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SAMMANFATTNING 

Europarådets kommitté mot tortyr CPT, har under 24 år kritiserat Sveriges hantering av 

häktning och restriktioner för unga lagöverträdare. Den senaste kritiken kom den 17 

februari 2016 och avser CPT:s besök i Sverige året innan. Åter igen visade rapporten på 

stora brister i svenska häkten. Av barnombudsmannens och barnrättskommitténs kritik 

framgår vidare att ungas hälsa kan påverkas negativt under häktning då unga löper en 

ökad risk för att drabbas av psykisk ohälsa om de isoleras. Det är även vanligt att isolerade 

personer uppvisar psykosliknande tillstånd. Begränsning i kontakt med familj och vänner, 

är något som de unga häktade själva har uppgett är svårt att hantera då häktningen innebär 

en kris för den unge.  

Uppsatsens syfte är att undersöka om häktning av unga och åläggande av restriktioner för 

unga kan ses som tortyr eller om häktning av unga och åläggande av restriktioner för unga 

är en skälig åtgärd utifrån den kritik som presenteras i uppsatsen. Frågeställningarna som 

behandlas i uppsatsen är: Hur ser aktuell lagstiftning ut gällande häktning av unga och 

åläggande av restriktioner för unga? Kan häktning av unga samt att ålägga unga 

restriktioner ses som tortyr eller skälig åtgärd utifrån kritiken som har presenterats av 

barnombudsmannen, FN:s specialrapportör mot tortyr, barnrättskommittén, europarådets 

kommitté mot tortyr CPT samt häktes- och restriktionsutredningen? 

Uppsatsen visar att häktning av unga och åläggande av restriktioner för unga, inte kan ses 

som tortyr enligt tortyrkonventionens definition. Däremot kan häktning enligt 

tortyrkonventionen artikel 16 punkt 1 ses som omänsklig behandling eller bestraffning 

vilket konventionsstaterna så långt möjligt är skyldiga att förhindra. Barnombudsmannen 

och FN:s specialrapportör mot tortyr anser att effekterna av häktning av unga kan ses som 

tortyr när den unge isoleras längre än 15 dagar. Dessutom kan häktning och restriktioner 

för unga ses som omänsklig behandling enligt barnkonventionen, EKMR och 

tortyrkonventionen. Utifrån vad framställningen har visat är det sannolikt att Sverige 

kommer att förändra förfarandet kring häktning och restriktioner för unga. I augusti 2016 

presenterar häktes- och restriktionsutredningen ett förslag om hur antalet häktningar och 

förekomsten av restriktioner kan minskas samt hur häktningstiderna kan förkortas för att 

på det sättet minska den pågående isoleringen i svenska häkten. Det är uppenbart att 

häktning och restriktioner mot unga är ett område som behöver utvecklas vidare. En 

önskvärd förändring skulle vara att Sverige tar kritiken som har lyfts fram på allvar och 
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försöker förändra unga lagöverträdares vistelse i häkten för att minimera psykisk ohälsa 

bland unga lagöverträdare som häktas.  
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1 INTRODUKTION 

 

1.1 Inledning 

Häktning och restriktioner mot unga lagöverträdare i Sverige är ett omdiskuterat och 

kritiserat område.1 Nyligen, 17 februari 2016, fick Sverige återigen kritik av Europarådets 

kommitté mot tortyr (CPT) för hur häktade personer hanterades under kommitténs besök 

i Sverige i maj 2015. Sverige har enligt kommittén visat knapphändiga framsteg trots 

åtskilliga diskussioner dem emellan om hur restriktioner används. Regeringen har gett i 

uppdrag till olika aktörer att undersöka häktningssituationen i Sverige. Regeringen har 

tillsatt utredningen Färre i häkte och minskad isolering som handlar om hur 

häktningstider och restriktioner kan användas i mindre utsträckning. Enligt 

kommittédirektiv 2015:80 ska utredningen Färre i häkte och minskad isolering redovisas 

senast den 23 augusti 2016.2   

Brottsförebyggande rådet (Brå) har av regeringen fått i uppdrag att kartlägga situationen 

i häkte och resultatet ska redovisas senast den 25 januari 2017.3 Syftet med att kartlägga 

situationen i häkte är att öka kunskapen om hur häktning och restriktioner används samt 

hur åtgärder för att förhindra isolering används.4 I Brås uppdrag att kartlägga situationen 

i häkte ingår även att ge förbättringsförslag på hur häktesverksamheten kan utvecklas 

samt att särskilt undersöka unga häktades förhållanden.5 Statskontorets har av regeringen 

fått i uppdrag att granska hanteringen av forensiska undersökningar i ärenden med 

häktade personer och statskontoret ska enligt regeringsbeslutet redovisa sitt uppdrag 

senast den 1 februari 2016.6  

Regeringen har gett kriminalvården i uppdrag att under 2013–2016 genomföra en särskild 

satsning för unga. Kriminalvården har fått i uppdrag att använda tidiga insatser för unga 

häktade för att bryta isoleringen. Kriminalvårdens uppdrag ska rapporteras i mars 2017. 

Brå har redan bidragit till ungdomssatsningen genom att via en enkätundersökning ha 

                                                           
1 Ivars & Wetterqvist Allt om juridik 24/2 2016, Wahlberg Dagens juridik 24/7 2015, Andersson 

Advokaten Nr 2 2016 årgång 82, CPT/Inf (2016) 1 s 5. 
2 Kommittédirektiv 2015:80, Ivars & Wetterqvist Allt om juridik 24/2 2016, Andersson Advokaten Nr 2, 

2016, årgång 82. 
3 Ju2015/05662/KRIM s 1. 
4 Ju2015/05662/KRIM s 1. 
5 Ju2015/05662/KRIM s 3. 
6 Ju2015/05664/Å s 1. 
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tagit reda på vad de unga intagna anser om insatserna som har vidtagits för att de ska få 

en förbättrad situation i häktet.7 Åklagarmyndigheten har i sin rapport från januari 2014 

föreslagit att unga som häktas bör ha rätt till minst två timmar mänsklig kontakt per dag. 

Åklagarmyndigheten anser att ett fullgott alternativ till häktning av unga misstänkta borde 

vara att placera den unge enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(1990:52) (LVU) på ett § 12-hem.  Alternativet anses av åklagarmyndigheten vara fullt 

tillräckligt vid allvarliga brott där kollusionsfara föreligger och dessutom väl förenligt 

med barnperspektivet. Åklagarmyndigheten anser att det bör utredas huruvida unga 

häktade ska kunna placeras enligt LVU och om en ny lag ska införas.8 

Att brottsutredningar ska kunna bedrivas effektivt motiverar varför en häktad person ska 

kunna åläggas restriktioner. Enligt proposition 2009/10:135 ska dock restriktioner 

användas återhållsamt. För den häktade innebär restriktioner dock ett stort 

integritetsintrång. Hur lång tid restriktionerna pågår är en annan faktor som påverkar 

upplevelsen av intrånget.9 Av barnombudsmannens kritik framgår att unga vid isolering 

löper en ökad risk för att drabbas av psykisk ohälsa. Isolerade personer uppvisar vanligen 

psykosliknande tillstånd. Då häktningen utgör en kris i den unges liv uppger unga häktade 

själva att de har ett behov av stöd från familj och vänner. Härtill kan läggas att det råder 

brist i tillgången på professionell hjälp för de unga häktade.10 Vidare framgår av 

barnrättskommitténs kritik att barns fysiska och psykiska hälsa kan påverkas negativt av 

isolering.11 Då det framkommit att ungas hälsa kan påverkas negativt av häktning eller 

häktning med restriktioner, kan skäligheten i att häkta unga ifrågasättas.12 

 

1.2 Uppsatsens syfte, frågeställningar och avgränsning 

1.2.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka om häktning av unga och åläggande av restriktioner för 

unga kan ses som tortyr eller om häktning av unga och åläggande av restriktioner för unga 

är en skälig åtgärd. Följande frågeställningar besvaras: 

                                                           
7 Brå, Ung i häkte, s 4, 8. 
8 Åklagarmyndigheten, Häktningstider och restriktioner, s 84 f. 
9 Prop 2009/10:135 s 115 f. 
10 Barnombudsmannen, Från insidan, s 33 f. 
11 Åklagarmyndigheten, Unga lagöverträdare och barnkonventionen, s 15. 
12 Åklagarmyndigheten, Unga lagöverträdare och barnkonventionen, s 15. 
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– Hur ser aktuell lagstiftning ut gällande häktning av unga och åläggande av 

restriktioner för unga? 

– Kan häktning av unga samt att ålägga unga restriktioner ses som tortyr eller 

skälig åtgärd, utifrån kritiken som har presenterats av barnombudsmannen, 

FN:s specialrapportör mot tortyr, barnrättskommittén, europarådets kommitté 

mot tortyr CPT samt häktes- och restriktionsutredningen?  

 

1.2.2 Avgränsning 

Uppsatsen utgör en kritisk granskning av åtgärderna  att häkta unga människor under 21 

år samt att ålägga unga restriktioner. Uppsatsen har avgränsats till att behandla unga i 

Sverige och förhållanden på svenska häkten. Uppsatsen kommer således inte att utgöra 

en komparation med förhållanden för unga häktade i andra länder eller behandla vuxna 

människor som häktats. Uppsatsen avser inte heller att beröra unga gripna, anhållna eller 

intagna på kriminalvårdsanstalt. Ungdomar som är lagöverträdare definieras i den här 

framställningen som 15–21 år gamla.13 

 

1.3 Uppsatsens disposition, metod och material 

1.3.1 Disposition 

Varje kapitel har en egen inledning för att leda in läsaren på ett nytt område. Efter 

inledningskapitel ett med sedvanlig information om uppsatsens inriktning, informerar 

kapitel två om grundläggande lagstiftning och rättsprinciper kring häktning. Kapitel tre 

behandlar därefter särskilt häktning av unga och hur åtgärden förhåller sig till lagar, 

konventioner, praxis och principer. Vidare fokuserar kapitel fyra på restriktioner för unga 

häktade samt kapitel fem på kritik och förslag kring häktning och restriktioner för unga. 

Diskussionsdelarna i varje kapitel om skäligheten i att häkta unga och ålägga dem 

restriktioner, knyts samman i framställningens avslutande kapitel sex under 

sammanfattande och avslutande kommentarer och reflektioner. I kapitel sex ges även en 

utblick de lege ferenda. 

                                                           
13 Åklagarmyndigheten, Häktningstider och restriktioner, s 29. I Åklagarmyndigheten Unga 

lagöverträdare och barnkonventionen s 10 hänvisas till barnkonventionens definition av barn som är 

människor under 18 år. 
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Uppsatsen består av olika delar. Den första delen svarar på frågeställningen hur aktuell 

lagstiftning ser ut gällande häktning av unga och åläggande av restriktioner. Den 

behandlar grundläggande häktningsregler och häktningsregler för unga lagöverträdare 

samt hur reglerna förhåller sig till relevanta artiklar i barnkonventionen, EKMR och 

tortyrkonventionen. Även två rättsfall lyfts fram i den här delen för att exemplifiera hur 

rätten kan resonera för att avgöra om en ung person ska häktas. Rättsfallen har valts ut på 

grund av att de omnämns som exempel i Åklagarmyndighetens rapport Häktningstider 

och restriktioner.  

Uppsatsens andra del behandlar kritik mot att unga häktas och åläggs restriktioner för att 

svara på frågeställningen vad det finns för kritik som talar mot att vidta häktning och 

restriktioner mot unga, utifrån barnombudsmannen, barnrättskommittén, europarådets 

kommitté mot tortyr CPT och häktes- och restriktionsutredningen. Kritiken är deskriptiv 

inledningsvis för att sedan analyseras i slutet av kapitlet. Det material som har använts 

för att utreda kritiken om att häktning och restriktioner används för unga, utgörs av 

rapporter från barnombudsmannen, barnrättskommittén, europarådets kommitté mot 

tortyr CPT samt en artikel om den kommande häktes- och restriktionsutredningen som 

blir klar och presenteras i augusti 2016.  

Varje kapitel kan sägas bestå av en inledande deskriptiv del och en avslutande 

analyserande del. Analys sker således löpande genom framställningen och ett nytt kapitels 

analys knyts ihop med föregående kapitels analyserande del. I kapitlet med 

sammanfattande och avslutande kommentarer och reflektioner i slutet av framställningen 

sker en sammankoppling av analysen i relevanta delar av varje kapitel. 

 

1.3.2 Metod och material 

Den metod som har använts för att söka svar på angivna frågeställningar består av en 

förening mellan olika metoder. Den ena metoden är den rättsdogmatiska metoden. Med 

rättsdogmatisk metod menas i den här uppsatsen att sedvanliga rättskällor som lagtext, 

förarbeten, praxis och doktrin undersöks för att klargöra hur de svenska reglerna kring att 

häkta unga och ålägga unga restriktioner, ser ut. Gällande rätt fastställs således genom 

rättskälleläran vilken beskriver vilka rättskällor som får beaktas. Då tyngdpunkten i 
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uppsatsen är att undersöka kritik mot åtgärderna häktning och restriktioner mot unga, 

tolkas inte gällande rätt i någon större utsträckning.14 

Den andra metoden är den rättspolitiska metoden med vilken i den här uppsatsen består 

av att undersöka och diskutera skäligheten i att häkta unga. Diskussion kring skäligheten 

utgår från utvalda rapporter och artiklar som innehåller kritik på området att häkta unga 

och ålägga unga restriktioner, för att undersöka vilka konsekvenser häktning och 

restriktioner av unga lagöverträdare kan ge på de ungas hälsa. Framställningen granskar 

kritiskt att samhället använder häktning och restriktioner mot unga då de ungas hälsa 

påverkas negativt av åtgärderna. 

I uppsatsen redogörs för olika konventioner som Sverige har ratificerat: Europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

(EKMR), Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning (Tortyrkonventionen) och FN:s konvention om barnets 

rättigheter (Barnkonventionen). Vidare redogörs översiktligt för regeringsformen 

(1974:152) (RF) och mer ingående för rättegångsbalken (1942:740) (RB), lagen 

(1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LuL), häkteslagen 

(2010:611) (HL) samt i viss mån berörs även lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 

om vård av unga (LVU). 

  

                                                           
14 Sandgren 2007, s 36 f, 53, Sandgren 2005, s 648-656. 
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2 ALLMÄNT OM HÄKTNING 

 

2.1 Inledning 

Det här kapitlet är skapat för att ge läsaren en grundkunskap i grundläggande regler och 

principer som beaktas vid häktning. Kapitlet behandlar i vilka situationer häktning kan 

bli aktuellt. Kapitlet inriktas på att behandla RB 24:1–2.  

Parterna är inte jämställda i brottmål eftersom polis och åklagare i sådana mål kan 

använda sig av straffprocessuella tvångsmedel. För att parternas likställdhet ska få 

inskränkas krävs att inskränkningen anses absolut nödvändig.15 Polis och åklagare har 

den viktiga uppgiften att motverka brottslighet vilket har angivits som ett argument för 

att de här yrkesgrupperna har fått en så stark position i brottmål.16 Åklagaren har som 

uppgift att se till att straff verkställs.17 Polisen har möjlighet att gå in i den misstänktes 

bostad för att säkra bevis och åklagaren har möjlighet att besluta om anhållande av den 

misstänkte. När den misstänkte blir häktad kränks den misstänktes frihet genom att denne 

avskärmas från omvärlden. Den misstänkte kan även komma att åläggas restriktioner 

under den tid som häktningen pågår.18 

 

2.2 Grundläggande regler i rättegångsbalken 24:1 

2.2.1 Häktningsfall enligt huvudregeln i första stycket 

I RB 24:1 stycke 1 stadgar huvudregeln följande: ”Den som på sannolika skäl är misstänkt 

för ett brott, för vilket är föreskrivet fängelse ett år eller därutöver, får häktas, om det med 

hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållanden eller någon annan 

omständighet finns risk för att han19 

                                                           
15 Ekelöf m fl, Rättegång häfte III, s 37 f. 
16 Ekelöf m fl, Rättegång häfte III, s 37 f, Landström, Åklagaren som grindvakt, s 54. 
17 Landström, Åklagaren som grindvakt, s 53. 
18 Ekelöf m fl, Rättegång häfte III, s 37 f. 
19 SOU 1938:44 s 298. 
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1) avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff, 

2) genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning eller 

3) fortsätter sin brottsliga verksamhet.”20 

För häktning enligt huvudregeln krävs att den starkaste misstankegraden, sannolika skäl, 

föreligger. Misstanken ska även vid en objektiv bedömning framstå som berättigad. 

Häktning syftar främst till att hindra risk för flykt och kollusion enligt RB 24:1 stycke 1 

punkt 1–2 vilka jämte recidivfara kommer att beskrivas härnäst.21 

Flyktfara stadgas i RB 24:1 stycke 1 punkt 1 och innebär risk för att den misstänkte 

kommer undan lagföring genom att avvika eller på annat sätt undandra sig lagföring eller 

straff.22 Avvikandet kan bestå i att personen lämnar sin bostads- eller vistelseort, lämnar 

landet eller att personen ”går under jorden”.23 Som avvikande räknas även då en misstänkt 

stannar kvar på sin bostads- eller vistelseort och håller sig gömd eller ändrar sitt utseende 

genom att till exempel använda en förklädnad.24 Förflyttande som är försvarbart inom 

eller utom orten såsom tjänsteresa, resa på grund av sociala förhållanden eller liknande 

resa räknas inte som en flyktfara enligt RB 24:1 stycke 1 punkt 1. Häktning på grund av 

flyktfara kan göra det möjligt att erhålla information från den misstänkte under 

förundersökningen och vid huvudförhandlingen samt kan möjliggöra att en eventuell dom 

av ett frihetsstraff kan verkställas.25 

Kollusionsfara stadgas i RB 24:1 stycke 1 punkt 2 och innebär att det föreligger risk för 

att den misstänkte undanröjer bevis eller försvårar sakens utredning.26 Kollusionsfara 

varar så länge som utredningen riskerar att försvåras men minskar i takt med att polisen 

säkrar spår och håller förhör med inblandade. Kollusionsfaran näst intill utesluts när den 

misstänkte erkänner ett brott och utredning styrker erkännandet. Efter att den misstänkte 

har erkänt ett brott minskar den misstänktes möjligheter att försvåra utredningen eller 

undanröja bevisning även om vittnen fortfarande kan bli berörda och påverkas att inte 

vittna.27  

                                                           
20 SOU 1938:44 s 298. 
21 SOU 1938:44 s 298. 
22 Clevesköld m fl, Samhället och de unga lagöverträdarna, s 106, Ekelöf m fl, Rättegång häfte III, s 57.  
23 Ekelöf m fl, Rättegång häfte III, s 57. 
24 SOU 1938:44 s 298. 
25 Ekelöf m fl, Rättegång häfte III, s 57. 
26 SOU 1938:44 s 298. 
27 SOU 1985:27 s 132. 
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Recidivfara stadgas i RB 24:1 stycke 1 punkt 3 och föreligger då det finns risk för att den 

misstänkte återfaller i brottslighet. Återfallet ska antas ske inom en snar framtid och om 

den misstänkte släpps fri ska det finnas risk för att denne begår nya brott innan lagföring 

har skett för det första brottet. De brott som riskerar att begås ska i stort sett kunna leda 

till häktning.28 Även om den misstänkte tidigare är ostraffad kan återfallsrisk finnas.29 

 

2.2.2 Den obligatoriska regeln i andra stycket 

Ekelöf benämner regeln i RB 24:1 stycke 2 för den obligatoriska regeln30 vilken innebär 

att häktning ska ske om det lägsta straffet för det aktuella brottet är fängelse i två år och 

det inte är uppenbart att skäl till häktning saknas. Till skillnad från i stycke 1, stadgas i 

stycke 2 en omvänd presumtion som innebär att häktning ska ske vid särskilt allvarliga 

brott. Domstolen kan vid brott med lägst två års fängelse i straffskalan, utgå från att 

kraven för häktning är uppfyllda och domstolen behöver inte utreda frågan närmare, så 

länge ingen uppenbar omständighet talar mot häktning.31 Det räcker att domstolen inte 

kan utesluta att det föreligger en risk för någon av häktningsgrunderna (flykt-, kollusion- 

eller recidivfara), för att kunna häkta.32 Skyldigheten att i varje specifikt fall pröva om 

häktningsskäl föreligger, ankommer på domstolen.33 Att uppenbara skäl för häktning 

saknas, innebär att det är uppenbart att flykt-, kollusion- eller recidivfara inte föreligger.34 

 

2.2.3 Proportionalitet och bötesstraff enligt tredje stycket 

Proportionalitetsprincipen i RB 24:1 stycke 3 innebär att häktning är försvarligt då 

”skälen för åtgärden väger tyngre än det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär, 

för den misstänkte eller för något annat motstående intresse”. Proportionalitetsprincipen 

ska således iakttagas vid tillämpning av RB 24:1 stycke 1–2. Proportionalitetsprincipen 

innebär att minsta möjliga tvång ska användas för att uppnå det avsedda syftet med 

häktning och häktning ska inte ske om mindre ingripande åtgärder kan användas. Om det 

                                                           
28 Prop 1986/87:112 s 100 f, Lindberg, Karnov, kommentaren till rättegångsbalken, not 807. 
29 Lindberg, Karnov, kommentaren till rättegångsbalken, not 807.  
30 Ekelöf m fl, Rättegång häfte III, s 54. 
31 Prop 1986/87:112 s 34, Lindberg, Karnov, kommentaren till rättegångsbalken, not 814. 
32 Lindberg, Karnov, kommentaren till rättegångsbalken, not 815. 
33 Lindberg, Karnov, kommentaren till rättegångsbalken, not 814. 
34 Lindberg, Karnov, kommentaren till rättegångsbalken, not 815. 
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saknas skäl för att häkta ska personen inte häktas. Det måste dessutom vara uppenbart att 

skäl saknas.35 Bestämmelsen om proportionalitet har betydelse även under gripandet och 

då man prövar om ett anhållande ska beslutas. Vidare får principen även betydelse då 

frågan om omhäktning tas upp till avgörande.36 Förutom i RB 24:1 stycke 3, stadgas 

proportionalitetsprincipen även i RB 24:1 stycke 4 där det anges att häktning inte får ske 

då den misstänkte antas bli dömd till enbart böter.37 

 

2.3 Rättegångsbalken 24:2 

2.3.1 Häktning enligt en fakultativ regel 

Ekelöf benämner regeln i RB 24:2 för en fakultativ regel38 vilken innebär att en person 

kan häktas för ett brott som inte har ett års fängelse i straffskalan. Den fakultativa regeln 

innebär att häktning får ske i fall där den misstänkte är på sannolika skäl misstänkt för att 

ha begått ett brott. Det innebär att domstolen har rätt att häkta den misstänkte men är inte 

tvungen att häkta. Domstolen kan häkta oavsett brottets allvarlighetsgrad och kan ske i 

följande fall39 

1) den misstänkte är okänd och vägrar uppge namn och hemvist eller om han befaras 

lämna fel uppgifter, eller40 

2) om den misstänkte saknar hemvist i Sverige och kan antas lämna landet och 

därmed undkomma att bli lagförd eller straffad. Kravet på sannolika skäl i RB 

24:1 gäller även här men det krävs inte att fängelse ett år är föreskrivet i 

straffskalan för det aktuella brottet.41 

 

 

                                                           
35 Zeteo, kommentaren till rättegångsbalken 24:1 stycke 3. 
36 Prop 1988/89:124 s 66. För vidare läsning om nämnda princip rekommenderas NJA 2011 s 518 

angående häktning i ett utlämningsärende. HD resonerade om proportionalitetsprincipens betydelse vid 

häktning och uttalade att det ställs högre krav (starkare skäl) för att förlänga häktningen ju längre 

frihetsberövandet har varat. 
37 Åklagarmyndigheten, Häktningstider och restriktioner, s 12.  
38 Ekelöf m fl, Rättegång häfte III, s 54. 
39 Zeteo, kommentaren till rättegångsbalken 24:2. 
40 Zeteo, kommentaren till rättegångsbalken 24:2. 
41 Zeteo, kommentaren till rättegångsbalken 24:2.  
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2.4 Vissa rättsprinciper 

När en åtgärd innebär att en individs rättigheter inskränks på grund av utövning av 

tvångsmedelsbefogenheter, aktualiseras allmänna gällande rättsprinciper som 

behovsprincipen och proportionalitetsprincipen.42 Jag har valt att applicera 

behovsprincipen och proportionalitetsprincipen på min framställning eftersom häktning 

och restriktioner kräver att en avvägning görs i varje enskilt fall för att avgöra om 

tvångsåtgärder som häktning och restriktioner är proportionerliga i det enskilda fallet.43 

Behovsprincipen och proportionalitetsprincipen kommer att behandlas översiktligt i det 

följande.   

Behovsprincipen innebär vid användning av tvångsmedel, som till exempel vid häktning, 

att en myndighet endast har rätt att använda sig av ett tvångsmedel när tvångsmedlet anses 

nödvändigt för att lösa en uppgift. Tvånget är nödvändigt om det är ändamålsenligt, vilket 

innebär att åtgärden ska leda till önskat resultat. Det ska finnas ett behov och av en viss 

åtgärd för att åtgärden ska anses motiverad och nödvändig. Det minst ingripande 

alternativet ska väljas för att uppnå det önskade syftet med åtgärden. Det innebär att 

straffprocessuella tvångsmedel endast kan användas då mindre ingripande åtgärder 

saknas eller inte anses fungera.44 Tvångsmedlet ska vidare upphöra så fort det inte anses 

motiverat längre.45 En åtgärd som innefattar tvång, ska inte enbart eller uteslutande ha 

som syfte att underlätta myndighetens arbete.46 Behovsprincipen uttrycks bland annat i 

RB 25:1 stycke 1 där en avvägning görs mellan reseförbud och häktning.47 

Proportionalitetsprincipen aktualiseras vid varje fall av häktningsbeslut eller beslut om 

att ålägga en person restriktioner.48 Principen utgår från vilka negativa effekter 

tvångsanvändning kan leda till.49 Vid proportionalitetsprövningen görs en avvägning 

mellan de motstående intressena skada och förväntad nytta med tvångsmedlet.50 Skadan 

ska stå i rimlig proportion till nyttan med åtgärden.51 Anledningen till att en åtgärd 

                                                           
42 SOU 1984:54 s 77-80, Westerlund, Straffprocessuella tvångsmedel, s 23. 
43 SOU 1984:54 s 77-80, Westerlund, Straffprocessuella tvångsmedel, s 23. 
44 Ekelöf m fl, Rättegång häfte III, s 49, SOU 1984:54 s 77, Westerlund, Straffprocessuella tvångsmedel, 

s 24. 
45 Ekelöf m fl, Rättegång häfte III, s 48, SOU 1984:54 s 77 f. 
46 SOU 1984:54 s 77, SOU 1985:27 s 130. 
47 Rättegångsbalken 25:1 stycke 1. 
48 Åklagarmyndigheten Häktningstider och restriktioner, s 16. 
49 Ekelöf m fl, Rättegång häfte III, s 48. 
50 Ekelöf m fl, Rättegång häfte III, s 49. 
51 Ekelöf m fl, Rättegång häfte III, s 48, Åklagarmyndigheten Häktningstider och restriktioner, s 16.  
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behöver användas, vilken ofta är att utredningen och lagföringen ska säkerställas, ska 

väga tyngre än intrånget för den enskilde.52 Principen kan exempelvis innebära att en 

person inte häktas i en situation där personen förväntas bli dömd till endast skyddstillsyn, 

då en häktning kan anses oproportionerlig i förhållande till skadan. I regel betraktas 

åtgärder mot egendom och ekonomiska intressen som mindre allvarliga än kränkningar 

av en persons frihet och integritet.53 De motstående intressena avgör valet av tvångsmedel 

och hur länge det ska bestå.54 Prövningen av om frihetsinskränkningen överväger skadan 

som den misstänkte utsätts för, ska ske fortlöpande under frihetsberövandet. Alternativa 

åtgärder som är mindre ingripande, övervägs i första hand. Kraven för fortsatt häktning 

blir högre ju längre tid ett frihetsberövande varar.55 Proportionalitetsprincipen stadgas i 

RB kapitel 24–28 om tvångsmedel.56 

 

2.5 Diskussion 

För att en person ska kunna häktas enligt svensk lag krävs att den starkaste 

misstankegraden sannolika skäl, föreligger. Häktning får, som huvudregel, bara ske för 

brott som har ett års fängelse eller därutöver i straffskalan. Vidare krävs även att någon 

av häktningsgrunderna i RB 24:1 stycke 1 punkt 1–3 är uppfyllda vilket innebär att någon 

av där angivna risker måste föreligga på grund av brottets beskaffenhet, den misstänktes 

förhållanden eller någon annan omständighet. Härutöver krävs att misstanken framstår 

som berättigad, vilket är en bedömningsfråga från fall till fall.57 

Åtgärden häktning syftar främst till att förhindra risk för flykt- och kollusionsfara i RB 

24:1 stycke 1 punkt 1–2.58 När det gäller flyktfara kan det tyckas logiskt att man kan häkta 

någon på den grunden, eftersom den helt enkelt innebär en risk för att den misstänkte 

avviker eller drar sig undan och därför inte blir lagförd. Det blir svårt att sköta utredningen 

om den misstänkte avviker/drar sig undan lagföring eller går under jorden. 

Kollusionsfaran blir möjligtvis svårare att motivera med tiden då risken för kollusionsfara 

ofta blir lägre ju längre en person har suttit häktad. Kollusionsfaran minskar ofta med 

                                                           
52 Åklagarmyndigheten Häktningstider och restriktioner, s 16, Ekelöf m fl, Rättegång häfte III, s 49. 
53 Ekelöf m fl, Rättegång häfte III, s 49. 
54 Ekelöf m fl, Rättegång häfte III, s 49. 
55 Åklagarmyndigheten Häktningstider och restriktioner, s 16. 
56 Rättegångsbalken kapitel 24-28. 
57 Rättegångsbalken 24:1. 
58 SOU 1938:44 s 298. 
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tiden på grund av att polisen under häktningstiden kan ha lyckats säkra spår och förhöra 

en del personer som ska höras under utredningen. Kollusionsfara kanske inte föreligger 

längre eller kan vara svårare att motivera när utredningen har pågått en tid. Jämfört med 

flyktfara kan risken för kollusionsfara om möjligt vara svårare att bedöma då 

kollusionsfaran kan sägas vara mer diffus. Kollusionsfara kan uppfattas som mer diffus 

då kollusionsfaran handlar om att den misstänkte kan försvåra utredningen och undanröja 

bevis genom att vittnen eller andra som ska höras under utredningen kan påverkas och 

kanske till och med tystas. Då tycks recidivfara vara tämligen lättare att bedöma då 

recidivfara handlar om en risk för återfall i brottslighet.  

Enligt den obligatoriska regeln i RB 24:1 stycke 2, där häktning ska ske när det lägsta 

straffet för det aktuella brottet är fängelse i två år, krävs även där ytterligare 

omständigheter för att kravet för häktning ska vara uppfyllt. När skäl för att häkta saknas 

ska häktning inte ske. Varje enskilt fall ska dock prövas för att se om häktning ska 

verkställas eller uteslutas. Presumtionen tycks dock vara att häktning sker om inte någon 

omständighet talar för att man ska avstå från att häkta.  
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3 SÄRSKILT OM HÄKTNING AV UNGA 

LAGÖVERTRÄDARE 

 

3.1 Inledning 

Kapitlet inleds med att undersöka ansvarsfördelningen i samhället mellan föräldrar, 

socialtjänst och kommunen. Det här kapitlet inleds med att ansvarsfördelningen i 

samhället för unga särskilt skyddsvärda lagöverträdare, undersöks. Därefter inriktas 

framställningen på att gå igenom RB 24:4, vissa bestämmelser i 

Förundersökningskungörelsen (1947:948) (FuK), LuL, barnkonventionen, EKMR samt 

tortyrkonventionen. Även NJA 1985 s. 56 och RH 2004:61 som exemplifierar när 

synnerliga skäl kan föreligga för häktning av en ung person, kommer att belysas.59 Syftet 

med kapitlet är vidare att utreda skäligheten i att häkta unga medan nästa kapitel avser att 

behandla skäligheten i att ålägga unga restriktioner. År 2012 var 120 ungdomar i åldern 

15–17 år häktade i Sverige. De två personer som satt längst var häktade i cirka 5 

respektive cirka 7 månader.60 

Vid förundersökning gällande en ung person kan åklagaren ta till olika tvångsmedel. Det 

rör sig om hämtning till förhör och medtagande till förhör, gripande, anhållning, häktning 

samt övriga tvångsmedel.61 Åklagaren ska undersöka om det finns alternativ till att häkta 

den unge, såsom placering enligt LVU eller SoL samt upprätthålla en fortlöpande kontakt 

med socialtjänsten under tiden som frihetsberövandet pågår.62 Det här kapitlets 

huvudsakliga inriktning och fokus är häktning av unga lagöverträdare. Unga 

lagöverträdare kan sägas vara ett särskilt prioriterat område enligt regeringen, då 

kommunen genom socialtjänsten ska förverkliga regeringens brottsförebyggande 

program.63 Färre personer anses bli rekryterade till kriminell verksamhet om insatserna 

inom socialtjänsten är fler. Om det är möjligt ska unga hållas utanför den statliga 

kriminalvården och i första hand erbjudas den vård och behandling som de behöver. Unga 

                                                           
59 Åklagarmyndigheten, Unga lagöverträdare och barnkonventionen, s 24. 
60 Åklagarmyndigheten, Häktningstider och restriktioner, s 82. 
61 Clevesköld m fl, Samhället och de unga lagöverträdarna, s 101-115. 
62 Åklagarmyndigheten, Unga lagöverträdare och barnkonventionen, s 4. 
63 Brå, Polisers syn på brottsförebyggande arbete, s 30 visar att ett exempel på brottsförebyggande 

insatser är polisens insatser för ungdomar som riskerar att hamna i brottslighet. Järfälla Kommun, 

Trygghetsskapande program för Järfälla kommun visar ett annat exempel på brottsförebyggande och 

trygghetsskapande insatser som består i tidiga insatser inom socialtjänsten.  
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kan inte heller straffas i samma utsträckning som vuxna. Unga är särskilt skyddsvärda 

och därför skiljer man mellan vuxna och unga, vilket behandlas i avsnittet nedan.64 

 

3.2 Ansvarsfördelning i samhället för unga särskilt skyddsvärda 

Kommunen har enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) 2:1 det yttersta ansvaret för att 

de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Således ska 

kommunen stötta och hjälpa unga som vistas i brottslig verksamhet eller som på grund 

av andra missförhållanden behöver hjälp.65 Den politiskt valda socialnämnden fullgör 

sedan kommunens uppgifter. Regeringen har även brottsförebyggande program om 

åtgärder som socialtjänsten kan använda för att förhindra att människor hamnar i 

kriminalitet. Även här är kommunen ansvarig för att programmet genomförs.66     

Det finns ett flertal regler till skydd för unga människor som begår brott.  

Straffmyndighetsåldern i Sverige är 15 år vilket fastslås i brottsbalken (1962:700) (BrB) 

1:6. Om någon har begått brott innan den fyllt 15 år får denne således inte dömas till 

straff. I första hand åligger skyddsansvaret för barn och ungdomar föräldrarna. Därefter 

åligger det socialtjänsten i kommunen att se till att enskilda och däribland unga 

lagöverträdare får tillräckligt stöd enligt tidigare nämnda SoL 2:1. Unga lagöverträdare 

har rätt att få den vård och den behandling som de behöver från kommunens socialtjänst 

som har ansvar för unga lagöverträdare i åldern 18–20 år. De unga ska om möjligt hållas 

utanför den statliga kriminalvården. När det är möjligt ska denna grupp erbjudas stöd och 

åtgärder istället för att få en påföljd utdömd.67 En person som är under 18 år får dömas 

till frihetsberövande påföljd i sällsynta undantagsfall. LuL, som kompletterar RB, reglerar 

brottmål där unga lagöverträdare är inblandade. LuL avser främst unga under 18 år men 

behandlar även unga i åldern 18–21 år. Det åligger domstol, åklagare, polis och 

                                                           
64 Clevesköld m fl, Samhället och de unga lagöverträdarna, s 16 f. 
65 Clevesköld m fl, Samhället och de unga lagöverträdarna, s 16 f. 
66 Clevesköld m fl, Samhället och de unga lagöverträdarna, s 17. Brå, Polisers syn på brottsförebyggande 

arbete, s 30 visar att ett exempel på brottsförebyggande insatser är polisens insatser för ungdomar som 

riskerar att hamna i brottslighet. Järfälla Kommun, Trygghetsskapande program för Järfälla kommun 

visar ett annat exempel på brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser som består i tidiga insatser 

inom socialtjänsten. 
67 Clevesköld m fl, Samhället och de unga lagöverträdarna, s 16. 
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kriminalvård att se till att människor följer straffrättsliga regler för att grundläggande 

värden ska respekteras och upprätthållas i samhället.68 

 

3.3  Regler och konventioner 

3.3.1 Rättegångsbalken 

Syftet med häktning är främst att hindra flykt- och kollusionsfara enligt RB 24:1 stycke 

1 punkt 1–2.69 I Sverige får en ung person häktas då det är uppenbart att betryggande 

övervakning inte kan ordnas enligt RB 24:4 och synnerliga skäl föreligger enligt LuL 23 

§. 

I RB 24:4 stycke 1 stadgas att om det kan befaras att häktning kan medföra allvarligt men 

för en person på grund av dennes ålder, får häktning endast ske om det är uppenbart att 

betryggande övervakning inte kan ordnas. En ung person ska alltså bara häktas om 

övervakning inte kan ordnas. Om den misstänkte inte accepterar övervakning kan 

personen dock häktas enligt RB 24:4 stycke 1 mening 3.70 När det uppstår en fråga om 

att häkta en ung person, har övervakning således företräde framför häktning. Häktning av 

personer under 18 år antas alltid medföra allvarliga men för personen och därför är 

häktning en sista utväg som bör undvikas så långt möjligt och endast tillgripas i 

undantagsfall.71 

För att häktning ska kunna beslutas av rätten, ska det först ha prövats om betryggande 

övervakning kan ske och vara uppenbart att det inte går att ordna.72 Enligt 

Förundersökningskungörelsen (1947:948) (FuK) 26 § stycke 1, ska åklagaren försöka 

ordna nödvändig övervakning om det kan antas att häktning inte får ske om en sådan 

övervakning ordnas. Övervakning kan enligt FuK 26 § stycke 2 ordnas på institution, i 

annat hem eller i den misstänktes eget hem.73 Alla möjligheter som finns bör tillvaratas 

för att så långt möjligt undvika häktning av unga under 18 år.74 Dock kan det vara svårt 

att vid kollusionsfara ordna en mindre ingripande åtgärd än häktning, då åtgärden ska 

                                                           
68 Clevesköld m fl, Samhället och de unga lagöverträdarna, s 16, Landström, Åklagaren som grindvakt, s 

54. 
69 SOU 1938:44 s 298. 
70 Prop 1964:10 s 164. 
71 Prop 1964:10 s 163 f. 
72 Prop 1964:10 s 163 f. 
73 Se för särskilda krav FuK 27 §.  
74 Prop 1964:10 s 164. 
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säkerställa en betryggande övervakning. Vid en åtgärd enligt LVU kan det vid 

kollusionsfara (risk för att den misstänkte undanröjer eller försvårar sakens utredning) 

finnas risk för att den misstänkte kontaktar personer som ska höras i utredningen. I 

motsats till vid kollusionsfara kan det vara lättare att ordna en mindre ingripande åtgärd 

än häktning  när andra häktningsskäl såsom recidiv- eller flyktfara, föreligger.75 

Anledningen till att det vid kollusionsfara kan vara svårare att ordna en mindre ingripande 

åtgärd än häktning när åtgärden måste kunna garantera betryggande övervakning, är att 

det krävs anhållande eller häktning för att ålägga en person restriktioner. Eftersom 

restriktioner inte är möjligt när den misstänkte omhändertas enligt LVU, ökar risken för 

att den misstänkte kontaktar olika personer som ingår i utredningen.76 

 

3.3.2 Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 

I RB 24:4 stycke 2 anges att det finns särskilda bestämmelser för den som är under 18 år 

och ska häktas. De åsyftade bestämmelserna anges i LuL. Angående häktning stadgas i 

LuL 23 § att häktning av ung person som inte fyllt 18 år får ske endast om synnerliga skäl 

finns.77 Det är den misstänktes ålder vid domstolsbeslutet som avgör om synnerliga skäl 

ska tillämpas, inte åldern vid brottstidpunkten.78   

Fallet NJA 1985 s. 56 handlade om en 17-åring som var misstänkt för olaga hot i fem fall 

och misshandel i två fall. HD uttalade följande i frågan om den unge skulle häktas79 

”Den unge har som anhållen och häktad varit berövad friheten i drygt tre 

månader. Med hänsyn till den brottslighet TR:n funnit honom skyldig till är 

sannolikt att hans kvarhållande i häkte medför att han därigenom blir 

berövad friheten under längre tid än som svarar mot det frihetsberövande 

som kan följa av ådömd påföljd. På grund av det anförda anser HD, även 

om viss risk finns för fortsatt brottslighet, synnerliga skäl inte föreligga att 

kvarhålla den unge i häkte.”80 

                                                           
75 RH 2004:61. 
76 Åklagarmyndigheten, Riksåklagarens riktlinjer för handläggning av ungdomsärenden, s 20 f. 
77 Rättegångsbalken 24:4 stycke 2, lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 23 §. 
78 Åklagarmyndigheten, Häktningstider och restriktioner, s 30 f. 
79 NJA 1985 s 56, se skäl under betänkandet då HD fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet. 
80 NJA 1985 s 56, se skäl under betänkandet då HD fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.  



 
 
 
 
 

25 

 

Fallet RH 2004:61 handlade om en mordmisstänkt 16-åring. Frågan gällde om synnerliga 

skäl har förelegat för att häkta 16-åringen. Hovrätten uttalade följande i frågan om 

synnerliga skäl för häktning förelåg enligt LuL 23 § och om betryggande övervakning 

kan ordnas enligt RB 24:481 

”I förevarande fall rör det sig om ett mycket allvarligt brott och risken för 

att utredningen försvåras om restriktionerna inte effektivt upprätthålls 

framstår som överhängande. Hovrätten finner mot denna bakgrund att det 

för närvarande får anses uppenbart att betryggande övervakning inte kan 

ordnas på annat sätt än genom häktning och att synnerliga skäl finns för att 

den unge ska vara häktad.”82  

Man bör undvika att förvara en ung person på kriminalvårdens häktesavdelningar 

eftersom frihetsberövandet kan få skadliga följder. Dock ska en person i åldern 15–17 år 

kunna häktas när särskilda skäl såsom recidivfara (risk för fortsatt brottslighet) föreligger. 

Som alternativ till häktning föreslås att den unge placeras på ett särskilt ungdomshem. 

Den unge ska endast placeras i häkte undantagsvis. För häktning på grund av flykt- eller 

kollusionsfara krävs att det för brottet är föreskrivet fängelse ett år eller längre, att 

synnerliga skäl föreligger samt att det är uppenbart att betryggande övervakning inte kan 

ordnas. En betryggande övervakning kan exempelvis vara en placering enligt LVU på 

grund av missbruk eller annat socialt nedbrytande beteende.83 Kollusionsfara (risk för att 

undanröjer bevis eller försvårar sakens utredning) är ett annat undantag där den unge kan 

häktas. Det kanske inte går att hindra att den unge träffar andra än personal under vistelsen 

på ungdomshemmet. Förslaget bygger på att de särskilda ungdomshemmen har särskilda 

avdelningar där unga häktade placeras och inte kommer i kontakt med unga som är dömda 

till särskild tillsyn. Att de två nyss nämnda grupperna ska hållas åtskilda från varandra är 

även en nödvändighet för att uppfylla 1966 års FN-konvention om medborgerliga och 

politiska rättigheter (ICCPR), vilken inte kommer att beröras närmare än så i den här 

uppsatsen.84 

 

                                                           
81 RH 2004:61, synnerliga skäl har ansetts föreligga att häkta en mordmisstänk 16-åring på grund av 

kollusionsfara. 
82 RH 2004:61, synnerliga skäl har ansetts föreligga att häkta en mordmisstänk 16-åring på grund av 

kollusionsfara. 
83 Prop 1994/95:12 s 118. 
84 Prop 1994/95:12 s 118. 
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3.3.3 Barnkonventionen 

FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad för barnkonventionen, antogs 1989 

av FN:s generalförsamling. Konventionen består av mänskliga rättigheter och friheter för 

barn och är ett rättsligt bindande avtal för de stater som anslutit sig.85 Det artiklar som 

främst är av intresse för uppsatsens syfte och frågeställningar är artikel 1, 3, 16, 37 och 

40. Artikel 1 slår fast att barn definieras som alla människor under 18 år om inte andra 

regler gäller för barnet. Artikel 3 punkt 1 stadgar att barnets bästa ska gälla i åtgärder som 

rör barn och som vidtas av domstolar och lagstiftande organ. I punkt 2 stadgas att 

konventionsstaterna ska garantera att barnet får det skydd och den omvårdnad som krävs 

för barnets välfärd samt att de personer som har lagligt ansvar för barnet garanterar barnet 

dess rättigheter och skyldigheter. Konventionsstaterna ska vidta lämpliga lagstiftnings- 

och administrativa åtgärder för att uppfylla kravet. I punkt 3 stadgas att 

konventionsstaterna ska garantera att institutioner och inrättningar som ger vård eller 

skydd åt barn uppfyller de normer som ansvariga myndigheter har fastställt särskilt vad 

gäller hälsa och säkerhet, personalens antal och lämplighet samt behörig tillsyn.86 

Artikeln 16 punkt 1 slår fast att ingripanden i ett barns privatliv, familjeliv, hem eller 

korrespondens, inte får vara godtyckliga eller olagliga.  Vidare ska barnet åtnjuta 

lagskydd mot angrepp på barnets heder och anseende.87 

I artikel 37 a) skyddas barn mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning. Häktning av ett barn ska enligt b) ha lagstöd och får endast 

användas i sista hand och ska vara kortast möjlig. Frihetsberövade barn ska enligt c) 

behandlas humant och med respekt för  människans värdighet. Vidare ska behoven hos 

ett barn i en viss ålder beaktas. Frihetsberövade barn ska hållas åtskilda från vuxna och 

ska ha rätt till kontakt med familj genom brevväxling och besök, när det anses lämpligast. 

Vidare har frihetsberövade barn enligt d) rätt till juridiskt biträde och även annan lämplig 

hjälp snarast samt få sitt frihetsberövande prövat av en domstol eller annan behörig 

myndighet som är oberoende och opartisk för att snabbt bli meddelad ett beslut i saken.88 

Artikel 40 punkt 1 stadgar att varje barn som misstänks för att ha begått ett brott har rätt 

att bli behandlad på ett sätt som främjar barnets känsla för värdighet och värde och som 

                                                           
85 Unicef Barnkonventionen s 4 f besökt 4/4 2016. 
86 Unicef Barnkonventionen artikel 1, artikel 3, artikel 16, artikel 37 och artikel 40 besökt 4/4 2016. 
87 Unicef Barnkonventionen artikel 16 besökt 4/4 2016. 
88 Unicef Barnkonventionen artikel 37 besökt 4/4 2016. 
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bidrar till att barnet får en utvecklad förståelse för andra mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter. Hänsyn ska även tas till barnets ålder och behandlingen ska bidra 

till att barnet återanpassas och själv vill få en konstruktiv roll i samhället.89 I punkt 2 (a) 

stadgas ett retroaktivitetsförbud som innebär att barn inte kan misstänkas för, åtalas för 

eller bli skyldigt för en handling eller underlåtenhet att handla om gärningen var tillåten 

då den begicks. Vidare anges minimigarantier i punkt 2 (b) som ett misstänkt barn har 

rätt till. Däribland anges (I) oskyldighetspresumtionen som innebär att barnet ska ses som 

oskyldigt innan dennes skuld är fastställd, (II) barnet har rätt att snarast och direkt få 

underrättelse om grunderna för anklagelsen samt har, liksom enligt artikel 37, rätt till 

juridiskt biträde eller annan lämplig hjälp för att förbereda sitt försvar, (III) saken ska 

avgöras utan dröjsmål av en behörig, opartisk och oberoende myndighet eller rättskipande 

organ och förhandlingen ska vara opartisk enligt lag, ett juridiskt ombud eller annat 

biträde som anses lämpligt ska närvara så länge det är förenligt med barnets bästa och här 

beaktas barnets ålder, situation, föräldrar eller vårdnadshavare, (IV) barnet kan inte 

tvingas att avge vittnesmål eller erkänna att denne är skyldig, barnet har rätt att kalla 

vittnen till förhör samt att (V) få sitt fall prövat i en högre instans enligt lag. (VI) Vidare 

har barnet rätt till tolk samt (VII) att barnets privatliv respekteras under hela förloppet.90 

I artikel 40 punkt 3 i barnkonventionen slås det fast att konventionsstaterna ska försöka 

upprätta myndigheter, institutioner samt införa lagar och förfaranden som är anpassade 

för barn som är misstänkta för brott. Det ska enligt a) finnas en lägsta straffbarhetsålder 

och staterna ska kunna vidta åtgärder utanför domstolen för de här barnen samt beakta att 

mänskliga rättigheter och rättsligt skydd respekteras fullt ut. I artikelns punkt 4 fastslås 

värdet av att fostran och utbildning ska anpassas till barnets välbefinnande och stå i rimlig 

proportion till det brott som barnet har begått men likväl till barnets personliga 

förhållanden.91 

 

3.3.4 EKMR 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna (EKMR), implementerades som lag i Sverige 1995 och omnämns numera i RF 

                                                           
89 Unicef Barnkonventionen artikel 40 besökt 4/4 2016. 
90 Unicef Barnkonventionen artikel 40 besökt 4/4 2016. 
91 Unicef Barnkonventionen artikel 40 besökt 4/4 2016. 
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2:19.92 Alla människor i samhället tillskrivs egna rättigheter som stadgas i EKMR och i 

grundlagarna.93  Artikel 5 EKMR är bland andra artiklar intressant för uppsatsens syfte 

och frågeställningar. Den stadgar att godtyckliga frihetsberövanden inte ska få ske. Det 

anges att var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet. Ingen får berövas friheten 

utom i vissa fall och i den ordning som lagen föreskriver, varefter en uppräkning av 

situationer sker under punkt a–f. Enligt punkt 2 ska varje person som arresteras utan 

dröjsmål underrättas om skälen för åtgärden. Punkt 3 fastställer att individen har rätt till 

rättegång inom skälig tid eller frigivning i avvaktan på rättegång. Vid frigivning får 

villkor ställas upp för att säkerställa att personen inställer sig för rättegång. Punkten 4 

säkerställer att varje individ som berövas friheten, har rätt att kräva att en domstol prövar 

om frihetsberövandet är lagligt och beslutar att frige personen om åtgärden visar sig vara 

olaglig. Slutligen anger punkt 5 att ett olagligt frihetsberövande, som strider mot artikel 

5 EKMR ger individen rätt till skadestånd. Om ett frihetsberövande strider mot någon av 

situationerna i artikel 5 EKMR är det som huvudregel otillåtet och strider mot 

konventionen. Undantag finns dock i artikel 15 EKMR som behandlar krig eller något 

annat nödläge som hotar nationens existens, vilket uppsatsen inte kommer att behandla 

ytterligare. Särskilt intressant för uppsatsens syfte och frågeställningar är tortyrförbudet i 

artikel 3 EKMR som anger att ”ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning.”94 

 

3.3.5 Tortyrkonventionen 

Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning (tortyrkonventionen) antogs av FN:s generalförsamling 1984 och trädde i 

kraft 1987.95 Artikel 1 punkt 1 i tortyrkonventionen anger hur nämnda konvention 

definierar begreppet tortyr. I artikel 1 punkt 1 i tortyrkonventionen definieras tortyr som 

varje handling  som medför allvarlig smärta eller svårt lidande, fysiskt såväl som psykiskt 

och som medvetet tillfogas någon för att få information ur personen eller få denne att 

bekänna något. Tortyr kan även vara att utsätta en person för straff på grund av en gärning 

                                                           
92 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheternas 

”EKMR:s” ställning som lag i Sverige stadgas även i ingressen till Lag (1994:1219) om den europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
93 Landström, Åklagaren som grindvakt, s 54. 
94 EKMR artikel 5, artikel 15, artikel 3, Westerlund, Straffprocessuella tvångsmedel, s 12. 
95 FN Tortyrkonventionen besökt 7/4 2016. 
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som personen har begått eller misstänks ha begått, att tvinga denne till någonting eller att 

diskriminera någon. Smärtan eller lidandet uppkommer genom anstiftan eller genom 

samtycke/medgivande av en offentlig tjänsteman eller annan företrädare för det allmänna. 

Det tydliggörs även att enligt tortyrkonventionen är det inte tortyr om smärtan eller 

lidandet uppstår på grund av en lagenlig sanktion, det vill säga ett straff som har lagstöd.96 

Enligt artikel 10 punkt 1 i tortyrkonventionen ska konventionsstaterna se till att personal 

som deltar vid fängsligt förvar, behandling eller förhör med personer som har blivit 

gripna, frihetsberövade eller kvarhållna, får undervisning och information om att tortyr 

inte får förekomma. Informationen ska ingå i utbildningen för de olika personer som 

kommer i kontakt med häktade. Tortyrförbudet ska även stadgas i regler eller 

instruktioner som gäller för nämnda yrkesgrupper, enligt punkt 2.97 Vidare anger artikel 

11 i tortyrkonventionen att konventionsstaterna systematiskt ska granska reglerna för att 

hålla förhör samt även rutiner, metoder, instruktioner och procedurer för dem personer 

som har blivit gripna, kvarhållna eller frihetsberövade inom ett område där staten har 

jurisdiktion.98 

Artikel 14 punkt 1 slår fast att den som har utsatts för tortyr har rätt till upprättelse samt 

en rimlig och adekvat gottgörelse. Häribland ingår medel för att återställa hälsan, så långt 

möjligt.99 Vidare anger artikel 16 punkt 1, att konventionsstaterna ska förhindra andra 

handlingar än de som definieras som tortyr i artikel 1 i tortyrkonventionen och som består 

av grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Artikeln syftar på när 

nämnda tillstånd företas av en offentlig tjänsteman eller annan företrädare för det 

allmänna och det sker genom uppmaning, samtycke eller medgivande från en person i 

nämnda positioner. Artikeln kompletterar således artikel 1 som definierar begreppet tortyr 

enligt tortyrkonventionen.100 

Artikel 17 stadgar att konventionsstaterna har en skyldighet att sätta samman en 

tortyrkommitté med högt ansedda personer med kunskap om mänskliga rättigheter varav 

vissa ska ha juridisk kunskap.101 Tortyrkommittén har vid misstanke om att en 

konventionsstat använder tortyr systematiskt, rätt att utreda omständigheterna enligt 

                                                           
96 FN Tortyrkonventionen artikel 1 besökt 7/4 2016. 
97 FN Tortyrkonventionen artikel 10 besökt 7/4 2016. 
98 FN Tortyrkonventionen artikel 11 besökt 7/4 2016. 
99 FN Tortyrkonventionen artikel 14 besökt 7/4 2016. 
100 FN Tortyrkonventionen artikel 16 besökt 7/4 2016. 
101 FN Tortyrkonventionen artikel 17 besökt 7/4 2016. 
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artikel 20 punkt 1–5.102 Enligt artikel 21 kan tortyrkommittén vidare få behörighet att 

pröva påståenden där en konventionsstat påstår att en annan konventionsstat inte 

uppfyller tortyrkonventionen.103 Denna behörighet kan tortyrkommittén även få enligt 

artikel 22 när påståenden om tortyr istället kommer från enskilda som hävdar att en 

konventionsstat har kränkt dem genom att inte uppfylla tortyrkonventionen.104 

 

3.4 Diskussion 

Socialtjänsten är en viktig del i den brottsförebyggande verksamhet som kommunen 

bedriver och som syftar till att förhindra att unga hamnar i en kriminell livsstil. 

Kommunen ska se till att det brottsförebyggande program som regeringen har skapat,105 

följs av socialtjänsten och kommunen har således en kontrollfunktion över det 

brottsförebyggande arbetet som sker där. Barn under 15 år kan inte straffas utan det krävs 

att den unge är minst 15 år för att vara straffmyndig. Socialtjänstens ansvar för unga i 

kommunen kan sägas vara stort då den ska se till att unga i kommunen, däribland häktade 

unga, får det stöd och den hjälp som de behöver. Dessutom ska unga lagöverträdare få 

den vård och behandling som de behöver, vilket kan ses som ett förebyggande arbete som 

kan hjälpa unga att handskas med sina problem och förhoppningsvis förhindra att unga 

återfaller i brott. Det här ansvaret ligger i linje med tanken om barnets bästa, som bland 

annat stadgas i artikel 3 punkt 1 i barnkonventionen. Vidare ska varje konventionsstat 

enligt artikel 3 punkt 2 möjliggöra att barn får tillräckligt skydd och omvårdnad. Barnets 

rättigheter och skyldigheter ska garanteras av den som har det lagliga ansvaret för barnet, 

vilket kan anses vara häktet under den tid som frihetsberövandet varar och det är således 

konventionsstaten Sverige som ska bistå häktet med tillräcklig lagstiftning och 

administrativa möjligheter för att leva upp till barnkonventionen. Vidare ska det finnas 

tydliga krav på säkerhet, hälsa, antal personal och deras lämplighet samt vad som är 

tillräcklig tillsyn av de häktade unga, enligt artikel 3 punkt 3 i barnkonventionen. 

                                                           
102 FN Tortyrkonventionen artikel 20 besökt 7/4 2016. 
103 FN Tortyrkonventionen artikel 21 besökt 7/4 2016. 
104 FN Tortyrkonventionen artikel 22 besökt 7/4 2016. 
105 Brå, Polisers syn på brottsförebyggande arbete, s 30 visar att ett exempel på brottsförebyggande 

insatser är polisens insatser för ungdomar som riskerar att hamna i brottslighet. Järfälla Kommun, 

Trygghetsskapande program för Järfälla kommun visar ett annat exempel på brottsförebyggande och 

trygghetsskapande insatser som består i tidiga insatser inom socialtjänsten. 
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Eftersom det, som beskrivits ovan, finns en medveten målbild om att unga ska hållas 

utanför den statliga kriminalvården, kan det tyda på att det anses olämpligt att unga vistas 

i en sådan miljö. Eftersom unga lagöverträdare har rätt till stöd och åtgärder från 

socialtjänsten, när det är möjligt, istället för att få en påföljd utdömd, tolkar jag det som 

att samhället har en stark tilltro till och förhoppning om att unga lagöverträdare kan få 

ordning på sitt liv igen efter ett snedsteg som har resulterat i kriminalitet. Det kan även 

tolkas som att unga anses vara i stort behov av stöd och åtgärder för att ha en rimlig chans 

att återanpassas till samhället. 

Att en ung lagöverträdare får dömas till en frihetsberövande påföljd endast i sällsynta 

undantagsfall innebär att det ställs höga krav för att vidtaga en sådan åtgärd mot en ung 

misstänkt. Människor får inte godtyckligt frihetsberövas enligt artikel 5 i EKMR, utan det 

krävs att legalitetsprincipen åtföljs och att en persons frihet endast inskränks när lagstöd 

finns för en sådan åtgärd. Den frihetsberövade kan kräva att åtgärden prövas av domstol 

enligt artikel 5 punkt 4 i EKMR och kan sedan få skadestånd om frihetsberövandet inte 

var tillåtet enligt artikel 5 punkt 5 i EKMR. Det kan tolkas som att ett frihetsberövande 

anses vara en så ingripande åtgärd mot en människa att den ska kompenseras då den 

felaktigt används. Vidare är det tillåtet att häkta en ung person trots att häktningen på 

grund av den unges ålder kan medföra allvarligt men för den misstänkte, om det är 

uppenbart att betryggande övervakning inte kan ordnas. Att utsätta ett barn för risken att 

drabbas av  allvarligt men tycks strida mot artikel 37 i barnkonventionen som slår fast att 

barn ska skyddas mot grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, 

då häktning kan gå in under omänsklig behandling. Bestraffning kan häktning 

förmodligen inte klassificeras som då häktning inte avser att vara en bestraffning utan 

syftar till att kunna bedriva en utredning. Häktning av en ung person kan även strida mot 

artikel 3 EKMR som i linje med artikel 37 i barnkonventionen anger ett liknande 

tortyrförbud mot att människor utsätts för tortyr eller omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning. En orsak till att den unge kan häktas kan vara att denne inte 

vill underkasta sig övervakning vilket i en sådan situation rättfärdigar att personen häktas, 

trots att det alltid antas medföra allvarliga men för en person som är under 18 år.  

Ett problem med att placera den unge enligt LVU är att det enligt nuvarande lagstiftning 

inte går att ålägga den unge restriktioner vid en sådan placering eftersom restriktioner 

bara kan åläggas en person som sitter häktad på grund av kollusionsfara. Det krävs alltså 

att personen är häktad för att den ska kunna ha restriktioner. Enligt artikel 40 punkt 1 i 
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barnkonventionen ska barn som misstänks ha begått brott få hjälp till återanpassning i 

samhället. Vid återanpassning till samhället är det viktigt att barnet utvecklar sin 

förståelse för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt att barnet vill få en 

positiv och bidragande roll i samhället vilket ska få den unga att känna sig delaktig och 

värdefull. I proposition 1994/95:12 föreslås att unga häktade istället för att placeras på 

häktet placeras på ett särskilt ungdomshem, vilket är en idé i linje med vetskapen om att 

häktning av unga kan få skadliga följder. Idén bygger på att de unga häktade hålls åtskilda 

från andra unga som har dömts till särskild tillsyn och som är placerade på samma hem. 

Det är oklart om en ung häktad person kommer att dömas eller gå fri och den unge häktade 

är oskyldig tills motsatsen har bevisats, enligt bland annat oskyldighetspresumtionen i 

artikel 40 punkt 2b (I) i barnkonventionen. Det kan därför vara preventivt att unga häktade 

hålls åtskilda från och inte träffar unga dömda, för att minska risken för att de unga 

häktade påverkas negativt och kommer in på fel väg och eventuellt skapar kriminella 

nätverk genom att ha kontakt med unga dömda. 

Om man ska utgå från tortyrkonventionens definition av tortyr är det svårt att påstå att 

häktning kan likställas vid tortyr. I tortyrkonventionen anges att det kan vara fråga om 

tortyr först när smärta eller svårt lidande tillfogas någon för att den ska lämna information 

eller bekänna något. Det kan heller inte, enligt tortyrkonventionen, anses vara fråga om 

tortyr när smärtan eller lidandet uppstår genom en laglig sanktion. Begreppsdefinitionen 

sätter här upp en gräns. Åtgärden häktning av unga är med nuvarande lagstiftning i 

Sverige rättsligt korrekt. Däremot är det säkerställt att barn som häktas löper högre risk 

att påverkas negativt psykiskt, vilket styrks av barnombudsmannens undersökning som 

kommer att diskuteras längre fram i arbetet.  Tortyrkonventionen stadgar dock i artikel 

16 punkt 1, att förhållanden som inte går in under begreppet tortyr enligt artikel 1, men 

som består av grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, ska 

förhindras av konventionsstaterna, vilket kommer att diskuteras vidare i arbetet. Det 

innebär att även om åtgärden häktning inte kan ses som tortyr enligt tortyrkonventionen, 

kan den ändå vara en åtgärd som ska förhindras om den exempelvis definieras som grym 

eller omänsklig behandling och den företas av en företrädare för det allmänna. 
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4 SÄRSKILT OM RESTRIKTIONER FÖR UNGA 

HÄKTADE 

 

4.1 Inledning 

Det här kapitlet syftar till att belysa dem grundläggande förutsättningar som krävs för att 

unga häktade ska kunna åläggas restriktioner, för att vidare undersöka om det kan anses 

skäligt att ålägga unga personer restriktioner. Vidare belyses hur RB, HL och 

häktesförordningen (SFS 2010:2011) (HF) förhåller sig till barns rättigheter enligt 

tidigare genomgångna lagar och konventioner. Som exempel kan nämnas att restriktioner 

ska användas restriktivt och i linje med proportionalitetsprincipen i HL 1:6 andra 

stycket.106 Av samtliga ungdomar som häktades år 2012 och som var under 18 år, ålades 

cirka 80 % med restriktioner som i genomsnitt varade under 23 dagar.107 År 2015 häktades 

140 unga mellan 15–17 år och 795 unga i åldern 18–20 år.108 

 

4.2 Åklagaren ges först generell tillåtelse att meddela restriktioner 

Grundregeln för att ålägga häktade restriktioner återfinns i RB 24:5a.109 Samtidigt som 

rätten beslutar om en misstänkt ska häktas, ska den även besluta om åklagaren ska ha rätt 

att meddela den häktade restriktioner, enligt RB 24:5 a stycke 1.110 Beslutet innebär att 

åklagaren får en generell tillåtelse att meddela restriktioner.111 Ytterligare regler om att 

verkställa beslut om häktning och restriktioner återfinns i HL och HF. Dessa kompletteras 

av kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om hur häktade ska behandlas, 

exempelvis KVFS 2011:2.112 En person som är häktad på grund av misstanke om brott 

kan åläggas restriktioner som innebär en inskränkning i den häktades rätt att ha kontakt 

med omvärlden, enligt HL 6:1 stycke 1 som hänvisar till RB 24:5 a. Kravet för att åläggas 

restriktioner enligt RB 24:5 a är att det föreligger risk för kollusionsfara, vilket innebär 

att risk föreligger för att den häktade undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar sakens 

                                                           
106 Prop 2009/10:135 s 201, Lindberg, Karnov, kommentaren till häkteslagen, not 65. 
107 Åklagarmyndigheten, Häktningstider och restriktioner, s 82. 
108 Aklagare.se besökt 4/4 2016.  
109 Lindberg, Karnov, kommentaren till häkteslagen, not 65. 
110 Prop 1997/98:104 s 27. 
111 Prop 1997/98:104 s 28. 
112 Kriminalvården KVFS 2011:2. 
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utredning. Med utredning åsyftas här utredning av brott som den misstänkte är misstänkt 

för.113 I ett fall där häktning sker på annan grund än kollusionsfara kan alltså den 

misstänkte inte åläggas restriktioner.114 

 

4.3 Åklagaren beslutar sedan restriktioner av visst slag 

De restriktioner som en häktad person kan åläggas vid kollusionsfara är enligt HL 6:2 

inskränkningar i rätten115 

– att placeras tillsammans med andra intagna enligt HL 2:1 stycke 2, 

– att vistas gemensamt enligt HL 2:5,  

– att ta del av vad som händer i omvärlden enligt HL 2:9, 

– att ha tillgång till tidningar och tidskrifter enligt HL 2:11, 

– att ta emot besök enligt HL 3:1 stycke 1, 

– att genom elektronisk kommunikation ha kontakt med annan person enligt HL 

3:4, eller 

– att skicka och motta försändelser enligt HL 3:7.116 

Det är åklagaren eller undersökningsledaren (som ofta är en polismyndighet eller en 

åklagare) som beslutar om restriktioner ska användas och beslutet ska omprövas när 

behov uppstår, enligt HL 6:3. Kollusionsfaran kan till exempel öka eller avta under 

utredningens gång vilket medför att restriktionsbehovet kan ändras med tiden. Om 

kollusionsfaran helt försvinner ska även restriktionerna upphöra genast. Även i ett fall där 

kollusionsfara fortfarande föreligger kan det finnas skäl att se över restriktionerna och 

ändra eller lätta på dem.117 

Den häktade har även rätt att enligt RB 52:1 överklaga ett tingsrättsbeslut, om att 

åklagaren har fått tillåtelse att meddela restriktioner. Överklagandet ska sedan ges in till 

tingsrätten. Vidare kan den häktade enligt HL 6:4 stycke 1 överklaga ett beslut om att den 

häktade har ålagts restriktioner samt begära att tingsrätten prövar beslutet. I samband med 

denna prövning får åklagaren yttra sig. Denna rätt gäller även mål i hovrätt och Högsta 

                                                           
113 Häkteslagen 6:1, Rättegångsbalken 24:5a, prop 1993/94:24 s 78. 
114 I exemplet RH 2000:4 häktades den misstänkte på annan grund än kollusionsfara vilket medförde att 

den häktade inte kunde åläggas restriktioner. 
115 Prop 2009/10:135 s 201 f. 
116 Prop 2009/10:135 s 201 f. 
117 Prop 2009/10:135 s 201 f. 
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domstolen enligt HL 6:4 stycke 2 och beslutet kan överklagas enligt tredje stycket på 

samma sätt som ett beslut som handlar om att tillstånd att meddela restriktioner ges enligt 

RB 24:5a första stycket. Den häktade kan överklaga både ett beslut om att rätten har gett 

tillstånd till åklagaren att använda restriktioner av visst slag och själva beslutet som avser 

specifika restriktioner.118 

Restriktioner kring besök eller elektronisk kommunikation kan innebära att den häktade 

får ha kontakt med vissa personer men inte med andra.119 Det kan även innebära att besök 

sker under bevakning eller helt uteblir.120 Gäller restriktionerna huruvida den häktade får 

följa tv och tidningar som rapporterar om nyheter, kan inskränkningen vara begränsad till 

att gälla lokala och regionala nyheter. Inskränkningar i den häktades rätt att få permission 

klassas däremot inte längre som en restriktion.121 

Åklagaren bör redan vid anhållandet av en ung person besluta om den unge ska få ha 

kontakt med sina föräldrar. Då häktning kan komma att tillgripas som tvångsmedel bör 

åklagaren stämma av med den unges försvarsadvokat vilka personer den unge önskar 

hålla kontakt med. Åklagaren bör sedan skaffa sig uppgifter om dem personerna. 

Åklagaren kan då lämna rätten uppgifter om besök (bevakade/obevakade) och vilka 

samtal som tillåts, när det ska beslutas om den unge ska häktas. Häktet kan förslagsvis 

även upplysas om det. Enligt Åklagarmyndighetens RättsPM 2013:7 bör den unge dock 

ha rätt att i enrum få träffa personal från skola och socialtjänst utan att mötena övervakas. 

Härutöver föreslås att åklagaren ska undersöka om samsittning är möjligt för den unge 

häktade. Att åläggas en restriktion som innebär att den unge häktade inte får delta i 

gemensam förvaring och vistelse, är ingripande för den unge vilket åklagaren särskilt bör 

beakta då en restriktion medför att den unge isoleras. Åklagaren ska även löpande under 

häktningstiden pröva om restriktionerna ska minskas.122 

 

4.4 Diskussion 

Nuvarande lagstiftning berättigar åklagaren att bestämma vilka restriktioner som en 

häktad ung person ska åläggas. En ändring på området, som skulle innebära att domstolen 

                                                           
118 Lindberg, Karnov, kommentaren till häkteslagen, not 71, prop 2009/10:135 s 114 f. 
119 Prop 2009/10:135 s 202. 
120 Lindberg, Karnov, kommentaren till häkteslagen, not 69. 
121 Prop 2009/10:135 s 202. 
122 Åklagarmyndigheten, Unga lagöverträdare och barnkonventionen, s 5. 
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istället beslutar vilka restriktioner som ska användas, har dock varit uppe till diskussion 

och kommer att diskuteras längre fram i uppsatsen. Då restriktionerna kan avse  en rad 

situationer, är det intressant att fundera på om en inskränkning av någon situation kan ses 

som grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Det är tveksamt om 

någon av situationerna kan ses som bestraffning då häktning inte syftar till att bestraffa 

en person utan främst att hindra att den misstänkte avviker eller på annat sätt undandrar 

sig lagföring eller straff samt försvårar sakens utredning genom att undanröja bevis eller 

agera på annat sätt samt hindra att den misstänkte fortsätter sin brottsliga verksamhet. 

Däremot kan häktning möjligtvis klassas som omänsklig behandling då en häktad person 

som isoleras från omvärlden riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Motsatsen till omänsklig 

behandling kan sägas vara human behandling som innebär en behandling som är 

människovänlig och tillmötesgående.123 Vidare ska den unge under häktningen 

förberedas för att kunna interagera socialt och lära sig respektera mänskliga fri- och 

rättigheter. Den unges vilja att få en viktig roll i samhället, ska även gynnas. Jag 

ifrågasätter om isolering gynnar den unge häktades färdigheter att interagera socialt med 

andra människor i samhället och ökar dennes förståelse för mänskliga fri- och rättigheter. 

Den häktades rätt att ta del av vad som händer i omvärlden kan även inskränkas. CPT 

påpekar att det är oacceptabelt att häktade personer lämnas åt sitt öde i flera månader, 

vilket jag kommer att behandla längre fram i uppsatsen. Tillgången på tidskrifter är en 

annan del som innebär att den häktade dels har inblick i vad som händer i omvärlden, 

men även att denne har ett tidsfördriv. I enlighet med kritiken av CPT, vilken kan tolkas 

som att häktade inte bara ska förvaras, skulle en inskränkning i rätten att ta del av 

omvärldens nyheter samt tidningar och andra tidskrifter således kunna ses som omänsklig 

behandling av en häktad ung person. 

Som beskrivs mer ingående i kapitlet nedan om kritik kring att unga häktas och åläggs 

restriktioner, har det framkommit att den häktades behov av mänsklig kontakt i form av 

besök från familj och vänner, också utgör en relevant del av den häktades tillvaro under 

tiden i häkte. En restriktion om att inte få ta emot besök eller inte få ha kontakt med en 

annan person genom elektronisk kommunikation eller vidare att inte få skicka och motta 

försändelser, blir därför mycket psykiskt påfrestande för en ung häktad person. Den 

häktade kan dock få ta emot besök av vissa personer, beroende på hur restriktionen är 

utformad, vilket torde underlätta det psykiska måendet för den unga häktade. Även en 

                                                           
123 Svenska Akademiens ordlista, definition av begreppet ”human”, besökt 17/5 2016.  
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restriktion som innebär att den häktade får ta emot besök men att besöken sker under 

övervakning torde kunna gynna den psykiska hälsan hos den häktade, då isoleringen 

minskas. Åklagarmyndigheten förespråkar i RättsPM 2013:7 att unga häktade ska tillåtas 

ta emot besök av skolpersonal och socialtjänsten. Besöken ska inte övervakas och en 

sådan åtgärd skulle bryta isoleringen. Det är dock tveksamt om sådana besök helt och 

hållet kan ersätta besök från familj och vänner då den häktade har känslomässiga band 

till sådana närstående. Å andra sidan kan en risk med att den häktade får ha kontakt med 

familj och vänner vara att utredningen blir påverkad då den häktade kan utbyta 

information med sin familj och sina vänner. Både den elektroniska kommunikationen och 

att skicka försändelser kan, liksom att ta emot besök, ses som en form av mänsklig kontakt 

som kan bidra till den häktades återanpassning till samhället. Omvänt torde 

inskränkningar i den mänskliga kontakten kunna riskera att den häktades återanpassning 

till samhället blir sämre. Att den häktades återanpassning till samhället riskerar att bli 

sämre av inskränkningar i den mänskliga kontakten stärks av kritiken som kommer att 

behandlas längre fram under uppsatsens kapitel 5. 
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5 KRITIK OCH FÖRSLAG KRING HÄKTNING OCH 

RESTRIKTIONER FÖR UNGA 

 

5.1 Inledning 

Det här kapitlet belyser kritik som barnombudsmannen, barnrättskommittén, 

europarådets kommitté mot tortyr CPT samt häktes- och restriktionsutredningen har fört 

fram angående att häkta unga lagöverträdare och ålägga dem restriktioner. Även 

alternativ till samt konsekvenser av att häkta unga, kommer att beröras. Kapitlet syftar till 

att undersöka hur unga häktades hälsa kan påverkas av att unga häktas och åläggs 

restriktioner, utifrån kritiken från ovan angivna aktörer för att se om aktörerna är enade i 

sin kritik eller om de är oense. Den 17 februari 2016, publicerade CPT ny kritik mot 

Sveriges hantering av häktning och restriktioner. 

 

5.2 Kritik från Barnombudsmannens och FN:s specialrapportör mot 

tortyr angående påverkan på den unges hälsa 

Den uppgift som barnombudsmannen har är att informera om barns och ungdomars 

rättigheter och behov. Barnombudsmannen verkar på ett generellt plan och agerar således 

inte i enskilda fall.124 Barnombudsmannen hänvisar i sin rapport till den definition av 

isolering som FN:s specialrapportör mot tortyr använder. Enligt FN:s specialrapportör 

mot tortyr definieras isolering som att individer isoleras fysiskt och socialt och är 

inspärrade i sina celler 22–24 timmar/dag.125 Vidare framgår att barn i Sverige isoleras 

genom att häktas med eller utan restriktioner i väntan på rättegång.126 Unga har inte 

samma mentala resurser att hantera isolering som vuxna har. Har barnet 

begåvningshandikapp försvåras upplevelsen av isolering ytterligare.127 Människor har 

generellt svårt för isolering och därför leder isolering till ökad risk för psykisk ohälsa 

oberoende av hur personen mådde innan. Dock påverkas måendet av personens psykiska 

                                                           
124 I samband med att Sverige år 1990 ratificerade barnkonventionen inleddes en utredning om huruvida 

det fanns behov av att införa en barnombudsman vilket resulterade i tillkomsten av Lag (1993:335) om 

Barnombudsman som trädde i kraft 1993 liksom Förordning (1993:710) med instruktion för 

Barnombudsmannen. 
125  A/66/268 25 § s 1. 
126 Barnombudsmannen, Från insidan, s 32. 
127 Barnombudsmannen, Från insidan, s 33. 
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tillstånd innan isoleringen påbörjades. Ju sämre personen mådde innan isoleringen 

påbörjades, desto högre risk för allvarliga följder av isoleringen. Isolerade personer 

uppvisar vanligen psykosliknande tillstånd.128 De unga häktade uppger själva att det är 

svårt att isoleras från familj och vänner. Häktningen upplevs som en kris i den unges liv 

och den unge kanske därför är som mest beroende av att få stöd i en sådan situation. Dock 

uppger barnombudsmannen att det finns brister i de isolerades tillgång till professionell 

hjälp. Vidare blir en följd av isoleringen att den unge inte heller kan få stöd ifrån sin 

omgivning, vilket annars kan vara ett naturligt tillvägagångssätt i en livskris.129 Isolering 

ska bara användas i väldigt speciella fall och pågå så kort tid som möjligt.130 Tänkbara 

situationer som kan rättfärdiga att isolering används är 1) när det är nödvändigt för att 

undvika att misstänkta ingår i maskopi med varandra, 2) när det är nödvändigt för att 

hjälpa utredningen framåt.131 FN:s specialrapportör mot tortyr föreslår även en 15-

dagarsgräns för isolering eftersom isolering kan orsaka allvarlig psykisk skada. Efter 

denna tid når effekterna av isoleringen upp till tortyr eller grym omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning.132 

 

5.3 Barnrättskommitténs kritik 

FN:s kommitté för barnets rättigheter (Barnrättskommittén) har i uppgift att granska att 

de länder som ratificerat barnkonventionen följer reglerna om barns rättigheter.133 År 

2015 granskade barnrättskommittén hur väl Sverige följer barnkonventionen.134 I 

barnrättskommitténs rapport framläggs att barnrättskommittén är allvarligt bekymrad 

över att barn isoleras i häkten.135 Barnrättskommittén påpekar att barn ska skyddas mot 

”kroppsstraff och andra grymma eller förnedrande former av bestraffning samt mot alla 

former av våld”. Sverige bör därför, enligt barnrättskommittén, omedelbart ta bort alla 

barn från isoleringscell samt revidera den svenska lagstiftningen så att det i alla lägen blir 

förbjudet att placera en ung i isoleringscell.136 Frihetsberövade barn ska, enligt 

                                                           
128 Barnombudsmannen, Från insidan, s 33. 
129 Barnombudsmannen, Från insidan, s 34. 
130 Barnombudsmannen, Från insidan, s 4, 8. 
131 A/66/268, s 1. 
132 A/66/268, s 6. 
133 Unicef Barnrättskommittén besökt 25/4 2016. 
134 CRC/C/SWE/CO/5, s 1. 
135 CRC/C/SWE/CO/5, s 6. 
136 CRC/C/SWE/CO/5, s 6. 
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barnrättskommittén, även ha tillgång till en enhet som tar emot klagomål från de unga om 

att de utsätts för grym, omänsklig eller förnedrande behandling. Klagomålen ska 

handläggas snabbt och opartiskt.137 Barnrättskommittén påtalar även att frihetsberövade 

barn inte alltid får tillräcklig information om sina rättigheter och skälen till att de ålagts 

restriktioner.138 

 

5.4 Kritik från Europarådets kommitté mot tortyr CPT 

Europarådet, vars organisation har fler medlemsländer än EU och därför inte ska 

förväxlas med Europeiska rådet och Europeiska unionen råd (som båda är EU-organ), 

arbetar utifrån EKMR och Europadomstolen i Strasbourg som fäller stater som har brutit 

mot EKMR. Nyligen, 17 februari 2016, kritiserade Europarådets kommitté mot tortyr 

(CPT) åter igen i sin rapport Sverige för hur landet hanterade häktade personer under 

kommitténs besök i maj 2015. Uppmaningen som kommittén sänder till Sverige är att 

”radikalt förbättra den häktades vistelse under frihetsberövandet så att denne har tillgång 

till aktiviteter och sjukvård samt ges rätt att informera släktingar om sitt tillstånd. CPT 

anser inte att Sverige har visat några framsteg efter de åtskilliga diskussioner CPT har 

haft med Sverige när det gäller hur restriktioner används. Vidare tycks CPT anse att 

Sverige ska åtgärda problemet med information till de häktade, som ska ges på ett språk 

som den häktade förstår samt ska innefatta information om dennes grundläggande 

rättigheter. Sommaren 2016 blir regeringens utredning klar om hur häktestider och 

restriktioner kan begränsas och det återstår att se om förslagen i utredningen rättar till 

något i kritiken från CPT. Sverige är inte skyldigt att följa CPT men ska följa EKMR och 

Europadomstolens domar. I förlängningen kan Sveriges brister i häkten leda till att 

EKMR inte följs och att Sverige därför blir fälld i Europadomstolen.139  

I CPT:s rapport nämns att CPT vid tidigare besök har påpekat en rad brister i svenska 

häkten när det gäller de häktades garantier. Däribland har nämnts att häktade ska ha rätt 

att kontakta en nära släkting eller annan tredje part för att informera om sin situation samt 

ha tillgång till en advokat och läkare. Vad gäller rätten till läkare bör det även regleras i 

lag. CPT anser att Sveriges framsteg på de här områdena är bristfälliga liksom de var i 

                                                           
137 CRC/C/SWE/CO/5, s 6. 
138 CRC/C/SWE/CO/5, s 13. 
139 Ivars & Wetterqvist Allt om juridik 24/2 2016, Andersson Advokaten Nr 2 besökt 29/4 2016. 
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CPT:s tidigare rapport från 2009. Vidare rekommenderas Sverige åter igen att genom 

nödvändiga åtgärder säkerställa att frihetsberövade personer inte utsätts för 

misshandel.140 Gripna personer har även rätt till information  om sina grundläggande 

rättigheter direkt vid tidpunkten då de grips samt på ett språk som de förstår. CPT anser 

däremot att Sverige har gjort förbättringar i och med inrättandet av en avdelning som 

granskar klagomål om polismisshandel. Dock anser CPT att det kan vara otydligt för 

allmänheten att avdelningen verkligen är oberoende från polisen eftersom avdelningen i 

nuläget är en del av den svenska polismyndigheten. Sverige rekommenderas därför att 

utveckla avdelningen ytterligare så att det tydligt framgår att avdelningen som tar emot 

klagomål mot polisen är helt fristående från polisen.141  

CPT konstaterar i sin rapport att Sverige endast har gjort små framsteg i att använda 

restriktioner, trots att CPT och de svenska myndigheterna har fört dialog om restriktioner 

i 24 år. CPT beklagar bristen på framsteg inom det här området. Vidare kritiserar CPT 

diverse ledande styrdokument kring häktning och restriktioner eftersom CPT anser att 

dokumenten inte leder till den önskvärda förändringen utan endast består av klargöranden 

om hur befintlig lagstiftning ska tillämpas. De åsyftade dokumenten är instruktioner av 

Åklagarmyndigheten, allmänna råd om restriktioner samt riktlinjer om begränsningar och 

långa perioder av häktning.142        

CPT rekommenderar att de svenska myndigheterna vidtar de åtgärder som krävs, 

inklusive lagändringar, för att säkerställa att restriktioner endast används i de fall där det 

är absolut berättigat. Restriktioner är ett undantag för häktade och ska anpassas efter 

behoven i det enskilda fallet och endast bestå så länge restriktionen är absolut nödvändig. 

Vidare påpekar CPT att det är oacceptabelt att lämna häktade ”åt sitt öde i flera månader” 

och Sverige rekommenderas därför att vidta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra att 

alla häktade har möjlighet att vistas utanför sin cell och få delta i varierande meningsfulla 

aktiviteter.143 Häktade ska ha tillgång till telefon och få ta emot besök utan restriktioner 

som är oproportionerliga.144  

De materiella förhållandena i häktena visade sig vara goda, särskilt i Malmöhäktet. 

Cellerna var mellan sju och nio kvadratmeter och utrustade med säng med sängkläder, 
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skrivbord, stol, hyllor, skåp, tv ringklocka och handfat. Dagsljuset var tillräckligt men det 

fanns några undantag (i Växjö och Malmö) där tillgången på dagsljus var bristfällig. 

Tillgången på belysning och ventilation ansågs även tillräcklig samt de häktade hade 

tillgång till rena duschar och kunde tvätta sig varje eller varannan dag. Vid Falunhäktet 

framkom kritik om försening upp till 3 timmar för att få gå på toaletten. CPT kritiserar 

förseningen och påpekar att rättelser måste vidtagas för att möjliggöra att häktade kan få 

lämna sin cell för att använda toaletten, även på natten.145 CPT kritiserar vidare att 

rastgårdarna i alla svenska häkten ligger på taket på byggnader och därför är ganska små 

samt har en förtryckande konstruktion som består av höga murar och frostat glas som gör 

att den häktade inte kan se ut. De häktade har rätt till en timmes träning per dag utomhus 

i en sådan rastgård. Dock påpekar CPT att nya byggnadsplaner i Sollentuna och 

Kronoberg innehåller samma förtryckande utformning av sina rastgårdar som CPT 

tidigare har kritiserat och rekommenderat Sverige att rätta till utformningen. Det är enligt 

CPT av vikt att häktade personer har möjlighet att anstränga sig fysiskt genom tillgång 

till utomhusträning. När det är möjligt ska rastgården placeras på marknivå och 

framförallt ska utformningen av rastgården inte ha en förtryckande design.146   

Nästan alla häktade med restriktioner som intervjuades av kommittén, var missnöjda med 

isoleringen och uppgav ”den nästan totala avsaknaden av mänsklig kontakt var på grund 

av begränsningarna inhumana och hade en allvarlig inverkan på deras mentala hälsa.” 

Missnöjet förekom trots att vissa häkten hade anställda som tillbringade tid med de 

häktade genom att se en film tillsammans och diskutera innehållet efteråt eller att spela 

datorspel tillsammans.147    

Kommittén betonar att kontakt med omvärlden är viktig för den häktade. Främst 

kontakten med familj och andra anhöriga möjliggör för den häktade att upprätthålla en 

bra relation med sin familj samt förmågan att socialt interagera med sin omgivning. 

Häktade bör därför ha rätt till besök minst 1 timme varje vecka.148 Svenska myndigheter 

bör enligt CPT införa lagbestämmelser som reglerar den häktades rätt till besök. 

Angående fysisk kontakt vid besöken anser CPT att det ska kunna förbjudas i fall där 

fysisk kontakt innebär en tydlig säkerhetsrisk. Förbudet ska tillämpas undantagsvis och 

inte som idag då placerade på säkerhetsenheter förbjuds att ha fysisk kontakt med sin 
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besökare. Barn får dock ha fysisk kontakt med den häktade. Vidare anser CPT att det är 

överdrivet att inte få ha fysisk kontakt med sin besökare, då besöket övervakas av personal 

eller då det sker i ett besöksrum för att det ska vara omöjligt att lämna över föremål. 

Svenska myndigheter rekommenderas därför av CPT att ändra sina rutiner så att alla 

häktade kan ta emot besök från sina familjemedlemmar under lämpliga öppna 

förhållanden och undantag ska göras vid klara säkerhetsproblem.149 Vidare 

rekommenderar CPT att svenska myndigheter åtgärdar de häktades brist på tillgång till 

telefon. Häktade ska ha tillgång till telefon utan oproportionerliga begränsningar och 

förseningar.150 Slutligen tycks förseningar i att få skicka och motta brev vara störst på 

häktena i Falun och Malmö, då missnöjet med sådana förseningar var störst bland häktade 

där. De svenska myndigheterna bör därför förbättra effektiviteten kring 

korrespondensen.151 

 

5.5 Häktes- och restriktionsutredningens förslag 

I augusti 2016 presenterar häktes- och restriktionsutredningen vad den kommit fram till 

för att uppnå målet med färre häktade och kortare häktningstider. Vid kriminalvårdens 

seminarium den 11 mars 2016 delgavs förslag till förändringar som utredningen har tagit 

fram. Utredningen ska granska om tidsfrister för häktning kan införas samt hur 

användningen av restriktioner kan minska för att minska isoleringen i häkten.152 Den 

grupp som är särskilt i fokus är frihetsberövade barn och unga lagöverträdare. 

Utredningen utgår från två syften där det första syftet är att beivra brott och förhindra att 

häktade personer påverkar utredningen genom att kontakta målsägande och vittnen. Det 

andra syftet är att ett frihetsberövande verkligen ska vara befogat då utgångspunkten vid 

frihetsberövandet är att misstänkta ska betraktas som oskyldiga tills motsatsen har 

bevisats.153 Enligt utredare Inger Söderholm, lagman vid Attunda Tingsrätt, är häktena i 

Sverige utformade så att de häktade har små möjligheter att delta i samsittning och 

gemensamhet. Ett förslag i utredningen är att införa en tidsgräns för hur länge en person 

ska kunna häktas. Det diskuteras fortfarande hur lång tid maxgränsen ska vara men 
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förslag som har nämnts är tre månader för unga och sex månader, nio månader eller ett år 

för vuxna. Det betonas att tidsgränsen beror på vilket syfte som ska uppnås med gränsen. 

Syftet kan vara att få bort de längsta häktningstiderna och att maxgränsen kan frångås, så 

att misstänkta kan sitta häktade längre.154 

Restriktioner är inte tänkta att få en maxgräns men en förändring i nuvarande lagstiftning 

skulle kunna vara att domstolen, inte åklagaren, bestämmer vilka restriktioner som ska 

användas. Inger Söderholm anser att en sådan ordning är lämplig oavsett hur 

professionella åklagarna anses vara då de ses som part i ett mål. Eftersom beslutet inte 

bör fattas av en part bör det fattas av en opartisk domstol. Ett ytterligare förnyande av 

reglerna kring häktning är att den obligatoriska regeln (att häktning ska ske när det lägsta 

straffet för brottet är två år eller mer) tas bort. Istället ska det krävas att särskilda 

häktningsskäl föreligger för att en person ska kunna häktas vid ett mycket allvarligt brott. 

Således ska risk för fortsatt brottslighet, för att man förstör bevis eller risk för att man 

håller sig undan, föreligga.155  

Det som kan bli aktuellt för unga är att Statens institutionsstyrelse (SiS) föreslås placera 

häktade unga på ungdomshem och att unga alltså inte placeras i häkte. Dock anses det 

nödvändigt med ett undantag från den här regeln så att unga kan placeras i häkten. 

Anledningen till det anges inte. Unga ska dock ha rätt till minst fyra timmar mänsklig 

kontakt per dag. Ett problem som tycks ha lyfts fram vid seminariet, är att svensk kultur 

inte har så stor respekt för att häktning är ett frihetsberövande. Rättsväsendet behöver 

därför få större respekt för häktning genom att göra noggrannare prövningar av häktningar 

och restriktioner.156 

Riksåklagare Anders Perklev förespråkar att nio månader kan vara en rimlig maxgräns 

vid häktning eftersom det är få häktningsfall som varar så länge. Han anser även att det 

kan vara positivt att minska restriktionsanvändningen. En annan åsikt som lyftes fram på 

seminariet var att häktning och restriktionsanvändningen kan minskas om det finns större 

möjligheter att säkra bevisning under förundersökningen. Anne Ramberg, 

generalsekreterare i Sveriges Advokatsamfund, tillade att utredningens förslag är i linje 

med advokatsamfundets idéer om häktning och restriktioner. Hon framförde kritik mot 

domstolarnas prövning av häktningsframställningar och menar att de inte prövar 
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framställningarna tillräckligt ingående, att gränsen för sannolika skäl är låg samt att 

häktningsframställningar som tas upp för första gången aldrig avslås. Vidare pekar hon 

på att det ökade antalet personer som beviljas ersättning från Justitiekanslern (JK) tyder 

på att domstolarna idag bifaller häktningsframställningar slarvigare än tidigare då den här 

gruppen har ökat under de senaste tio åren.157  

 

5.6 Diskussion 

Barnombudsmannen hänvisar till den definition av isolering som FN:s specialrapportör 

använder. Enligt den här definitionen är isolering av människor att isoleringen sker både 

fysiskt och psykiskt när personen spärras in 22–24 timmar/dag. Det är intressant att en 

sådan inlåsning inte endast ses som fysisk utan även psykisk. Det får tolkas som att 

inlåsningen enligt specialrapportören anses påverka människan psykiskt då den fysiskt 

avskärmas från andra individer. Även barnrättskommitténs uppfattning om hur unga 

påverkas av att bli isolerade, ligger i linje med denna uppfattning då kommittén anser att 

isolering av unga ska undvikas i möjligaste mån och endast tillämpas som undantag då 

isoleringen kan få negativa effekter på den unges hälsa. Barnrättskommittén efterlyser 

andra alternativ än häktning, för de unga som väntar på rättegång. Förslaget om att 

frihetsberövade unga inte ska träffa vuxna frihetsberövade är förenligt med artikel 37 c i 

barnkonventionen och förslaget kan därför anses vara en nödvändig åtgärd för att Sverige 

ska följa barnkonventionen. Barnombudsmannen påpekar att barn inte har förmågan att 

hantera en isolering lika bra som vuxna, särskilt om barnet har begåvningshandikapp. Sett 

till att människan anses vara en social varelse som generellt har svårt för isolering, kan 

man förstå att upplevelsen av att sitta häktad blir än mer svår att hantera för en ung person. 

Nuvarande situation att unga häktas kan inte enligt mig tolkas på så många andra sätt än 

att Sverige anser att häktning av unga är förenligt med proportionalitetsprincipen då 

häktning av unga förekommer, trots massiv kritik från olika håll. Den ökade risken för 

psykisk ohälsa som de unga utsätts för genom häktningen, anses av Sverige 

proportionerlig, även om isoleringen kan leda till allvarliga följder, särskilt om personen 

mådde dåligt innan isoleringen påbörjades. Risken för att den misstänkte undanröjer bevis 

eller försvårar sakens utredning bedöms vara viktigare än risken för att isoleringen 
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vanligtvis leder till psykosliknande tillstånd hos den häktade, vilket barnombudsmannen 

menar är ett tillstånd som isolerade personer vanligen uppvisar. De häktade unga har 

själva uppgett att den uteblivna kontakten med familj och vänner är svår. Den unge kan 

då inte heller söka trygghet hos någon anhörig trots att den unge befinner sig i en livskris 

när den häktas och isoleras. Behovet av professionell hjälp torde vara särskilt stort för den 

unge i en situation där den är inlåst och inte kan ventilera sin situation med anhöriga. 

Dock anser barnombudsmannen att den professionella hjälpen är bristfällig för unga 

isolerade. Att unga inte i tillräcklig utsträckning får tillgång till professionell hjälp kan 

knappast motiveras med att det föreligger risk för att den unge undanröjer bevis och 

försvårar sakens utredning eftersom den professionella utövaren ska fungera som ett 

samtalsstöd som hjälper den unge att hantera sin situation i häktet. Det kan istället vara 

en fråga om att unga häktade inte prioriteras i tillräckligt stor utsträckning. 

Om en tidsgräns för isolering införs, skulle det innebära att utredningen sätts under 

tidspress när det handlar om en ung person. En avvägning måste då göras om det är rimligt 

att prioritera att den häktade inte riskerar psykisk ohälsa i allt för stor utsträckning eller 

om det anses skäligt att personens psykiska hälsa får stå åt sidan för intresset att 

utredningen hjälps framåt.  

Sveriges styrdokument om häktning och restriktioner är även bristfälliga då de endast 

klargör hur lagstiftningen ska tillämpas och inte innehåller någon information om hur 

häktades situation kan förbättras. Vidare anses svensk lagstiftning som avser 

tillämpningen av restriktioner och den häktades rätt till besök, vara bristfällig och behöver 

därför utvecklas. Att lagstiftningen är bristfällig styrks av den kritik som jag har redogjort 

för. Med tanke på en sådan kritik kan det vara så att förhållandena idag kring hur häktning 

och restriktioner används, kan vara bristfälliga och anses omänskliga. Dock går det inte 

att förändra så mycket på grund av att Sveriges lagstiftning kan anses vara bristfällig och 

enligt legalitetsprincipen måste det finnas lagstöd för en åtgärd som vidtas. CPT kritiserar 

vidare bristen på tillgång till telefon och aktiviteter för de häktade och CPT anser att 

häktade har rätt till meningsfulla aktiviteter. CPT menar att tillgång till telefon och besök 

endast ska få inskränkas när det anses proportionerligt. Vidare kan det enligt mig 

ifrågasättas om häktade personer får rätt till meningsfulla aktiviteter när rastgårdarna 

enligt CPT anses vara för små och ha en förtryckande konstruktion. Träning kan även 

enligt CPT vara en betydelsefull aktivitet, än mer för en häktad person, då denne får 

möjlighet att anstränga sig fysiskt vilket bidrar till ett ökat välmående. Både 
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barnombudsmannen och barnrättskommittén anser att barn vid isolering löper en ökad 

risk för psykisk ohälsa. Det är en tanke som är väl förenlig med CPT:s uppfattning om att 

den häktade bör få ökade möjligheter att socialt interagera under frihetsberövandet, vilket 

möjliggörs då den unge får behålla kontakt med familj och vänner under 

frihetsberövandet.  

Det blir intressant att ta del av vad häktes- och restriktionsutredningen kommer fram till 

i sin rapport som väntas bli presenterad i augusti 2016. Det har framkommit att 

restriktionerna ska ses över med syfte att minska användningen av dem för att på så sätt 

minska isoleringen av de häktade. Även förslag på att häktning ska ha en maxgräns 

kommer att presenteras, vilket kan bli tre månader för barn men med möjlighet till 

undantag som innebär att en person kan vara häktad under en längre tid än maxgränsen. 

En av de största förändringarna torde vara att domstolen istället för åklagaren ska 

bestämma vilka restriktioner som ska åläggas den häktade. Skälet som kan komma att 

anföras i häktes- och restriktionsutredningens rapport är att domstolen anses vara 

opartisk. En annan stor förändring som föreslås, är att den obligatoriska regeln tas bort. 

Förändringen innebär att det ska krävas särskilda häktningsskäl för att en person ska 

kunna häktas vid ett mycket allvarligt brott, istället för att det enligt nuvarande 

lagstiftning är tillräckligt att det aktuella brottet har som lägst två år eller mer i 

straffskalan. Ett annat förslag, som även ligger i linje med vad barnrättskommittén har 

föreslagit, är häktes- och restriktionsutredningens förslag om att unga istället för att 

placeras i häkte, ska placeras på ungdomshem. Undantag ska dock kunna företas vilket 

medför att unga kan placeras i häkte. Förslaget kommer även innehålla en rätt för unga i 

häkte att ha fyra timmar mänsklig kontakt per dag. Ökad mänsklig kontakt för unga 

häktade kan leda till ökad psykisk hälsa. Generalsekreterare Ramberg tycks även anse att 

häktningsframställningar slentrianmässigt bifalles då de tas upp för första gången, vilket 

enligt mig får ses som beklagligt om det stämmer.  
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6 SAMMANFATTANDE OCH AVSLUTANDE 

KOMMENTARER OCH REFLEKTIONER 

 

6.1 Skäligheten i att häkta unga och ålägga unga restriktioner 

Det finns en skarp kritik från barnombudsmannen, FN:s specialrapportör mot tortyr, 

barnrättskommittén, Europarådets kommitté mot tortyr CPT och häktes- och 

restriktionsutredningen, när det gäller Sveriges hantering av häktning av unga samt 

åläggande av restriktioner för unga. Kritiken kan tyda på att nuvarande lagstiftning kring 

häktning och restriktioner för unga i Sverige är bristfällig och att det finns behov av att 

utreda om lagstiftningen behöver  utvecklas. Sverige är skyldigt att leva upp till 

barnkonventionens krav på att det finns tillräcklig lagstiftning och administrativa 

möjligheter som garanterar att frihetsberövade barn i häkte får sina rättigheter och 

skyldigheter tillgodosedda. Nuvarande lagstiftning kan anses vara bristfällig då en ung 

person som placeras enligt LVU istället för i häkte, inte kan åläggas några restriktioner, 

vilket har lyfts fram i bland annat proposition 1994/95:12 och i barnrättskommitténs 

kritik. Samtidigt går det vid en LVU-placering inte att ålägga den unge några restriktioner 

vilket är en begränsning som är hänförlig till nuvarande lagstiftning. Det har vidare av 

barnombudsmannen lyfts fram att barn inte klarar av en isolering lika bra som vuxna. 

Trots detta placeras unga häktade idag på häkte vilket även strider mot tanken om att 

behandling av unga ska hjälpa dem unga att återanpassas till samhället, enligt  

barnkonventionens artikel 40 punkt 1.  

Det ska även ställas upp krav på de ungas hälsa under tiden i häkte, enligt 

barnkonventionens artikel 3 punkt 3. Här torde både den unges fysiska som psykiska hälsa 

inbegripas och barnombudsmannen har larmat om att det vid isolering föreligger en ökad 

risk för att den unge drabbas av psykisk ohälsa, oberoende av hur denne mådde innan 

isoleringen. Vidare tycks Sveriges hantering av unga i häkten strida mot artikel 37 i 

barnkonventionen, artikel 3 i EKMR och artikel 16 punkt 1 i tortyrkonventionen, då de 

unga genom att löpa risk för att drabbas av allvarliga men på grund av att de häktas, kan 

sägas bli utsatta för omänsklig behandling. Isolering är något som i sig därför kan sägas 

strida mot tanken om barnets bästa i artikel 3 punkt 1 samt artikel 3 punkt 1–2 i 

barnkonventionen, som tvingar konventionsstater att säkerställa ungas rätt till tillräckligt 

skydd. Det är således tveksamt om barnets bästa uppnås vid häktning av en ung person 
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då en häktning medför risk för att den unge drabbas av allvarligt men och principen 

innebär att det som är bäst för barnet i varje beslut som rör barnet, ska sättas främst. Då 

tilltron till att unga häktade kan få ordning på sitt liv igen, tycks framstå som stark, torde 

även den unges mentala hälsa vara ett prioriterat område då social interaktion kan sägas 

vara en viktig del på vägen till återanpassning till samhället. 

Det kan ifrågasättas om en ung häktad person behandlas mänskligt då den inte får ta del 

av vad som händer i omvärlden, inte får ta emot besök eller ha elektronisk kommunikation 

med andra människor, samt inte får skicka eller ta emot brev. Den unges tillvaro kan då 

tillsammans med brist på sysselsättning istället liknas vid en förvaring, vilket är något 

som CPT starkt motsätter sig då CPT anser att det är oacceptabelt att lämna häktade åt 

sitt öde i flera månader. I min framställning har det även framkommit uppgifter av 

generalsekreterare Anne Ramberg som tyder på att åklagare gör häktningsframställningar 

per automatik. Det får enligt mig ses som beklagligt då det tycks strida mot kravet om att 

skäl för en åtgärd föreligger. Om anledningen till att Sverige inte kan leva upp till CPT:s 

kritik om hanteringen av häktning och restriktioner är tidsbrist, kan åklagarnas 

arbetsbörda lättas genom ändringsförslaget att domstolen istället för åklagaren beslutar 

vilka restriktioner som ska användas.   

Mot bakgrund av den kraftiga kritik som Sverige har fått mottaga främst från CPT under 

24 års tid, är det tydligt att Sverige inte har lyckats göra några märkbara framsteg på 

området att förbättra för unga som häktas och åläggs restriktioner. Uppsatsen visar att 

häktning av unga och åläggande av restriktioner för unga, inte kan ses som tortyr enligt 

tortyrkonventionens definition. Däremot kan häktning av unga och åläggande av 

restriktioner för unga ses som tortyr enligt barnombudsmannen och FN:s specialrapportör 

mot tortyr som anser att effekterna av häktning av unga kan ses som tortyr när den unge 

isoleras längre än 15 dagar. Häktning av unga och åläggande av restriktioner för unga kan 

även enligt tortyrkonventionen artikel 16 punkt 1 ses som omänsklig behandling eller 

bestraffning vilket konventionsstaterna så långt möjligt är skyldiga att förhindra. 

Dessutom kan häktning och restriktioner för unga ses som omänsklig behandling enligt 

barnkonventionen och EKMR. 

Sammantaget anser jag utifrån vad uppsatsen har visat, att häktning av unga och häktning 

med restriktioner för unga kan ses som tortyr om häktningen eller restriktionerna pågår 

under en längre tid. Däremot sätter jag ingen gräns vid att tortyren börjar efter ett visst 

antal dagar, som till exempel 15 dagar, utan tortyren kan anses börja vid olika tidpunkter 
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under frihetsberövandet beroende på hur frihetsberövandet med eventuella restriktioner 

är utformat. Vid bedömning av om något är tortyr eller inte bör även i hög grad beaktas 

de unga frihetsberövades egna upplevelser. Utifrån barnombudsmannens rapport av 

ungas upplevelse av häktning och restriktioner, är det vidare enligt mig uppenbart att 

häktning av unga och restriktioner för unga kan upplevas som tortyr av de unga 

frihetsberövade. Jag är även av den uppfattningen att häktning av unga och häktning med 

restriktioner för unga kan ses som omänsklig behandling med hänvisning till den massiva 

kritik som har presenterats i den här uppsatsen. 

 

6.2 En utblick de lege ferenda 

CPT anser att Sverige bör införa en lag om att unga häktade har rätt till läkare, vilket 

därför kan komma att förändras inom en snar framtid. Vidare kan placeringen av unga 

häktade i framtiden komma att ske som LVU-placeringar istället för i häkten och en 

nödvändig förändring kan även bli att de unga kan åläggas restriktioner trots att de är 

placerade genom LVU, för att säkerställa att utredningen av brott kan genomföras. 

Domstolen kan även komma att åläggas ansvaret för vilka restriktioner som ska användas 

för en ung häktad istället för att det enligt nuvarande lagstiftning åligger åklagaren, som 

även kan uppfattas som part, att bestämma vilka restriktioner som ska användas. 

Förflyttandet av ansvar får till följd att åklagare förlorar rätten att besluta vilken typ av 

restriktioner som ska åläggas den unga häktade. 

En förbättring som har skett i Sverige är dock inrättandet av en avdelning inom polisen 

som har till uppgift att granska klagomål om polismisshandel. Dock behöver 

avdelningens funktion förtydligas så att det tydligt framgår att avdelningen är fristående 

från polisen. Det kan sammantaget konstateras att häktes- och restriktionsutredningen har 

många frågor att ta ställning till i sin rapport som är tänkt att presenteras i augusti 2016, 

då det utifrån kritiken som har presenterats i den här uppsatsen har framkommit att det 

finns förbättringspotential inom området häktning av unga och restriktioner för unga i 

Sverige. 

Avslutningsvis vill jag här lyfta idén om att införa specifika domstolar för unga. Även om 

jag inte har berört idén om ungdomsdomstolar tidigare i uppsatsen förtjänar den att lyftas 

upp. Jag tror att ungdomsdomstolar skulle kunna bidra till att förkorta tiden för unga som 

idag häktas och åläggs restriktioner, då övriga domstolar blir avlastade från ärenden som 
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rör unga som häktas och åläggs restriktioner. Jag tror att det är nödvändigt att särskilja 

ärenden som rör unga som häktas och åläggs restriktioner, från andra ärenden. Genom en 

sådan uppdelning tror jag att hanteringen av ärenden som rör unga häktade kommer att 

effektiviseras vilket jag tror kan vara nödvändigt för att förkorta häktningstiderna för unga 

lagöverträdare.     
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