket förkortat 

tiden som en misstänkt sitter häktad.
173

 Den viktigaste punkten är möjligheten att spela 

in förhör med ljud och bild. Dessa förhör stärker tidiga utsagors bevisvärde och minskar 

på så sätt behovet av restriktioner. När det gäller användningen av restriktioner är det i 

Norge inte längre möjlig att isolera barn under häktningstiden vilket är en viktig 

                                                
170 Åklagarmyndigheten, Häktning och restriktioner - en europeisk utblick, s 25. 
171 Prop 135 L (2010-2011).  
172 Åklagarmyndigheten, Häktning och restriktioner - en europeisk utblick, s 26. 
173 Åklagarmyndigheten, Häktning och restriktioner - en europeisk utblick, s 26.  
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omständighet som Sverige bör ta efter för att kunna leva upp till barnkonventionens 

krav.  

 

7.4 Sammanfattning  
 

De nordiska regleringen på straffrättens område har under lång tid delat många likheter 

men har genom den ökade globaliseringen kommit att utvecklas separat och i olika rikt-

ningar. Danmark och Norge har likt Sverige anklagats för att inte leva upp till barn-

konventionens krav när det gäller hanteringen av häktade barn.
174

 Genom aktivt arbete 

har dock både Danmark och Norge lyckats minska på kritiken. Då Sverige delar många 

grundläggande förutsättningar med den norska och danska lagstiftningen kan flera av de 

förändringar länderna genomfört även appliceras på svensk rätt. Den begränsade rätts-

jämförande studien som företagits har därför bidragit med viktiga lärdomar och förslag 

på möjliga förändringar som kan genomföras för att Sverige på ett bättre sätt ska leva 

upp barnkonventionens krav.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
174 CPT/Inf (2006) 14, CPT/Inf (2002) 18 och CPT/Inf (2008) 26. 
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8 Åtgärder Sverige kan vidta för att häktning av 

barn ska ske på barns villkor  

 

8.1 Förändringar Sverige har genomfört 
 

8.1.1 Allmänt  

I framställningen ovan kan det framstå som att Sverige har varit passiva och valt att inte 

agera gentemot den kritik som riktats mot landets häktningslagstiftning men så är inte 

fallet. Sverige har bland annat genomfört både författningsändringar och publicerat 

riktlinjer till landets åklagare. Det kan dock ifrågasättas hur verkningsfulla ändringarna 

har varit med hänsyn till CPT:s uttalande att deras kritik under lång tid har varit åter-

kommande och densamma.
175

 På nationell nivå har det också framhållits att det 

förändringar som genomförts under de senaste decenniet för att minska antalet häktade 

har varit relativt verkningslösa.
176

 Nedan ska en kort sammanfattning av svensk 

rättsutveckling presenteras. Att barn särbehandlas inom den svenska straffrätten och hur 

barnets rättigheter har utvecklats har presenterats ovan i avsnitt 4.1. I det följande 

fokuseras på hur dagens häkteslagstiftning har vuxit fram.  

 

8.1.2 En ny häkteslag 

Den svenska häkteslagstiftningen har inte lämnats oförändrad och opåverkad av den 

kritik som riktats mot Sverige. Den svenska häkteslagen har genomgått två stora för-

ändringar under de senaste 20 åren. År 1999 genomfördes en omfattande förändring av 

den dåvarande häkteslagen.
177

 I förarbeten till den nya häkteslagen (2010:611) som 

trädde ikraft 2010 framgår att den svenska häkteslagen och restriktionsanvändningen 

har fått ta emot mycket kritik från internationella organ. En del av förändringarna 

genomfördes därför för att på ett bättre sätt leva upp till de krav som finns enligt våra 

internationella åtaganden.
178

 

 

                                                
175 CPT/Inf (2009) 34, s 25. 
176 SOU 2006:17 s 127 ff.  
177 Prop. 1997/98:104.   
178 Prop. 2009/110:135, s 113. 
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Enligt den tidigare häkteslagen
179

 var det helt och hållet upp till åklagaren att besluta 

huruvida restriktioner skulle åläggas den häktade. Det var inte heller möjligt att få 

enskilda restriktionsbeslut omprövade av domstol.
180

 Enligt den nya häkteslagen måste 

domstolen godkänna åklagarens begäran om restriktioner men det är fortfarande upp till 

den enskilda åklagaren att besluta om vilka restriktioner den häktade ska åläggas. I 

utredningen till nya häkteslagen föreslogs att åklagaren under häktesförhandlingen 

måste begära tillstånd för varje enskild restriktion samt ange skälen varför restrik-

tionerna var nödvändiga.
181

 Förslaget genomfördes aldrig eftersom regeringen ansåg att 

det inte skulle medföra någon större skillnad jämfört med den nuvarande regleringen.
182

  

 

När det gäller förändringar och åtgärder riktade specifikt mot barn som häktas presen-

terade utredningen till den nuvarande häkteslagen enbart ett fåtal förslag. Det klar-

gjordes i utredningsarbete att barn endast ska häktas i undantagsfall samt att barn ska 

hållas åtskilda från vuxna över 21.
183

 Det saknades där med några större och radikala 

förändringar som riktades mot häktade barn.  

 

8.1.3 Riksåklagarens riktlinjer 

Riksåklagaren, Anders Perklev, publicerade i april 2015 riktlinjer till landets åklagare i 

syfte att minska långa häktningstider och användande av restriktioner.
184

 Riksåklagarens 

publikation liknar de riktlinjer som tidigare har getts ut av den danska riksåklagaren.
185

 

Att riskåklagaren arbetar aktivt med förkorta häktningstider och minska restriktioner är 

positivt och ett steg i rätt riktning. Det kan dock ifrågasättas hur verkningsfulla rikt-

linjerna kommer att bli vad beträffar häktade barn eftersom riktlinjerna saknar specifika 

åtgärder som riktas mot barn. Enligt riksåklagaren ställs det redan idag höga krav för att 

kunna häkta ett barn, "varför utrymme för förändring inte är så stort".
186

 Med hänsyn till 

den information som presenteras i den här uppsatsen kan riksåklagarens påstående 

                                                
179 Lag 1976:371 om behandling av häktade och anhållna m.fl. 
180 SOU 2006:17 s 114 ff. Dock kunde statsåklagare eller riksåklagare ompröva ett enskilt 

restriktionsbeslut.  
181 SOU 2006:17 s 14.  
182 Prop. 2009/10:135 s 115 f.  
183 SOU 2006:17, s 79 ff.  
184 Åklagarmyndigheten, Riktlinjer gällande restriktioner och långa häktningstider.  
185 För information om den danska åklagarens riktlinjer, se kapitel 7.2.2.1. 
186 Ekot, Häktning av barn kan komma tas med i nya riktlinjer.  
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ifrågasättas, framförallt med hänvisning till att antalet barn i svenska häkten ökar sam-

tidigt som brottsligheten är relativt oförändrad.
187

  

 

Sammanställningen ovan presenterar enbart de senaste och enligt mig viktigaste 

åtgärderna som har vidtagits på nationell nivå med syfte att åstadkomma förändringarna 

av den svenska häktningslagstiftningen. Det är omfattande arbeten som ligger bakom 

både den nya lagen och riksåklagarens riktlinjer. Det bör dock poängteras att varken 

riksåklagarens riktlinjer eller förarbetena till den nya häktningslagstiftningen har valt att 

lyfta fram eller fokusera problematiken gällande häktade barn. Det kan enbart tolkas 

som att regleringen och hanteringen gällande häktning av barn anses inte vara i behov 

av förändring. Ett ställningstagande som kan och bör ifrågasättas.  

 

8.2 Förändringar Sverige bör genomföra 

8.2.1 Allmänt 

Enligt barnkonventionen får inget barn utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning. Dessutom ska alla former av frihets-

berövande endast användas som sista möjliga utväg. En del av denna uppsats syfte har 

varit att undersöka hur väl den svenska häktningsslagstiftningen stämmer överrens med 

barnkonventionens artiklar. Efter en genomgång har det konstaterats att Sveriges 

hantering av häktade barn brister på flera punkter. Det finns flera aspekter som kan 

förbättras när det gäller den svenska regleringen av häktade barn. Flera av de åtgärder 

som kan vidtas för att åstadkomma en förändringar kan härledas från de förändringar 

som Norge och Danmark har genomfört i sin reglering av häktade barn. Nedan ska de 

punkter jag anser vara viktigast för att åstadkomma en hållbar förändring att 

presenteras.  

 

8.2.2 Inför tidsgränser   

Enligt Barnrättskommittén ska ett barn frihetsberövas under så kort tid som möjligt. 

Dessutom anser kommittén att ett barn ska åtalas och huvudförhandling hållas inom 30 

dagar från frihetsberövandet, en tidsgräns som tillstyrks av Barnombudsmannen.
188

 

                                                
187 Åklagarmyndigheten, Åklagarmyndighetens årsredovisning 2014, s 40. 
188 Barnombudsmannen, Från insidan - barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, s 101. 
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Åklagarmyndigheten tog i sin rapport från 2014 Häktningstider och restriktioner 

ställning i frågan om en tidsgräns ska införas för häktning respektive isolering.
189

 

Sammanfattningsvis konstaterade myndigheten att det inte fanns något stöd för att in-

förandet av maximala häktningstider nödvändigtvis skulle förkorta häktningstiderna. 

Vidare påpekades att eftersom riktigt långa häktningstider inte är ett problem i Sverige 

saknas skäl att införa en lagstiftad tidsangivelse.
190

  

 

Det är anmärkningsvärt att Sverige inte har någon angiven tidsgräns för hur länge ett 

barn kan sitta häktad. Ser vi till länder i Europa tillhör Sverige ett av de få länder som 

idag saknar en tidsbestämmelse.
191

 Likt Danmark kan ett alternativt inom den svenska 

lagstiftningen vara att inför en semiabsolut tidsgräns. Det skulle innebära att tidsgränsen 

i normalfallet är absolut men kan förlängas under särskilt angivna förhållanden så som 

brottets allvarlighet och komplexitet. Semiabsoluta tidsgränser är en bra lösning som 

utesluter möjligheten att en häktad släpps enbart då en viss tidsgräns har passerat 

samtidigt som det skapar förutsägbarhet och effektivitet. Införandet av en tidsgränd 

ställer krav på att brottmålsprocessen effektiviseras och att de inblandade aktörerna 

agerar snabbt. Införandet av en tidsgräns skapar en förutsägbarhet för den misstänkte 

och samtidigt förhoppningsvis effektiviserar förundersökningen.  

 

8.2.3 Häktning ska användas som en sista utväg 

I inledningen till denna uppsats konstaterades det att barnkonventionen kräver att 

frihetsberövande ska användas som en sista utväg samtidigt som JO uttalade att häkt-

ning av barn enbart får ske i vissa extremfall.
192

 Trots dessa restriktiva uttalanden 

placerades 125 barn i svenska häkten år 2014 fastän det finns ett lagstadgat krav på att 

alternativ till häkten ska undersökas.
193

 För att ett barn ska kunna häktas krävs det att 

det är uppenbart att betryggande övervakning inte kan ordnas samtidigt som det ska 

föreligga synnerliga skäl för häktningen. Den granskning av häktesprotokoll som 

genomförts av Barnombudsmannen visar att det sällan framgår vad som utgör 

synnerliga skäl vid häktning.
194

 I redogörelsen ovan har det även påpekats att det råder 

                                                
189 Åklagarmyndigheten, Häktningstider och restriktioner, s 76 ff.  
190 Åklagarmyndigheten, Häktningstider och restriktioner, s 76 ff. 
191 Åklagarmyndigheten, Häktningstider och restriktioner, s 95.  
192 JO 1994/95 s 255. 
193 Åklagarmyndigheten, Åklagarmyndighetens årsredovisning 2014, s 40. 
194 Barnombudsmannen, Från insidan - barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, s 101.  
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oklarheter vad synnerliga skäl faktiskt innebär. Lagstiftaren bör därför förtydliga inne-

börden av begreppet för att skapa en större förutsägbarhet och mer restriktiv tillämpning 

av häktningsinstitutet.    

 

Vidare bör användningen av alternativ övervakning öka. Det bör ställas högre krav på 

att åklagare tidigare under förundersökningen tar kontakt med socialtjänsten och till-

sammans aktivt arbetar för att hitta en alternativ placering som utgör en betryggande 

övervakning. De förslag till nya påföljder som presenteras i SOU 2012:34 inkluderar 

bland annat ungdomsövervakning, ett förslag som förmodligen skulle kunna fungera 

som alternativ till häktning av barn som misstänkts för brott. Ytterligare ett alternativ är 

att kombinera övervakning i hemmet med fotboja vilket tidigare har föreslagits i SOU 

2004:122.
195

 Alternativet kan dock enbart användas om häktningsgrunden är flyktfara 

eftersom det inte kan begränsa barnets kontakt med andra människor vilket gör att hen 

kan påverka vittnen och undanröja bevis.  

 

8.2.4 Förbjud isolering 

Häktning i sig är en mycket påfrestande situation för ett barn. Att dessutom hållas 

isolerad 23 av dygnets 24 timmar kan inte anses vara acceptabelt. Sverige måste lyssna 

på Barnrättskommittén och ta efter Norge som har valt att förbjuda isolering av barn. 

Sverige måste ta ansvar för att barn som är misstänkta för brott behandlas med respekt 

för sina grundläggande mänskliga rättigheter och skapa ett rättsskipningssystem där 

dessa rättigheter respekteras.
196

 Isoleringens negativa effekter har tidigare presenterats 

och tydliggör att barns förmåga att delta i förundersökningen påverkas negativt om de 

hålls isolerade.
197

 Det finns ingenting att vinna på att upprätthålla möjligheten att isolera 

ett barn eftersom barnet inte kommer fungera på ett adekvat sätt under brottsutredningen 

samtidigt som isoleringen riskerar att hota barnets hälsa för resten av livet. 

 

8.2.5 Inför hårdare krav på dokumentation och motivering  

Centralt för den upprepade kritik som riktats mot de svenska häktningsreglerna är den 

slentrianmässiga hanteringen av både häktningsinstitutet och åläggande av restriktioner. 

                                                
195 SOU 2004:122 s 551 f. 
196 Barnombudsmannen, Från insidan - barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, s 102.  
197 Se avsnitt 5.5. 



59 

  

I nästan nio av tio häktesförhandlingar beviljar domstolen häktning.
198

 Lägg där till att 

82 procent av häktade barn dessutom påförs restriktioner.
199

 Det är oroväckande upp-

gifter som talar för att det råder en rutinmässig hantering av häktningsärenden där det är 

mer regel än undantag att domstolen går på åklagarens yrkade linje. Det framstår som 

att domstolen inte förhåller sig objektiv till åklagarens yrkanden och inte gör någon 

självständig bedömning av huruvida det föreligger objektiva grunder för häktning. Av 

domstolens häktningsprotokoll från häktningsförhandlingar framgår det enbart om den 

misstänkte häktas och om restriktioner kan meddelas. I protokollen framgår det inte 

varför åklagaren yrkar på häktning och restriktioner samt varför domstolens beslutar att 

bifalla eller avslå åklagarens yrkanden. Bristen på dokumentation gör det svårt att kunna 

ifrågasätta domstolens beslut eftersom det inte finns någon information att granska. Det 

kan dock konstateras att domstolen i stort sett alla mål väljer att gå på åklagarens yrkade 

linje. Att det beslutas om häktning utan krav på motivering är oroväckande då är en av 

de allvarligaste inskärningarna i den personliga integriteten. Därför krävs det en för-

ändring gällande åklagare och domstolens hantering av häktningsärenden.  

 

Förslagsvis borde det krävas att åklagare tydligt dokumenterar och anger skälen för 

häktning samt på vilket sätt utredningen riskerar att försvåras om den misstänkte inte 

påförs restriktioner, likt de krav som uppställs i Danmark och Norge. Införandet av krav 

på att åklagare ska motivera behovet av enskilda restriktioner har tidigare varit uppe till 

diskussion när häktningslagstiftningen har setts över. Som det ovan konstaterats ansågs 

dock förändringen inte medföra någon större skillnad jämfört med den nuvarande 

regleringen och därför avvisades förslaget.
200

  

 

Oavsett regeringens ståndpunkt finns det fördelar att vinna om åklagare skulle vara 

skyldiga att motivera sina yrkanden samt att domstolen åläggs en skyldighet at motivera 

sina beslut i häktnings- och restriktionsfrågan. Genom hårdare krav på åklagarens 

dokumentation och motivering blir åklagare förhoppningsvis mer restriktiva och gör 

mer nyanserade avvägningar i sin begäran att rätten ska ålägga den häktade 

restriktioner. Domstolen måste samtidigt göra mer kritiska avvägningar och presentera 

välmotiverade beslut i frågan. Förhoppningsvis skulle förändringen leda till att den 

                                                
198 Bednarska, Nio av tio häktningar går igenom - vi domare utgår från att åklagaren är objektiv.  
199 Åklagarmyndigheten, Åklagarmyndighetens årsredovisning 2014, s 41f. 
200 Se avsnitt 8.1.2 och Prop. 2009/10:135, s 115.  
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slentrianmässiga hanteringen av häktning minskar och därmed begränsa antalet häktade 

barn med restriktioner. En slutsats som delas med tidigare utredningarna som genom-

förts med syfte att förbättra den svenska häktningsregleringen.
201

  

 

8.2.6 Tillåt avsteg från omedelbarhetsprinciper  

Det har ovan påpekats att häktning kombinerat med diverse restriktioner fyller en viktig 

funktion vid utredning av brott eftersom den svenska rättsprocessen bygger på 

omedelbarhetsprincipen.
202

 Domstolen får enbart fatta sitt beslut baserat på det som 

kommer fram vid huvudförhandlingen. Det kan dröja lång tid innan en huvud-

förhandling genomförs vilket i sin tur påverkar tiden barn behöver sitter häktade. Tids-

krävande förundersökningar kombinerat med omedelbarhetsprincipen leder därför till 

långa häktningstider som oftast kombineras med restriktioner.  

 

Genom att förändra omedelbarhetsprincipens betydelse för huvudförhandlingen i brott-

mål kan förhoppningsvis långa häktningstider för barn minska. Om man tillåter avsteg 

från omedelbarhetsprincipen genom att godkänna nya sätt att presentera och värdera 

bevisning i brottmål kan incitamentet att bibehålla häktning minska. Sverige kan där ta 

hjälp av det system som Norge tillämpar genom att videofilma tidiga förhör som sedan 

får avgörande betydelse i domstolen. Genom att införa bevissäkringsförhör med vittnen 

kan utsagor säkras tidigt i processen vilket gör att den misstänkte kan släppas ur häktet 

eller i vart fall slippa restriktioner eftersom hen inte kan påverka vittnen då de redan 

avgett sin berättelse under ed och som kan användas som bevisning vid en 

huvudförhandling i domstol. 

 

Ytterligare ett förslag är att hålla häktningsförhör inför domstol med noggrann doku-

mentering av vad den misstänkte säger. Genom att säkra den misstänktes utsaga tidigt i 

processen och noggrant dokumentera vad som har berättats försvinner syftet och där-

med incitamentet att upprätthålla långtgående restriktioner gentemot den misstänkte.
203

 

Det förutsätter dock att upptagningen kan ges ett högt bevisvärde vid en eventuell 

huvudförhandling. Riksåklagarens arbetsgrupp har i sin rapport Häktningstider och 

restriktioner föreslagit en lagändring som möjliggör ingående förhör med den miss-

                                                
201 SOU 2006:17 s 127ff.  
202 Se avsnitt 5.2  
203 Åklagarmyndigheten, Häktning och restriktioner - en europeisk utblick, s 4.  
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tänkte som dokumenteras med ljud och bild redan under häktesförhandlingen.
204

 Att 

tillmäta förhör som sker under förundersökningen högt bevisvärde genom noga 

dokumentation kan man lätta på omedelbarhetsprincipen och därigenom antalet barn 

som sitter häktade.  

 

Tanken med att dokumentera förhör under förundersökningen är inte en helt främmande 

idé inom den svenska processrätten. Regeringen beslutade den 7 maj 2009 att tillsätta en 

särskild utredning med syfte att undersöka hur förundersökningens kvalité på bästa sätt 

kan säkerställas. Arbetet resulterade i en förundersökningsutredning som presenterades 

år 2011.
205

 Det viktigaste förslaget i relation till häktade barn är förslaget att förhör 

under förundersökningen ska dokumenteras i form av ljud- och bildupptagning.
206

 Den 

främsta fördelen med att noga dokumentera förhören är att åklagaren kan åberopa 

dokumentationen av förhörsperson som ändrar sin utsaga mellan förhör och huvud-

förhandling.
207

 Det finns dock ingen bestämmelse som idag reglerar hur och när dessa 

förhör ska genomföras. Vilket värde dessa förhör faktiskt får vid en huvudförhandling 

är ännu oklart varför det bör ske ett förtydligande från regeringens sida vad som ska ske 

i praktiken med förundersökningsutredningens framlagda förslag.  

 

Vid genomförandet av en eventuell förändring i praktiken finns det flera aspekter att ta 

hänsyn till. För det första ställer jag mig tveksam till att tillåta bindande förhör med den 

misstänkte tidigt i förundersökningen. Vid komplicerade brott kan det vara många 

frågor som måste behandlas och det kan vara till den misstänktes nackdel att tillåta 

tidigt bindande förhör. Den misstänkte måste få möjlighet att förbereda sitt försvar och 

tid att samtala med sin försvare. För det andra kommer det förmodligen uppstå situatio-

ner där den misstänkte ändrar sina uppgifter med tiden trots att de tidiga förhören 

dokumenterats. Det är då viktigt att domstolen bibehåller sin möjlighet att värdera 

bevisningen. De förhör som har dokumenterats och de uppgifter som framkommit måste 

alltid beaktas med hänsyn till alla uppgifter som framkommit under förundersökningen. 

Domstolen ska vara fria att göra en egen bedömning av utsagan och avgöra om det är 

uppgifter som framkommit vid de tidiga förhören eller senare under huvud-

förhandlingen som ska väga tyngst. 

                                                
204 Åklagarmyndigheten, Häktning och restriktioner, s 6.  
205 SOU 2011:45.  
206 SOU 2011:45 s 29 ff och 245 ff.  
207 SOU 2011:45 s 217. 
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8.3 Sammanfattning  

Genom årens lopp har Sverige vidtagit regeländringar och andra åtgärder med syfte att 

minska på den kritik som har riktats mot landets hantering av häktade barn. Den nya 

häkteslagen var ett viktigt steg i rätt riktning men det finns fortfarande åtgärder som 

behöver genomföras inom den svenska häktningslagstiftningen. Det förslag som ovan 

presenterats har arbetas fram med syfte att Sveriges hantering av häktade barn ska leva 

upp till barnkonventionens krav både i teorin och i praktiken. Inspiration har hämtats 

från den norska och danska häktningslagstiftningen. 

 

Det kan hävdas att en del av de förslag som ovan presenterats riskerar att hota för-

undersökningens bedrivande och i förläggningen en fällande dom. Jag tror dock att 

eventuella nackdelarna ur en utredningssynpunkt, om det skulle införas hårdare krav för 

beslut om häktning samt en restriktivare tillämpning av restriktioner, kan undvikas 

genom väldokumenterade och tidiga utredningsinsatser vilket säkrar nödvändig 

bevisning och därmed saknas incitament för häktning och restriktioner. Den svenska 

häktningslagstiftningen måste förändras så att den lever upp till barnkonventionens krav 

så att häktning av barn sker på barns villkor.  
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9 Slutsats 

 

"När barnkonventionen är som svårast att tillämpa behövs den som bäst".
208

 Citatet 

sammanfattar vad syftet med den här uppsatsen har varit. I situationer där olika 

intressen måste vägas mot varandra och där barnets bästa riskerar att hamna i kläm, det 

är då behovet av barnkonventionen är som störst men också som svårast att efterleva.  

 

Genomgående i uppsatsen har det framkommit att det varken är eller ska vara omöjligt 

att häkta ett barn. Det kan finnas situationer då den enda lösningen som finns är att 

placera ett barn i en häktescell och även ålägga den misstänkte med restriktioner. För att 

så ska kunna ske måste det föreligga specifika förutsättningar i det enskilda fallet vilket 

har presenterats i framförallt kapitel tre, fyra och fem. När det gäller hanteringen av 

barn som är kriminella, jämfört med vuxna kriminella, finns det en större inneboende 

konflikt mellan samhällets idé om bestraffning kontra rehabilitering. Grunden till 

konflikten återfinns i samhällets syn på barn som extra skyddsvärda med unika rättig-

heter kontra samhällets krav på att oacceptabelt beteende ska bestraffas. Å ena sidan ska 

barnets bästa alltid respekteras samtidigt som barnets bästa å andra sidan kan behöva ge 

vika för andra motstående intressen som till exempel att bedriva en effektiv brotts-

utredning.   

 

Vid häktning av barn måste Sverige ta hänsyn till och respektera både nationella lagar 

och de internationella åtaganden som reglerar området. Den ökade globaliseringen 

påverkar i allt högre grad hur vi utformar vårt rättssystem. Internationella åtaganden och 

ratificeringar av konventioner har en stor inverkan på vår hantering av och vår syn på 

barns rättigheter. Barnkonventionen är det folkrättsliga instrument som fokus har riktats 

mot i uppsatsen och som uppställer höga krav när det gäller den nationella regleringen 

av häktade barn. Sverige har genomfört en rad regeländringar och publicerat riktlinjer 

med syfte att på ett bättre sätt efterleva barnkonventionens artiklar. Det har dock i redo-

görelsen ovan konstaterats att det råder en del brister i den svenska hanteringen av 

häktade barn.  

 

                                                
208 Åklagarmyndigheten, Unga lagöverträdare och barnkonventionen, s 3. 
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Norge och Danmark är bra och tydliga exempel på rättsordningar som har fått kritik och 

därefter aktivt arbetat fram förändringar som gör skillnad för häktade barnen i 

praktiken. Sverige har också genomfört förändringar men som dessvärre har haft mindre 

genomslagskraft.  

 

I uppsatsen har det presenterats förslag på hur Sverige på ett bättre sätt kan leva upp till 

barnkonventionens artiklar. Det har påståtts att Sveriges långa häktningstider 

kombinerat med isolering kan likställas med tortyr. Att införa en tidangivelse för hur 

länge ett barn kan sitta häktad och samtidigt förbjuda isolering av häktade barn är 

viktigt förändringar som bör vidtas. Dessutom bör det ställas högre krav på att åklagare 

och domare inte beslutar om häktning och påför restriktioner slentrianmässigt utan noga 

värderar och motiverar behovet av åtgärderna för att på så sätt minska långa 

häktningstider med restriktioner. När det gäller häktning av barn måste Sverige kunna 

erbjuda verkningsfulla alternativ till häktning vilket är ett krav som återfinns i både 

barnkonventionen och 24 kap. 4 § RB. Utvecklingen av bättre samarbeten mellan 

rättsväsendet och sociala myndigheter måste prioriteras vilket kräver att mer resurser 

tilldelas dessa instanser. Till sist måste nytänkande förändringar genomföras inom den 

svenska straffprocessen. Inför bevissäkringsförhör och häktningsförhandlingar under ed 

samtidigt som omedelbarhetsprincipen under huvudförhandlingar luckras upp. Genom 

att förändra hur alla aktörer inom rättsväsendet agerar för att uppfylla lagens 

processuella krav kan antalet häktade barn minska. Det krävs att vi frångår förändringar 

som enbart är verkningsfulla i teorin och vågar fokusera på förändringar som är reella 

och märkbara i praktiken.   
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