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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Varje år placeras drygt 9 000 personer i något av Sveriges 33 häkten.1 Trots att

ungdomsbrottsligheten minskat sedan 2009 ökar antalet häktade barn i åldern 15

– 17 år.2 År 2014 häktades 125 barn och 2015 ökade det till 140.3 Detta antal kan

te sig oansenligt jämfört med det totala antalet häktade men har lett till skarp

kritik från både svenska och internationella organisationer.  Vad gäller häktade

med restriktioner och antal häktade i mer än 30 dagar är siffran även den högre

idag än för fem år sedan.4 Antal barn i åldern 15 – 17 år som placeras i arrest på

grund av misstanke om brott uppskattas till minst 1 500 per år.5 

Häktning är det mest ingripande straffprocessuella tvångsmedlet som tillämpas i

Sverige.6 Att häkta barn antas alltid medföra allvarliga men för den unge och ska

i det längsta undvikas. Andra alternativ än häktning ska grundligt utredas innan

häktning får ske.7 Studier visar att främst psykiska symptom, men även fysiska,

utvecklas hos personer som sitter isolerade i arrest eller häkte. Det kan röra sig

om  ångestsymtom,  psykoser,  depressioner  och  självskadebeteende.8 Sverige

anses  bryta  mot  flera  internationella  konventioner  såsom  barnkonventionen,

tortyrkonventionen  och  europakonventionen  vid  frihetsberövande  av  barn.9

Senast  i  februari  2016  fick  Sverige  allvarlig  kritik  från  Europarådets

tortyrkommitté.10 Även justitieombudsmannen har uttalat att det är i högsta grad

olämpligt att placera unga i häkte eftersom de med största sannolikhet kommer

att fara illa av vistelsen. Vidare menar justitieombudsmannen att personal saknar

1  Åklagarmyndighetens årsredovisning 2014 s. 40 och 2015 s. 37.
2  Brottsförebyggande rådet, Ungdomsbrottslighet.
3  Åklagarmyndighetens årsredovisning 2014 s. 41 och 2015 s. 38. 
4  Åklagarmyndighetens årsredovisning 2011 s. 44, 2012 s. 42, 2013 s. 38, 2014 s. 41 och 2015 s. 38.
5  Barnombudsmannen, Från insidan - barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, s. 13.
6  Dir. 2015:80 s. 2 och Ekelöf, Bylund & Edelstam, Rättegång III, s. 51.
7  Prop. 1964:10 s. 164.
8  Shalev, A sourcebook on solitary confinement, s 15 - 17.
9  FN:s barnrättskommitté, CRC/C/GC/10, FN:s tortyrkommitté, CAT/C/SWE/CO/5, Europarådets 
tortyrkommitté, CPT/Inf (2009) 34, FN:s specialrapportör mot tortyr, A/66/268, FN:s barnrättskommitté, 
CRC/C/SWE/CO/5 och Europarådets tortyrkommitté, CPT/Inf (2016) 1.
10  Europarådets tortyrkommitté, CPT/Inf (2016) 1.
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den kompetens som krävs vid frihetsberövande av barn i häkten.11 Sverige har

dessutom mottagit kritik för att ett barn kan komma att sitta isolerat alltför lång

tid i en polisarrest efter ett gripande och att detta kan ge barnet allvarliga men. 12

Trots denna upprepade och omfattande kritik gällande frihetsberövande av barn

före rättegång tillämpas regelverket på samma sätt som tidigare.

1.2 Syfte

Syftet med uppsatsen är att redogöra för hur dagens svenska bestämmelser om

frihetsberövande av barn före rättegång, särskilt  med inriktning mot isolering,

förhåller sig till internationella konventioner inom området. FN:s konvention om

barnets  rättigheter  (barnkonventionen)  studeras  specifikt.  Även  konventionen

mot  tortyr  och  annan  grym,  omänsklig  eller  förnedrande  behandling  eller

bestraffning (tortyrkonventionen) och den europeiska konventionen om skydd för

de  mänskliga  rättigheterna  och  de  grundläggande  friheterna

(europakonventionen) berörs. Vidare görs en överblick av vilka åtgärder som har

vidtagits av Sverige de senaste åren och förslag till åtgärder som kan vidtas för

att  bättre  uppfylla  gällande  konventioner.  Uppsatsen  berör  alltså  konflikten

mellan barnets rättigheter och strävan efter effektiv brottsutredning.

1.3 Avgränsning

Uppsatsen avgränsas till att endast behandla frihetsberövande före rättegång och

inte frihetsberövande som påföljd av dom. De tvångsmedel som därmed inräknas

är gripande, anhållande och häktning varpå personen som frihetsberövas vanligen

placeras i polisarrest respektive häkte. Uppsatsen avgränsas vidare till att endast

behandla barn. Häktning, anhållande och gripande av vuxna personer redogörs

för endast i de fall där grundläggande förutsättningar för dessa straffprocessuella

tvångsmedel är desamma för vuxna som barn. 

11  JO beslut den 25 februari 1994, dnr. 3104-1992.
12 FN:s specialrapportör mot tortyr, A/66/268, s. 22.
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Uppsatsen  avgränsas  vidare  till  att  behandla  konventionssbestämmelser  i

barnkonventionen,  tortyrkonventionen  och  europakonventionen  eftersom  den

kritik Sverige har erhållit och som jag menar belyser problemet främst utgår från

dessa. Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna behandlas

inte här med anledning av att jag valt att fokusera på nationella bestämmelsers

överensstämmelse med internationella konventioner.

1.4 Terminologi

Ett barn definieras enligt barnkonventionen art. 1 och socialtjänstlagen 1 kap. 2 §

som  en  person  under  18  år.  Barn  under  15  år  har  inte  uppnått  ålder  för

straffbarhet enligt brottsbalken 1 kap. 6 §. Följaktligen menas med barn i den här

uppsatsen  unga  i  åldern  15  –  17  år.  I  uppsatsen  behandlas  även  begreppen

isolering  och  restriktioner.  Isolering  är  ett  begrepp  som  används  av  FN:s

tortyrkommitté, FN:s specialrapportör, FN:s barnrättskommitté och Europarådets

tortyrkommitté vilka menar att frihetsberövande före rättegång som kombineras

med restriktioner kan uppfylla definitionen av isolering. I svensk rätt används

begreppet  restriktioner  för  att  beskriva  den frihetsberövades  begränsning från

omvärlden. Det är inte alltid restriktioner likställs med isolering, men när detta

görs framgår av uppsatsen.

1.5 Metod och material

Genomgående används den rättsdogmatiska metoden där gällande lagstiftning,

förarbeten, rättspraxis och doktrin utgör det huvudsakliga materialet. Med hjälp

av dessa tolkas gällande rätt.13 Vidare utgörs uppsatsen av ett kortare komparativt

inslag  där  Sverige  jämförs  med  Norge  och  Storbritannien  gällande

utredningshäktning.

13 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 21.
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För att få en grundläggande och allmän förståelse för bestämmelser och principer

som gäller vid frihetsberövande före rättegång har litteratur skriven av Ekelöf,

Bylund och Edelstam samt Lindberg nyttjats.  Rättspraxis på området gällande

frihetsberövande av barn finns endast i begränsad omfattning. Samtliga svenska

rättsfall som finns på området har behandlats. Den kritik Sverige erhållit gällande

frihetsberövande  av  barn  före  rättegång  kommer  främst  från  internationella

organisationer,  såsom  FN:s  kommitté  för  barnets  rättigheter,  Europarådets

tortyrkommitté, FN:s specialrapportör mot tortyr och FN:s tortyrkommitté, varför

rapporter och rekommendationer från dessa används till stor del i uppsatsen. 

Barnombudsmannens rapporter Från insidan - barn och ungdomar om tillvaron i

arrest  och  häkte och  och  Granskning  av  häktesprotokoll  har  studerats  och

använts i  vissa delar av uppsatsen för att  belysa den problematik som råder i

svenska  arrester  och  häkten.  Rapporterna  utgör  inte  rättskällor  men

barnombudsmannen är ett viktigt språkrör för barnets rättigheter varför dennes

åsikter  och  argument  framförs.  Jag  har  även  haft  mejlkontakt  med

Polismyndigheten  för  att  erhålla  statistik  gällande  antalet  arresterade  barn

misstänkta för brott. Shalevs A sourcebook on solitary confinement visar på den

grundläggande problematik som föreligger vid olika sorters frihetsberövanden.

Med uppdrag från regeringen färdigställs  i  augusti  2016 en utredning om hur

bestämmelserna på området kan ändras för att minska antalet häktade personer.

Uppsatsen är av ett tidigare datum än när utredningen förväntas vara klar varför

denna endast kort kommenteras.
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2 Grundlags-  och  konventionsstadgade
rättigheter

2.1 Inledning

I  samband  med  att  en  person  grips,  anhålls  eller  häktas  inskränks  flertalet

grundläggande mänskliga rättigheter som stadgas både i den svenska grundlagen

och i internationella konventioner som Sverige har ratificerat. Frihetsberövande

före rättegång anses vara den mest ingripande åtgärden staten kan vidta gentemot

en enskild. Åtgärden innebär en begränsning av rörelsefriheten genom placering i

arrest eller häkte och även andra ingripande tvångsmedel såsom husrannsakan,

kroppsvisitering och kroppsbesiktning kan bli aktuella.14 Nedan redogörs för de

rättigheter som är av intresse vid frihetsberövande före rättegång av barn.

2.2 Regeringsformen

Regeringsformen 2 kap. 8 § stadgar att varje svensk medborgare gentemot det

allmänna  är  skyddad  mot  frihetsberövanden,  såsom gripande,  anhållande  och

häktning. Skyddet kan inskränkas enligt regeringsformen 2 kap. 20 § med lagstöd

och inskränkningen som vidtas måste uppfylla kraven om att tillgodose ändamål

som är godtagbara i ett demokratisk samhälle enligt regeringsformen 2 kap. 21 §.

Att utreda brott är ett ändamål som anses godtagbart i ett demokratiskt samhälle

varför det därmed anses rättfärdigat att frihetsberöva en person före rättegång.15

Sistnämnda bestämmelse ger även uttryck för  proportionalitetsprincipen vilket

innebär att begränsningen måste stå i proportion till ändamålet.

Vid frihetsberövande före rättegång kan även andra former av inskränkningar,

utöver frihetsberövandet bli aktuella, såsom husrannsakan, kroppsbesiktning och

kroppsvisitering.16 I regeringsformen 2 kap. 6 § st. 1 stadgas att  var och en är

14 Ekelöf, Bylund & Edelstam, Rättegång III, s. 51.
15 Ds. 2005:21 s. 104-105 och Ekelöf, Bylund & Edelstam, Rättegång III, s. 45.
16 Ekelöf, Bylund & Edelstam, Rättegång III, s. 51.
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gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp. Vidare är var

och en skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan, undersökning av brev och

liknande  åtgärder.  Likt  regeringsformen  2  kap.  8  §  kan  dock  skyddet  mot

påtvingat kroppsligt ingrepp inskränkas med stöd i lag vilket även det bestäms i

regeringsformen  2  kap.  20  – 21  §§.  I  rättegångsbalken,  häkteslagen,

häktesförordningen och lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

har  lagstiftaren  stipulerat  ett  antal  lagstadgade  inskränkningar  i  nyss  nämnda

rättigheter. 

2.3 Europakonventionen

Europakonventionen  har  varit  svensk  lag  sedan  1995  och  har  även

grundlagsstatus i och med stadgandet i  regeringsformen 2 kap. 19 §.17 En rad

artiklar i konventionen blir aktuella vid frihetsberövande av barn före rättegång.

De fyra mest centrala artiklarna är art. 3 förbud mot tortyr, art. 5 rätt till frihet

och säkerhet,  art.  6 rätt  till  en rättvis  rättegång samt art.  8 rätt  till  skydd för

privat- och familjeliv. Likt regeringsformens rättighetsbestämmelser kan vissa av

konventionens bestämmelser inskränkas med stöd i lag. Art. 3 om förbud mot

tortyr är dock ett absolut förbud utan möjlighet till inskränkning.

Europarådets  kommitté  för  förhindrande  av tortyr  har  genom den Europeiska

konventionen  för  förhindrande  av  tortyr  och  omänsklig  eller  förnedrande

behandling eller  bestraffning som ratificerades  av Sverige 1988,  möjlighet  att

utföra inspektioner över konventionsstaternas fängelser, häkten och andra platser

där frihetsberövade personer förvaras.18 Granskningen görs med utgångspunkt i

europakonventionen art. 3 om att ”ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig

eller  förnedrande  behandling  eller  bestraffning”.  Senast  i  maj  2015  besökte

Europarådets  tortyrkommitté  Sverige  och  utfärdade  kritik  för  hur  staten

17 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna.

18 SÖ 1988:37 art. 1 och 2.
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frihetsberövar  barn  före  rättegång.19 Mer  utförligt  om  kommitténs  rapport

redogörs för längre fram i uppsatsen.

2.4 FN:s barnkonvention

2.4.1 Inledning

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som säkerställer

mänskliga rättigheter för barn. Sverige ratificerade barnkonventionen  1990 och

har  därmed  bundit  sig  folkrättsligt  att  följa  de  54  artiklar  konventionen

stipulerar.20 Konventionen har inte inkorporerats i sin helhet i  svensk lag utan

artiklarnas  innehåll  ska  genom  transformering  återfinnas  i  svensk  nationell

lagstiftning. Något som debatterats sedan ratificeringen är om barnkonventionen i

sin helhet ska bli svensk lag eller förbli transformerad i sin nuvarande form. FN:s

barnrättskommitté kom senast med en rapport 2015 där de kritiserade Sverige för

bland  annat  hur  frihetsberövanden  sker  av  barn  före  rättegång.

Barnrättskommittén rekommenderade Sverige att inkorporera barnkonventionen

för att tillgodose principen om barnets bästa.21  

2.4.2 Barnkonventionen blir svensk lag

I  mars  2013  tillsattes  Barnrättsutredningen  med  uppdrag  från  regeringen  att

utreda  hur  nationell  lag  stämmer  överens  med  barnkonventionen.22

Barnrättsutredningen  föreslog  att  barnkonventionen  ska  bli  svensk  lag  med

ikraftträdande  januari  2018  eftersom  kartläggningen  visade  att

barnkonventionens princip om barnets bästa och barns rätt att få uttrycka sina

åsikter  brister  i  den  svenska  rättstillämpningen.  Den  utredning  som  gjordes

påvisade  att  myndigheters  bemötande  av  barn  inte  uppfyller  barnens  alla

19 Europarådets tortyrkommitté, CPT/Inf (2016) 1.
20 Prop. 1989/90:107 s. 3.
21 FN:s barnrättskommitté, CRC/C/SWE/CO/5 s. 2 och 6.
22 SOU 2016:19 s. 3.
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rättigheter.23 Genom att barnkonventionen inkorporeras i svensk lag får barnets

rättigheter större plats i dels den offentliga debatten, dels i lagstiftningsärenden.

Konventionen förväntas även fylla de luckor som finns gällande barns rättigheter

i den nuvarande nationella lagstiftningen.24 I och med inkorporeringen görs en

politisk markering om att barns rättigheter är en viktig fråga.25 

Barnkonventionens artiklar har dock kritiserats för att vara allmänt hållna och de

vaga formuleringarna anses innebära svårigheter i den praktiska tillämpningen.26

Konventionens  rättssystematik  skiljer  sig  även  från  den  svenska.

Europakonventionen och EU-rättens influens i det svenska rättssystemet gör det

dock  enklare  att  hantera  konventionen  som  ett  internationellt  regelverk.

Tolkningsproblem  som  kan  komma  att  uppstå  på  grund  av  avsaknaden  av

förarbeten löses genom de kommentarer barnrättskommittén upprättat tillhörande

artiklarna i konventionen.27 Att det inte finns någon internationell  domstol för

barnkonventionen ses inte heller som något problem. Vägledning tas från Norge,

som inkorporerat konventionen, där den inhemska rättspraxisen redan efter kort

tid efter inkorporeringen utvecklats i samspel med denna.28 

Ett fall från 2013 ger exempel på den svaga genomslagskraft barnkonventionen

kan ha som icke-inkorporerad.29 Fallet gällde en barnfamilj vars hem var föremål

för  tvångsförsäljning  med  stöd  av  utsökningsbalken.  Både  tingsrätten  och

hovrätten konstaterade att barnkonventionen inte har status som svensk lag och

kan  därför  inte  till  fullo  beaktas.  Högsta  domstolen  anförde  dock  att

barnkonventionen  och  principen  om  barnets  bästa  måste  respekteras.  Vid  en

inkorporering  kan  problemet  med  att  underrätterna  nonchalerar

barnkonventionen  därför  i  framtiden  undvikas  och  konventionens  artiklar  får

kraftigare genomslag.

23 SOU 2016:19 s. 21.
24  SOU 2016:19 s. 22.
25  SOU 2016:19 s. 23.
26  SOU 2016:19 s. 23.
27  SOU 2016:19 s. 23-24.
28  SOU 2016:19 s. 24.
29  NJA 2013 s. 1241.
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2.4.3 Frihetsberövande

Av de  54  artiklar  som utgör  innehållet  i  barnkonventionen  är  fyra  av  dessa

vägledande  och grundläggande  principer  som ska  gälla  i  alla  frågor  som rör

barn.30 Dessa  artiklar,  art.  2,  3,  6  och 12,  fastställer  att  alla  barn  har  samma

rättigheter och lika värde, barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn, alla

barn har rätt  till  liv och utveckling samt att  alla barn har rätt  att  uttrycka sin

mening och få den respekterad. Principen om barnets bästa innebär bland annat

att  varje  beslut  eller  åtgärd  ska  vidtas  först  när  man  övervägt  hur  barnets

rättigheter  berörs  av  åtgärden.31 Vid  frihetsberövanden  av  barn  blir  även

barnkonventionen art. 37 tillämplig. Artikeln stadgar att konventionsstaterna ska

säkerställa att:

(a)  inget  barn  får  utsättas  för  tortyr  eller  annan  grym,  omänsklig  eller

förnedrande  behandling  eller  bestraffning.  Varken  dödsstraff  eller  livstids

fängelse utan möjlighet till frigivning får ådömas brott som begåtts av personer

under 18 års ålder;

(b)  inget  barn  får  olagligt  eller  godtyckligt  berövas  sin  frihet.  Gripande,

anhållande, häktning, fängslande eller andra former av frihetsberövande av ett

barn ska ske i enlighet med lag och får endast användas som en sista utväg och

för kortast lämpliga tid;

(c)  varje  frihetsberövat  barn  ska  behandlas  humant  och  med  respekt  för

människans  inneboende  värdighet  och  på  ett  sätt  som  beaktar  behoven  hos

personer i dess ålder. Särskilt ska varje frihetsberövat barn hållas åtskilt från

vuxna, om det inte anses vara till barnets bästa att inte göra detta och ska, utom

i undantagsfall, ha rätt att hålla kontakt med sin familj genom brevväxling och

besök;

(d) varje frihetsberövat barn ska ha rätt att snarast få tillgång till såväl juridiskt

30 UNICEF, Handbok om barnkonventionen, s. 42.
31 UNICEF, Handbok om barnkonventionen, s. 48.
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biträde och annan lämplig hjälp som rätt att få lagligheten i sitt frihetsberövande

prövad av en domstol eller annan behörig, oberoende och opartisk myndighet

samt rätt till ett snabbt beslut i saken.

Det som är av största vikt att ta med sig av artikeln är att frihetsberövande av

barn  före  rättegång  endast  får  användas  som  en  sista  utväg  och  för  kortast

lämpliga  tid.  Begreppen  återkommer  i  barnrättskommitténs  kritik  och

rekommendationer riktade till Sverige. Barnkonventionens princip om att barnets

bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn är även den viktig att ha med sig

vid fortsatt läsning.

2.5 FN:s tortyrkonvention

FN:s generalförsamling antog tortyrkonventionen 1984 och den ratificerades av

Sverige  1985.32  Enligt  konventionen  menas  med  begreppet  tortyr  ”...varje

handling genom vilken allvarlig smärta eller svårt lidande, fysiskt eller psykiskt,

medvetet tillfogas någon antingen för sådana syften som att erhålla information

eller en bekännelse av honom eller en tredje person, att straffa honom för en

gärning som han eller en tredje person har begått eller misstänks ha begått eller

att hota eller tvinga honom eller en tredje person eller också av något skäl som

har sin grund i någon form av diskriminering, under förutsättning att smärtan

eller lidandet åsamkas av eller på anstiftan eller med samtycke eller medgivande

av  en  offentlig  tjänsteman  eller  någon  annan  person  som  handlar  såsom

företrädare för  det  allmänna.  Tortyr  innefattar  inte  smärta eller  lidande som

uppkommer enbart genom eller är förknippade med lagenliga sanktioner.”

I och med ikraftträdandet av tortyrkonventionen har FN:s tortyrkommitté tillsatts

för att granska och kontrollera att konventionsstaterna uppfyller konventionens

regler. Vart fjärde år ska varje konventionsstat lämna en rapport om vilka åtgärder

som  vidtagits  och  kommer  att  vidtas  i  den  egna  staten  för  att  uppfylla

32 Prop. 1985/86:17 s. 1.
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konventionens bestämmelser.  Kommittén frågar  därefter  ut  konventionsstatens

regering,  ber  om  förklaringar  och  förtydliganden  och  därefter  lämnas

kommentarer och rekommendationer.33 Mer om FN:s tortyrkommitté och deras

rapporter redogörs för längre fram i uppsatsen.  FN har,  utöver de granskande

möjligheterna FN:s tortyrkommitté erhållit, utsett en specialrapportör mot tortyr

som har att granska misstänkta fall av tortyr världen över, oavsett om utpekad

stat  har  ratificerat  tortyrkonventionen eller inte.  Genom att  specialrapportören

besöker olika länder kan denne uppmärksamma enskilda fall och agera trots att

tillgängliga nationella rättsmedel inte har använts och uttömts.34

33 FN:s tortyrkommitté, Fact Sheet No.17.
34 OHCHR, Special rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or 

punishment.
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3 Straffprocessuella tvångsmedel

3.1 Inledning

För  att  frihetsberöva  ett  barn  före  rättegång  krävs  först  och  främst  att

grundläggande  bestämmelserna  i  rättegångsbalken  gällande  straffprocessuella

tvångsmedel är uppfyllda, något som är gemensamt för både barn och vuxna. Om

inte de grundläggande förutsättningarna är tillämpbara får inte en inskränkning

av de grundlagsskyddade rättigheterna ske. Nedan redogörs för vad som krävs för

att en person ska kunna bli häktad, anhållen eller gripen.

3.2 Häktning

3.2.1 Inledning

I  rättegångsbalkens  24  kap.  finns  de  grundläggande  förutsättningarna  för  att

häkta en person. De olika typer av häktningsskäl som finns kan delas in i fyra

olika kategorier: huvudregeln, obligatorisk häktning, häktning vid okänd identitet

eller kvalificerad flyktfara och utredningshäktning. Först när någon av de fyra

häktningsskälen är uppfyllda kan de särskilda regler som gäller barn vid häktning

bli tillämpbara, något som behandlas längre fram i uppsatsen.

3.2.2 Huvudregeln

I rättegångsbalken 24 kap. 1 § st. 1 stadgas huvudregeln för häktning. För att

häktning  ska  kunna  ske  med  stöd  av  denna  krävs  att  ett  brott  begåtts  som

föreskriver fängelse ett år eller mer. I bestämmelsen återfinns rekvisitet får vilket

möjliggör men inte ställer krav på häktning. Utöver straffskalerekvisitet krävs

även  att  det  föreligger  en  häktningsgrund i  fallet.  De  tre  häktningsgrunderna

delas in i flyktfara, kollusionsfara och recidivfara. 

Med flyktfara menas att det finns en risk för att den misstänkte avviker eller på
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något  annat sätt  undandrar sig lagföring eller straff.  Med avvikande avses att

personen lämnar vistelse- och/eller bostadsorten eller landet. För att flyktfara ska

föreligga  krävs  att  avvikandet  gör  det  svårt  för  myndigheterna  att  komma  i

kontakt  med  den  misstänkte.  Att  häkta  en  person  med  det  enda  syftet  att

underlätta det administrativa arbetet för myndigheterna anses inte acceptabelt.35 

Häktningsgrunden kollusionsfara innebär att den misstänkte genom att undanröja

bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning. Det kan exempelvis

röra sig om att  den misstänkte kan komma att  försöka avlägsna spår,  gömma

bevis eller påverka andra involverade personer såsom medmisstänkta, vittnen och

målsäganden.36 Vid bedömning av om kollusionsfara föreligger ska brottstypen

och vilken typ av bevisning som finns beaktas.37 Kollusionsfaran kan komma att

minska i takt med den tid som den misstänkte sitter frihetsberövad.38

Den tredje  och sista  häktningsgrunden  är  recidivfara och  innebär  att  det  ska

finnas  risk  för  att  den  misstänkte  fortsätter  sin  brottsliga  verksamhet  innan

lagföring av det aktuella brottet hinner ske. Då krävs att det rör sig om ett nytt

men liknande brott av sådan grad att det kan ligga till grund för häktning.39

3.2.3 Den obligatoriska regeln

I rättegångsbalken 24 kap. 1 § st. 2 stadgas den obligatoriska häktningsregeln.

Om en person är misstänkt för ett brott där minimistraffet inte understiger två år

ska personen häktas.  Lägg märke till  att  i  detta  fall  förpliktigas  personen att

häktas jämfört med häktning med stöd av huvudregeln där häktning endast är

berättigad. Enligt riksåklagarens riktlinjer för handläggning av ungdomsärenden

gäller  den  obligatoriska  regeln  främst  vuxna.  För  barn  finns  det  ett  större

utrymme att använda andra alternativ än häktning när barnet begått ett brott med

35 SOU 1985:27 s. 130.
36 Ekelöf, Bylund & Edelstam, Rättegång III, s. 58.
37  Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas?, s. 197.
38 NJA 1952 s. 518.
39 Prop. 1986/87:112 s. 101.
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minimistraff  på  två  år.40 Riksåklagaren  menar  att  eftersom  strafflindring  kan

komma att bli aktuellt enligt brottsbalken 29 kap. 7 § och att det krävs synnerliga

skäl  för  att  häkta  ett  barn  enligt  lagen med särskilda  bestämmelser  om unga

lagöverträdare 23 § så bör den obligatoriska regeln inte kunna tillämpas rakt av

vid häktning av barn.41 Jag menar att det skapar förvirring hos rättstillämparen att

det inte framgår av en specifik häktningsregel att denna i realiteten inte gäller

barn  på  samma  sätt  som  vuxna.  Ett  förtydligande  i  lagtext,  om  att  den

obligatoriska regeln i huvudsak gäller vuxna och vid vilka undantagsfall den kan

tillämpas på barn, bör införas.

3.2.4 Häktning vid okänd identitet eller kvalificerad flyktfara

I rättegångsbalken 24 kap. 1 § st. 4 föreskrivs att häktning aldrig får ske av en

person  om denna  endast  kan  tänkas  bli  dömd till  böter.  Med tillämpning av

brottsbalken 29 kap. 7 §, om strafflindring när brott begås av en person under 21

år, kan rättegångsbalken 24 kap. 1 § st. 4 därför även bli tillämplig vid där det

endast ingår fängelse i straffskalan.42 Det finns dock undantag från denna regel i

rättegångsbalken 24 kap. 2 § som gör det möjligt att häkta en person oberoende

av brottets beskaffenhet om det föreligger okänd identitet hos den misstänkte.

Om det krävs för att identifiera vederbörande eller om denne saknar hemvist i

landet och det anses föreligga en risk att denna kan komma att avvika från landet

får häktning alltså ske trots att det kan antas att den misstänkte vid en eventuell

dom endast kan komma att dömas till böter. Ekelöf, Bylund och Edelstam menar

dock  att  regeln  om häktning  vid  okänd  identitet  sällan  tillämpas  i  praktiken

eftersom det idag finns möjligheter att identifiera en person utan att denna grips

och förs till häktet.43 Regeln ska inte tillämpas vid bagatellartade förseelser och

proportionalitetsprincipen ska vara vägledande.44

40 RåR 2006:3 s. 21.
41 RåR 2006:3 s. 21.
42 RåR 2006:3 s. 19.
43 Ekelöf, Bylund & Edelstam, Rättegång III, s. 62.
44 SOU 1985:27 s. 138.
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3.2.5 Utredningshäktning

Gemensamt  för  de  tre  förstnämnda  häktningsfallen  är  att  personen  som  ska

häktas  enligt  rättegångsbalken  24  kap.  1  och  2  §§  måste  vara  misstänkt  på

sannolika  skäl i  skuldfrågan.  Beviskravet  sannolika  skäl  är  högre  ställt  än

skäligen misstänkt som är beviskravet vid det sista av de fyra häktningsfallen:

utredningshäktning.45 Utredningshäktning återfinns i rättegångsbalken 24 kap. 3

§ och är tillämpbar när förutsättningarna enligt rättegångsbalken 24 kap. 1 eller 2

§§ är uppfyllda och när det är av synnerlig vikt för utredningen att häktning sker.

Utredningshäktning kan användas i fall där åklagaren ännu inte kan påstå att det

föreligger sannolika skäl men där det strängare beviskravet antas kunna påvisas

inom kort efter att ytterligare utredning får göras.46

Den skada som det är fastställt  att  barn lider när denne skiljs från familj  och

omvärld  när  ett  frihetsberövande  kombineras  med  isolering  måste  enligt  min

mening  tas  på  allvar.  Det  bör  därför  diskuteras  om  inte  beviskravet  för

frihetsberövande av barn i fall av utredningshäktning ska bli strängare och om

möjligt ändras till sannolika skäl. Alternativt bör möjligheten att isolera ett barn

av  utredningsskäl  slopas  helt,  likt  Storbritannien  och  Norge.  I  Norge  har

möjligheten  att  isolera  en  minderårig  av  utredningsskäl  tagits  bort  och  i

Storbritannien  är  det  inte  möjligt  att  isolera  någon  som  sitter  häktad  med

utredningsskäl som grund.47 Idag är det annars vanligt att i de övriga nordiska

länderna isolera  en person för  att  omöjliggöra  kontakt  mellan misstänkta  och

därmed  även  förhindra  falska  och  framtvingade  erkännanden.  Syftet  med

isoleringen  blir  att  effektivisera  och  avancera  utredningen.48 Vid  utredningar

gällande barn som misstänkta gärningsmän kan dock utredningen behöva ta ett

steg åt sidan för barnets rättigheter, något som kan uppnås om det i svensk rätt

införs bestämmelser om att barn inte får isoleras endast av utredningsskäl.

45 Ekelöf, Bylund & Edelstam, Rättegång III, s. 55.
46  Prop. 1986/87:112 s. 48.
47  Åklagarmyndigheten, Restriktionsprojektet Del 2, Häktning och restriktioner - en europeisk utblick 

och lov om rettergangsmåten i straffesaker § 186 a. 
48  FN:s specialrapportör mot tortyr, A/66/268, s. 14.
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3.3 Gripande och anhållande

Vidare i rättegångsbalken 24 kap. finns bestämmelser om när en person får gripas

respektive anhållas. Huvudregeln för gripande är att det krävs skäl för anhållande

och för anhållande krävs skäl för häktning, detta enligt rättegångsbalken 24 kap.

6  §  st.  1  och  7  §  st.  1.  Undantag  finns  för  respektive  tvångsmedel.  Enligt

rättegångsbalken  24  kap.  6  §  st.  2  kan  en  person  anhållas  trots  att  det  inte

föreligger skäl för häktning om det är av synnerlig vikt att personen tas i förvar i

avvaktan på ytterligare utredning. Som exempel på undantag vad gäller gripande

kan bestämmelsen i rättegångsbalken 24 kap. 7 § st. 2 nämnas. Där stadgas att

envar  kan gripa  en person som påträffas på bar  gärning eller  flyende fot  om

personen begått  ett  brott  där  fängelse kan följa.  Envar har även möjlighet att

gripa efterlysta personer. Gemensamt för dessa två envarsgripanden är dock att

personen skyndsamt ska lämnas över till polis.

3.4 Förhör och häktningsförhandling

När en person har gripits eller anhållits ska det så snart  det  är möjligt hållas

förhör med personen enligt  rättegångsbalken 24 kap.  8 § st.  1 och 2.  Vid ett

förhör av en gripen person ska det snarast efter förhöret beslutas om personen ska

anhållas  eller  inte.  Om det  inte  föreligger  tillräckliga  skäl  för  anhållande ska

beslutet  om gripande  hävas.  Den frihetsberövade  har  även en  lagstadgad rätt

enligt rättegångsbalken 24 kap. 9 § och 9a § att bli underrättad om vilket brott

denne är misstänkt för och vad som är grunden för frihetsberövandet. Vidare har

den frihetsberövade rätt att ta del av de omständigheter som legat till grund för

beslutet. 

En häktningsframställan måste företas enligt rättegångsbalken 24 kap. 12 § utan

dröjsmål men senast tredje dagen klockan tolv efter att anhållningsbeslutet tagits,

eller om personen varit frånvarande vid anhållandet, tiden för verkställandet av

anhållandet. Enligt rättegångsbalken 24 kap. 13 § ska häktningsförhandling ske

utan dröjsmål efter häktningsframställan. Det får inte gå längre än fyra dygn från
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det att personen frihetsberövades till att häktningsförhandlingen hålls. En person

som grips  eller  anhålls  vistas  i  regel  i  polisens  lokaler  fram till  en  eventuell

häktning. Det vanligaste är att placering sker i arresten. Först när personen blivit

häktad flyttas denne över till Kriminalvården.49 

3.5 Proportionalitetsprincipen

Sverige  har  åtagit  sig  genom  grundlagsskyddade  bestämmelser  att  endast

inskränka rättigheter på ett sätt som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle.

Vid  inskränkningar  av  grundlagsskyddade  rättigheter  ska  även  den  allmänna

proportionalitetsprincipen följas,  vilket  innebär  att  begränsning av en rättighet

måste stå i proportion med ändamålet. Så gäller även begränsningar av rättigheter

enligt  europakonventionen.50 I  rättegångsbalken  24  kap.  1  §  st.  3  stadgas  att

häktning endast får ske om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i

övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående

intresse. Om syftet med frihetsberövandet går att uppnå med mindre ingripande

medel ska frihetsberövandet inte användas. Nämnd princip gäller utöver häktning

även  gripande  och  anhållande.51 Vid  meddelande  av  restriktioner  ska

proportionalitetsprincipen i häkteslagen 1 kap. 6 § st. 2 beaktas.

49 Polisen, Gripen, anhållen eller häktad.
50 Se avsnitt 2.2 och 2.3.
51 SOU 2004:122 s. 545 och RåR 2006:3 s. 19.

22



4 Frihetsberövande av barn

4.1 Inledning

För att frihetsberövande före rättegång ska kunna bli aktuellt av ett barn som är

misstänkt  för  brott  krävs  att  de  grundläggande  förutsättningarna  i

rättegångsbalken är uppfyllda. Vid häktning krävs dessutom tillämpning av vissa

specialbestämmelser.  Det  finns  krav  på  att  betryggande  övervakning inte  kan

ordnas på annat sätt och att det föreligger synnerliga skäl för häktning. Vad gäller

gripande och anhållande av barn tillämpas samma bestämmelser som för vuxna,

något som diskuteras längre fram i uppsatsen.

4.2 Häktning av barn

4.2.1 Betryggande övervakning

Inledning

I rättegångsbalken 24 kap. 4 § stadgas att om det på grund av den misstänktes

ålder,  hälsotillstånd  eller  någon  annan  liknande  omständighet  kan  befaras  att

häktning  skulle  komma  att  medföra  allvarligt  men  för  den  misstänkte,  får

häktning ske endast om det är uppenbart att  betryggande övervakning inte kan

ordnas. Enligt förundersökningskungörelsen 26 § åligger det åklagaren att, om

rättegångsbalken 24 kap. 4 § är tillämplig, ordna med nödvändig övervakning så

snart  det  kan  ske.  När  barnombudsmannen  2012  granskade  flertalet

häktesprotokoll rörande barn som häktats kunde konstateras att  den vanligaste

orsaken till att åklagaren bedömer att betryggande övervakning inte kan ordnas är

kollusionsfara,  det  vill  säga risk för  att  den misstänkte  undanröjer  bevis  eller

försvårar utredningen.52  Ett flertalet rättsfall har diskuterat vad som avses med

begreppet betryggande övervakning och synnerliga skäl varför dessa redogörs för

och kommenteras nedan.

52 Barnombudsmannen, Granskning av häktesprotokoll, s. 9.
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Fjällstugan

I  ett  rättsfall  från  1978  fastställde  Högsta  domstolen  att  det  inte  förelåg

synnerliga  skäl  att  häkta  en  16-åring  som  bland  annat  begått  grova

förmögenhetsbrott  eftersom  det  gick  att  ordna  med  nödvändig  betryggande

övervakning.53 Trots att det förelåg sannolika skäl för att personen begått brotten

menade domstolen att det fanns andra tillfredsställande alternativ till häktning,

något både tingsrätten och hovrätten bedömde annorlunda. I det aktuella fallet

fanns en fosterfamilj som kunde ta med pojken till en fjällstuga i Vemdalsfjällen

där de skulle vistas fram till huvudförhandlingen för det aktuella brottet. Stugan

låg  avskilt  och  Högsta  domstolen  menade  att  fosterföräldrarna  kunde  ha  en

fortlöpande och direkt tillsyn över pojken så att denne inte kunde begå nya brott.

Sluten ungdomsvård att verkställa

I ett fall från 2008 var en 16-åring dömd till sluten ungdomsvård för rån.54  Innan

påföljden hann verkställas  blev personen misstänkt  för  ytterligare  ett  rån och

därmed  även  häktad.  Både  tidigare  doms  påföljdsfråga  och  den  senare

häktningen överklagades till både tingsrätten och hovrätten men de höll fast vid

att  16-åringen skulle  förbli  häktad.  Påföljdsfrågan  diskuterades  och hovrätten

fastställde att 16-åringen skulle dömas till sex månaders sluten ungdomsvård för

tidigare rån. Ingen av underinstanserna framförde dock några skäl till att pojken

skulle  förbli  häktad.  Två  hovrättsråd  var  skiljaktiga  och  valde  att  diskutera

häktningsfrågan mer ingående. De anförde att det krävs synnerliga skäl för att

häktning ska få ske av en person under arton år. Dessutom får häktning endast

ske om det är uppenbart att betryggande övervakning inte kan ordnas. Eftersom

det förelåg en dom med sluten ungdomsvård som påföljd menade hovrättsråden

att det därmed fanns betryggande övervakning som alternativ till häktning av det

nya brottet. Eftersom de häktningsskäl som framförts vid häktningsförhandlingen

var risk för fortsatt brottslighet, recidivfara, ansåg hovrättsråden att vistelse på en

sluten institution utgjorde betryggande säkerhet. Enligt hovrättsråden åligger det

samhället  att  ordna med verkställigheten av den slutna ungdomsvården så  att

53 NJA 1978 s. 471.
54 NJA 2008 s. 81.
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denna kan fungera som ett reellt alternativ till häktningen.

Fallet  beviljades  prövningstillstånd  i  Högsta  domstolen  som  där  uttalade  att

prövning av betryggande övervakning måste ske.  I fallet menade domstolen att

det föreföll uppenbart att annan nödvändig övervakning fanns att tillgå i stället

för häktning, den tidigare domen, med sluten ungdomsvård som påföljd, menade

Högsta  domstolen  var  ett  reellt  alternativ  till  häktning  för  det  nya  brottet.

Riksåklagaren, som motsatt sig hävning av  häktningsbeslutet  i  tingsrätten och

hovrätten, ändrade sin ståndpunkt i Högsta domstolen. Riksåklagaren uttalade att

om  det  fanns  ett  beslut  om  omedelbart  omhändertagande  enligt  lagen  med

särskilda bestämmelser om vård av unga 3 och 6 §§ kunde häktningsbeslutet

hävas.  Ansvarig  socialtjänst  kontaktades  och det  kunde  av  Högsta  domstolen

konstateras  att  det  numera  fanns  ett  beslut  om omedelbart  omhändertagande

varför  betryggande övervakning ansågs  föreligga och häktningsbeslutet  kunde

hävas med stöd av denna bestämmelse.

Betryggande övervakning i praktiken

Det  åligger  åklagaren  enligt  förundersökningskungörelsen  26  §  att  om  det

”...finns anledning anta att häktning inte får ske om övervakning ordnas, skall

åklagaren  så  snart  det  kan  ske  försöka  ordna  nödvändig  övervakning”.  Det

framgår vidare i bestämmelsen att övervakning får ordnas i den misstänktes hem,

i annat enskilt hem eller på lämplig institution. I 1964 års förarbeten till lagen

med  särskilda  bestämmelser  om  unga  lagöverträdare  angavs  att  tillsyn  och

övervakning i hemmet eller på barnavårdsanstalt uppfyller kravet på betryggande

övervakning  och  är  därmed  lämpliga  substitut  till  häktning.55 Om  det  har

beslutats om övervakning som ersättning till häktning kan övervakningen enligt

förundersökningskungörelsen 27 § förenas med villkor om att den misstänkte ska

befinna sig på vissa platser vid bestämda tidpunkter, exempelvis hemma och på

arbetsplatsen.  Vid användandet  av  liknande  häktningssurrogat  krävs  dock den

misstänkte personens samtycke för att övervakningen ska kunna vidtas eftersom

55 Prop. 1964:10 s. 164.
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det inte kan krävas tvång för att göra övervakningen effektiv.56 

4.2.2 Synnerliga skäl

Inledning

Rättegångsbalken 24 kap. 4 § st. 2 hänvisar till att särskilda bestämmelser ska

tillämpas  vid  häktning  av  personer  under  18  år.  I  lagen  med  särskilda

bestämmelser  om unga  lagöverträdare  23  §  stadgas  att  häktning  av  personer

under arton år endast får ske om det föreligger synnerliga skäl. Det framgår inte

av förarbetena till  lagen vad begreppet synnerliga skäl innebär.  Rekvisitet har

varit uppe för diskussion i domstol i tre fall, två från Högsta domstolen och ett

från hovrätten.

Den eventuella påföljden avgörande

Det första fallet gällde en 17-årig pojke som häktats för sannolika skäl misstänkt

för olaga hot.57 Tingsrätten och hovrätten valde att inte häva häktningsbeslutet

eftersom de ansåg att det dels förelåg kollusionsfara, dels recidivfara och att detta

medförde  att  betryggande  övervakning  inte  kunde  ordnas.  De  två

underinstanserna var eniga om att synnerliga skäl för häktning förelåg. Målet fick

prövningstillstånd  i  Högsta  domstolen  när  pojken  suttit  häktad  i  totalt  tre

månader. Domstolen valde att häva häktningsbeslutet med motiveringen att även

om det förelåg risk för recidivfara, skulle en fortsatt häktning av pojken medföra

längre tid som frihetsberövad än vad som skulle svara mot det frihetsberövande

som kunde bli aktuell påföljd för brottet olaga hot. Det hade varit av intresse att

höra Högsta domstolens bedömning i frågan om 17-åringen inte suttit häktad så

lång tid och om det därmed förelegat synnerliga skäl för häktning och vad dessa

synnerliga skäl kunde ha utgjorts av.

Brottets grovhet avgörande

I ett  hovrättsfall  från 2004 ansåg domstolen att  det förelåg synnerliga skäl att

56 SOU 2004:122 s. 546.
57 NJA 1985 s. 56.
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häkta en 16-årig pojke.58 De omständigheter som ansågs göra det omöjligt med

betryggande  övervakning var  det  grova  brottet,  mord,  och  den kollusionsfara

domstolen menade förelåg. Att placera pojken på ett vårdhem för unga menade

domstolen inte skulle kunna göras utan isolering och restriktioner varför häktning

ansågs vara det enda aktuella alternativet i fallet.

Misstänktes ålder och brottslighetens allvar

Det sista fallet, från 2015, gällde en 15-årig asylsökande pojke från Algeriet som

på sannolika skäl var misstänkt för stöld och häleri av en mobiltelefon värd 1 500

kronor och som blev häktad fram till huvudförhandling.59 Tillgreppsbrotten hade

skett  efter att  15-åringen rymt från ett  HVB-hem60 där han blivit  placerad av

ansvarig socialtjänst. Både tingsrätten och hovrätten ansåg i målet att häktningen

skulle  bestå,  men  gav  ingen  vidare  förklaring  till  varför  än  att  det  förelåg

flyktfara  och  recidivfara  och  att  betryggande  övervakning  inte  kunde  ordnas

eftersom  15-åringen  tidigare  rymt  från  HVB-hemmet  ett  par  gånger.  Högsta

domstolen var enig med lägre instanser om att  det förelåg både flyktfara och

recidivfara samt att  placeringen på HVB-hemmet inte kunde utgöra tillräcklig

betryggande övervakning. Däremot menade domstolen att vid bedömningen av

om det  föreligger  synnerliga  skäl  för  häktning ska hänsyn främst  tas  till  den

misstänktes ålder och brottslighetens allvar. Eftersom pojken endast var 15 år och

brotten var allvarliga men ej av det svårare slaget, fastslog Högsta domstolen att

häktning skulle kunna orsaka sådan psykisk skada hos den unge att synnerliga

skäl ej förelåg. Häktningen hävdes därför.

4.2.3 Rättsfallskommentarer

Varför fallet från 2008, där det förelåg en dom med sluten ungdomsvård som

påföljd, skulle behöva gå ända upp till Högsta domstolen och 16-åringen därmed

var tvungen att vistas flera månader i häkte är en fråga som kanske inte kommer

58 RH 2004:61.
59 NJA 2015 s. 649.
60 Hem för vård eller boende med syfte att bedriva verksamhet för behandling, omvårdnad, stöd eller 

uppfostran. Inspektionen för vård och omsorg, Hem för vård eller boende (HVB).
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att besvaras.  När det finns en verkställbar dom med sluten ungdomsvård som

påföljd förefaller det enligt mig oklart varför man ska utsätta ett barn för den

psykiska påfrestning häktning innebär i stället för att låta barnet direkt förflyttas

till vårdinstitutionen och vistas där tills nästa rättegång hålls. Risk för recidivfara

bör vara lika liten på en sluten vårdinstitution som på ett häkte. I fallet hävdes

inte häktningen med anledning av påföljden sluten ungdomsvård utan i stället av

ett  senare  beslut  om omedelbart  omhändertagande  enligt  lagen med särskilda

bestämmelser  om  vård  av  unga.  Eftersom  pojken  kunde  konstateras  ha  ett

vårdbehov ses hävningen av häktningen som ett tillfredsställande domslut. Jag är

dock tveksam till  Högsta domstolens väg att  gå i  fallet.  I stället för att  ändra

riktning  och  därmed  följa  riksåklagarens  uttalande,  om  att  omedelbart

omhändertagande  kunde  ordnas  som betryggande  övervakning,  borde  Högsta

domstolen stått fast vid sin inledande ståndpunkt om att när det föreligger en dom

med sluten ungdomsvård  som påföljd, är detta tillräckligt för att häktningen ska

hävas.  Domstolen nämnde inget om när den utdömda påföljden kunde tänkas

verkställas  varför  jag  tror  att  det  är  på  grund  av  denna  brist  som  Högsta

domstolen valde att anta riksåklagarens linje, för att inte riskera att pojken skulle

släppas  på  fri  fot  innan  verkställigheten  av  den  slutna  ungdomsvården  hann

inledas.

Av fallet från 2015 kan slutsatser dras om vad som ska vara avgörande för om

synnerliga skäl för häktning föreligger eller ej.  Det är främst den misstänktes

ålder  och  brottslighetens  allvar  som  ska  vara  avgörande.  Även  styrkan  i

häktningsskälen har betydelse. Lindrigare brott än grova våldsbrott och låg ålder

på den misstänkte bör kräva starkare skäl för häktning. I hovrättsfallet från 2004

har stor vikt lagts vid att brottet var så grovt. Jag menar att endast konstatera att

ett  vårdhem  inte  innebär  tillräcklig  isolering  är  inte  acceptabelt.  En  djupare

redogörelse för varför betryggande övervakning inte kunde ordnas hade varit på

sin plats, oaktat brottets allvarlighetsgrad. I fjällstuge-fallet anser jag att Högsta

domstolen  tydliggör  en  presumtionen mot  häktning gällande  barn.  Fjällstuge-

fallet är även ett av få rättsfall där det diskuteras vad betryggande övervakning
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kan innebära och vad som är rimliga alternativ till häktning.

4.3 Gripande och anhållande av barn

Jämfört med häktning av barn finns det inga specialregler gällande gripande och

anhållande. Samma regler tillämpas för barn som för vuxna vilket medför att ett

barn  kan  komma  att  sitta  isolerad  i  en  polisarrest  upp  till  fyra  dygn.  FN:s

specialrapportör  mot  tortyr  menar  att  detta  förfarande,  att  isolera  barn  innan

rättegång, kan likställas med tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande

behandling eller bestraffning.61

Till  skillnad  från  häktning  av  barn  finns  det  inget  lagstadgat  krav  på  att

synnerliga  skäl  ska  föreligga  för  gripande  och  anhållande  av  barn.

Justitieombudsmannen har dock uttalat att det även bör föreligga synnerliga skäl

för  att  gripa  och/eller  anhålla  ett  barn.62 Även  riksåklagaren  har  framfört  att

rekvisitet synnerliga skäl ska vara vägledande även vid anhållande av barn.63 Det

ter sig logiskt att  synnerliga skäl bör gälla även vid gripande och anhållande

eftersom  huvudregeln  är  att  detta  får  ske  endast  om  häktning  förmodas  bli

aktuellt.64 Även vid gripande och anhållande ska barnkonventionens princip om

barnets bästa vara ledande. Det bör därför enligt mig diskuteras om det krävs en

revidering av dagens lagstiftning. Att samma bestämmelser tillämpas oavsett om

det  är  en  15-åring  eller  en  50-åring  som  grips  eller  anhålls  menar  jag  inte

tillgodoser de krav barnkonventionen ställer på Sverige. En början kan vara att

införa rekvisitet synnerliga skäl i lagtext. En tidsgräns för hur länge ett barn får

sitta frihetsberövad i arrest bör även introduceras, något som diskuteras längre

fram i uppsatsen.

61 FN:s specialrapportör mot tortyr, A/66/268, s. 23.
62 JO 1996/97 s. 56 f.
63 RåR 2006:3 s. 19.
64 Rättegångsbalken 24 kap. 6 §.
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5 Isolering

5.1 Inledning

Sverige har av FN:s tortyrkommitté kritiserats för att  barn som frihetsberövas

före rättegång isoleras  i  alltför  stor  utsträckning.65 Med isolering avses  att  en

person är instängd och berövad all mänsklig kontakt i mer än 22 av dygnets 24

timmar.66 Enligt  FN:s  specialrapportör  mot  tortyr  kan isolering  likställas  med

tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

på  grund  av  de  skador  som  kan  uppstå  utan  social  interaktion  med  andra

människor och bristen på stimulans.  Sverige har  framförallt  kritiserats  för  att

tillämpa alltför frekventa, långvariga och inskränkande restriktioner i samband

med häktning av unga.67 De restriktioner  som används i  Sverige menar  FN:s

tortyrkommitté och FN:s specialrapportör uppfyller definitionen av isolering.68

Nedan redogörs för innebörden och syftet med restriktioner samt vilka problem

som kan följa av dessa.

5.2 Restriktioner

I häkteslagen 6 kap. 1 § stadgas att den som är gripen, anhållen eller häktad på

grund av misstanke om brott kan meddelas restriktioner. Restriktioner innebär att

den frihetsberövade personen åläggs inskränkningar i  sin rätt  till  kontakt med

omvärlden.  Gällande  restriktioner  vid  häktning  tillämpas  den  grundläggande

bestämmelsen  i  rättegångsbalken  24  kap.  5a  §,  om  att  meddelande  av

restriktioner prövas i samband med häktningsförhandlingen. Enligt häkteslagen 6

kap.  1  §  st.  2  får  restriktioner  endast  meddelas  om  nämnda  bestämmelse  i

rättegångsbalken är tillämplig. Det krävs att det föreligger kollusionsfara för att

restriktioner  vid  gripande,  anhållande  och  häktning  ska  kunna  meddelas.  De

inskränkningar som kan meddelas framgår av häkteslagen 6 kap. 2 § och innebär

65 FN:s tortyrkommitté, CAT/C/SWE/CO/5, p. 16.
66 FN:s specialrapportör mot tortyr , A/66/268, s. 8.
67 FN:s specialrapportör mot tortyr, A/66/268, s. 26.
68 FN:s tortyrkommitté, CAT/C/SWE/CO/5, p. 16 och FN:s specialrapportör mot tortyr, A/66/268, s. 26.
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begränsningar i rätten att placeras med andra intagna, vistas i gemensamhet, följa

vad som händer i omvärlden, inneha tidskrifter och tidningar, ta emot besök, stå i

förbindelse  med  annan  genom elektronisk  kommunikation  eller  sända  och  ta

emot försändelser. 

Fråga om restriktioner prövas enligt häkteslagen 6 kap. 3 § av åklagaren eller

undersökningsledaren. Vid häktning krävs det enligt rättegångsbalken 24 kap. 5a

§ att åklagaren lägger fram begäran om meddelande av restriktioner i samband

med häktningsförhandlingen i rätten. Det är därefter rätten som tar beslut i frågan

om restriktioner. Åklagaren kan själv enligt sist nämnda bestämmelse meddela

restriktioner om det på grund av akuta omständigheter är nödvändigt. I sådant fall

krävs dock en begäran till tingsrätten att pröva frågan om restriktioner samma

dag som beslutet eller senast dagen efter. 

Vid gripande av barn under 15 år som sker med stöd av lagen med särskilda

bestämmelser om unga lagöverträdare får restriktioner enligt 35 § inte meddelas.

Det finns inga särskilda regler i denna lag om restriktioner för barn i åldern 15 –

17 år.69 Åklagarmyndigheten har dock uttalat att  när barn i åldern 15  – 17 år

häktas och frågan prövas om häktningen ska kombineras med restriktioner måste

dessa övervägas mycket noggrant eftersom påfrestningen är större för ett barn än

en vuxen att vara belagd med restriktioner.70

Syftet med restriktioner är att kunna bedriva en effektiv brottsutredning. Strävan

efter en effektiv utredning i hopp om att lösa det aktuella brottet ställs mot den

frihetsberövade personens personliga integritet och frihet.71 När det gäller barn

aktualiseras även andra rättigheter, exempelvis principen om barnets bästa.72 Vid

meddelande av restriktioner ska proportionalitetsprincipen i häkteslag 1 kap, 6 §

st.  2  beaktas.  Innebörden av  detta  är  att  restriktioner  ska  meddelas  med stor

restriktivitet  och  enskilda  beslut  om  restriktioner  ska  inte  inskränka  den

69 RåR 2015:1 s. 8.
70 RåR 2015:1 s. 8.
71 Prop 2009/10:135 s. 114.
72 Barnkonventionen art. 2.
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personliga integriteten och friheten mer än vad som är nödvändigt för att ordning

och säkerhet ska kunna upprätthållas.73 Det är inte fastslaget att användandet av

restriktioner alltid är till fördel för utredningen, eftersom restriktioner kan göra

den  misstänkte  mindre  motiverad  att  bidra  med  uppgifter  och  samarbeta  vid

utredningen.74

5.3 Kritik  från  FN:s  specialrapportör,  FN:s  tortyrkommitté  och
Europarådets tortyrkommitté 

Enligt FN:s specialrapportör mot tortyr kan isolering likställas med tortyr eller

grym,  omänsklig,  förnedrande  behandling,  enligt  tortyrkonventionen art.  1  på

grund av de skador som kan uppstå utan social interaktion med andra människor

och  bristen  på  stimulans.  Tillämpningen  av  restriktioner  i  Sverige  menar

specialrapportören i vissa fall uppfyller definitionen av isolering med hänvisning

till de skador som isolerade personer får. Det är främst psykiska symptom som

personer isolerade en längre tid utvecklar. De psykiska skador som kan uppstå

visar  sig  genom bristande  uppmärksamhetsförmåga,  koncentrationssvårigheter,

försämrat  minne  och  nedsatt  kognitiv  förmåga.  Det  finns  enligt  FN:s

specialrapportör  vid  isolering  risk  för  utvecklande  av  oro,  ångest,  stress  och

sömnsvårigheter samt mer bestående men såsom posttraumatisk stressyndrom,

allvarliga  ohälsa  och  personlighetsförändringar.  Isolering  kan  vidare  medföra

svårigheter i sociala relationer och medför enligt specialrapportören att barn som

suttit  isolerat  har  svårare  att  återanpassas  i  samhället.  Enligt  FN:s

specialrapportör är användandet av restriktioner karaktäriserande för de nordiska

länderna och beskrivs som en naturlig del av det svenska rättssystemet.75

Kritik  som  FN:s  tortyrkommitté  har  riktat  mot  Sverige  kan  sammanfattas  i

följande punkter

• Restriktioner vid häktning används i för många fall och under för långa

73 Prop. 2009/10:135 s. 201.
74 Dir. 2015:80 s. 10.
75 FN:s specialrapportör mot tortyr, A/66/268, s. 8, 19 och 26 - 27.
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tidsperioder.

• Restriktionerna  är  inte  alltid  individuellt  anpassade,  utgår  inte  från  en

konkret  grund,  följer  inte  proportionalitetsprincipen och upphör inte  så

snart behovet ej längre föreligger.76

Europarådets tortyrkommitté har vid flera tillfällen besökt Sverige och i främst

två rapporter riktas stark kritik mot Sverige gällande användandet av restriktioner

vid  häktning.  Att  isolera  en  så  ung  person  som  15  år  menar  Europarådets

tortyrkommitté  är  en  väldigt  drastisk  handling.  Vidare  har  det  uttalat  att

frihetsberövande av barn  före  rättegång i  Sverige  innehåller  en  rad  allvarliga

brister. Följande avvikelser uppmanades Sverige att åtgärda

• Barn som frihetsberövas informeras inte om sina rättigheter.

• Förhör  av  frihetsberövade  barn  sker  utan  advokat,  förälder  eller

socialtjänst på plats.

• Flertalet  häktade  barn  informeras  inte  om  anledningen  till

restriktionerna.77 

Några  bra  förklaringar  till  varför  det  ser  ut  som FN:s  specialrapportör,  FN:s

tortyrkommitté och Europarådets tortyrkommitté påpekar menar jag Sverige inte

har kommit med. Bristen på förklaringar kanske visar på kännedom om nämnda

avvikelser, men att kritiken inte tagits på så stort allvar att det skett några större

förändringar. Samtidigt tror jag att det finns en tanke om att restriktioner är så

karaktäriserande för det svenska rättssystemet och att ändringar på det området

lätt blir komplicerade.

5.4 Kritik från barnombudsmannen

För att undanröja den psykiska skada barn ofta lider som isolerade i arrest eller

häkte och som ofta kan leda till  självskadebeteende och självmordstankar bör

76  FN:s tortyrkommitté, CAT/C/SWE/CO/5.
77 Europarådets tortyrkommitté, CPT/Inf (2009) 34 och CPT/Inf (2016) 1.
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enligt  barnombudsmannen  barn  aldrig  isoleras  under  brottets  utredning.78

Isolering definieras på samma sätt som FN:s specialrapportör har gjort, att barnet

sitter  instängd  minst  22  av  dygnets  24  timmar.79 En  ändring  måste  enligt

barnombudsmannen ske eftersom det är just isoleringen som barnen lider mest

skada av.80 Trots att barnkonventionen är tydlig med att ett frihetsberövat barn

måste få ha kontakt med sin familj, om det inte är till skada för barnet, så beläggs

ofta  ett  häktat  barn  med  fulla  restriktioner  vilket  innebär  att  kontakten  med

omvärlden är obefintlig. Barnombudsmannen vill i sin rapport från 2013 att  det

sker  en  individuell  prövning  av  varje  enskilt  fall  där  det  redogörs  för  vilka

restriktioner som är nödvändiga och anledningen till detta.  Det ska inte heller

åläggas barnet eller personal på häktet att  söka omprövning av restriktionerna

utan det bör ske rutinmässigt i domstol. Barnombudsmannen vill inte helt slopa

restriktioner hos frihetsberövade barn före rättegång eftersom de ibland behövs

för  att  skydda  målsäganden  och  vittnen,  men  en  förändring  välkomnas.

Restriktioner bör enligt barnombudsmannen tillämpas mer restriktivt.81

5.5 Den nya häkteslagen

År 2010 infördes den nya häkteslagen som föranletts av Häktesutredningen.82 I

utredningen föreslogs  vissa  ändringar  gällande restriktioner  efter  kritiken  från

Europarådets  tortyrkommitté  om  hur  Sverige  använder  sig  av  restriktioner.83

Häktesutredningen föreslog därför att åklagaren vid varje häktningsförhandling

måste be tingsrätten om tillstånd för varje enskild restriktion och även ange vilka

skäl som föreligger för att  belägga en häktad med restriktioner,  om detta inte

anses vara till men för utredningen. Utredningen ville vidare införa en möjlighet

att  överklaga tingsrättens beslut  gällande prövningen om restriktioner av visst

slag till hovrätten och slopa den tidigare omprövningen hos tingsrätten.84 

78 Barnombudsmannen, Från insidan - barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, s. 102.
79 FN:s specialrapportör mot tortyr , A/66/268, s. 8.
80 Barnombudsmannen, Från insidan - barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, s. 102.
81 Barnombudsmannen, Från insidan - barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, s. 103.
82 SOU 2006:17.
83 SOU 2006:17 s. 14.
84 SOU 2006:17 s. 14.
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I propositionen till häkteslagen fastslog regeringen att utredningsförslaget endast

gav begränsade fördelar jämfört med den gamla lagstiftningen. Regeringen ansåg

att den befintliga häkteslagen uppfyllde högt uppställda rättssäkerhetskrav och att

det varken förelåg behov av att införa de nya restriktionsbestämmelserna eller att

de  befintliga  reglerna  skulle  kunna  ifrågasättas  ur  effektivitetssynpunkt.85

Däremot ansåg regeringen att förslaget från Häktesutredningen om att införa en

överklagandemöjlighet gällande prövningen om restriktioner av visst slag ökar

rättssäkerheten för den enskilde. Möjlighet till klagan skulle väga upp det behov

som enligt utredningen finns gällande risken för att häktade personer väljer att

inte söka omprövning av restriktionsbeslutet eftersom beslutet ändå inte kunde

överklagas. Häktesutredningens förslag om att införa överklaganderätt gällande

restriktioner  av  visst  slag  antogs  därför  av  regeringen.86 Bestämmelsen  som

reglerar rätten till överklagande finner vi numera i häkteslagen 6 kap. 4 § st. 3 där

det stadgas att rättens beslut om meddelande av restriktioner av visst slag kan

överklagas på samma sätt  som ett  beslut  i  fråga om tillstånd till  restriktioner

enligt rättegångsbalk 24 kap. 5a §. Införandet av överklagandemöjligheten följde

även de rekommendationer som Europarådets tortyrkommitté lagt  fram.87 Den

nya överklagandemöjligheten menar jag är ett steg i rätt riktning för att tillgodose

den enskildes rättigheter.

5.6 Åklagarmyndighetens nya riktlinjer 

Med syftet att minska användandet av restriktioner, säkerställa att användandet

sker  på  ett  rättsenligt  sätt  och  för  att  ge  stöd  till  åklagarna  i  de  risk-  och

proportionalitetsbedömningarna som måste göras utfärdade Åklagarmyndigheten

riktlinjer gällande restriktioner och långa häktningstider som började gälla i maj

2015. I riktlinjerna fastställs att:

  Det ska i varje enskilt fall ske en noggrann prövning av om det föreligger en

85 Prop. 2009/10:135 s. 115.
86 Prop. 2009/10:135 s. 116.
87 Europarådets tortyrkommitté, CPT/Inf (2009) 34 p. 38.
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beaktansvärd kollusionsrisk. 

 Om det föreligger en beaktansvärd kollusionsrisk ska åklagaren pröva om

denna risk, i förhållande till brottets allvar och det intrång eller men i övrigt som

åtgärden innebär för den misstänkte, i sig motiverar ett frihetsberövande. I de

fall kollusionsrisken inte självständigt kan motivera ett frihetsberövande ska inte

kollusionsrisk åberopas som häktningsskäl. 

 Vid beslut om restriktioner ska åklagaren ta ställning till behovet av varje

enskild restriktion och göra separata proportionalitetsprövningar, dvs. i varje

enskilt fall väga kollusionsrisken och brottets allvar mot det intrång eller men i

övrigt som restriktionerna innebär för den misstänkte.88

I Åklagarmyndighetens riktlinjer görs det tydligt att barnkonventionen ska vara

ledande vad gäller frihetsberövande av barn före rättegång. En förändring har

därmed  skett  efter  de  senaste  åren  av  kritik  från  FN:s  barnrättskommitté  då

tidigare riktlinjer inte framhävt barnkonventionen på samma sätt som nu. Vad

gäller beslut som rör barn ska alltid barnkonventionens princip om barnets bästa

beaktas och det har gällt sedan barnkonventionen ratificerades av Sverige 1990.

Därmed bör Åklagarmyndighetens åtgärder välkomnas eftersom de lyfter fram

konventionens intentioner på ett mer medvetet sätt. 

5.7 Vistelsen i  arrest och häkte

Barnombudsmannen har i sin rapport från 2013 redogjort för hur barn upplever

vistelsen i arrest och häkte samt studerat de bestämmelser som finns gällande

frihetsberövande av barn och hur dessa förhåller sig till barnkonventionen och

tortyrkonventionen.89 I  rapporten  stöder  barnombudsmannen  flertalet  av  sina

argument på barnkonventionen art. 37 om att häktning av barn endast får ske som

88  RåR 2015:1.
89 Barnombudsmannen, Från insidan - barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, s. 3.
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sista utväg och för kortast lämpliga tid.90 Efter rapporten om hur unga upplever

vistelsen i arrest och häkte kunde konstateras att miljön skiljer sig markant åt

mellan  dessa  två  placeringar.  Barn  berättar  att  de  upplevt  tiden  i  arrest  som

obehaglig,  omänsklig och nedbrytande.  Bemötandet från personalen i  arresten

har varit opersonligt, kallt och skrämmande.91 Barnombudsmannen riktar skarp

kritik i rapporten om att barn isoleras i arresten på samma villkor som vuxna

eftersom det strider mot mänskliga rättigheter. Den som är under 18 år bör enligt

barnombudsmannen aldrig placeras i arrest utan i stället under bevakning i ett

förhörsrum eller liknande eller om det inte är möjligt,  i  häkte eftersom dessa

lokaler och personalen där anses bättre för barnet.92

Bestämmelserna om frihetsberövande av barn måste enligt barnombudsmannen

anpassas bättre efter barnets rättigheter.  Genom att det sker en anpassning till

barnen  av  den  fysiska  miljön  i  arrest  och  häkten,  mer  välutbildad  personal

anställs,  mer  kontakt  med  familj  och  andra  frihetsberövade  unga  samt  bättre

möjligheter till skolgång tror barnombudsmannen att Sverige bättre kan uppfylla

de  krav  som  barnkonventionen  stipulerar.  Barnombudsmannen  vill  även  att

lagstiftaren redogör för vad som utgör synnerliga skäl för häktning. I rapporten

från 2013 menar barnombudsmannen att frihetsberövande av barn ska ske endast

i undantagsfall men att detta vid tiden för rapporten inte görs. Om en förändring

inte  sker  kommer  fortsättningsvis  de  straffprocessuella  bestämmelser  som

tillämpas vid frihetsberövande av barn före rättegång bryta mot rättigheterna i

barnkonventionen.93 

I en rapport från Kriminalvården 2011 undersöktes hur restriktioner påverkar den

häktades  psykiska  hälsa.  Resultatet  av  undersökningen  blev  att  häktning  i

kombination med restriktioner utgör en utmärkande risk för psykisk ohälsa. Av

gruppen personer som undersöktes uppvisade en av fyra psykisk ohälsa av de

som var häktade med restriktioner.  Var femte person häktad utan restriktioner

90 Barnombudsmannen, Från insidan - barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, s. 8.
91 Barnombudsmannen, Från insidan - barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, s. 102.
92 Barnombudsmannen, Från insidan - barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, s. 102.
93 Barnombudsmannen, Från insidan - barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, s. 100.
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uppvisade samma symtom.94 Vidare i  rapporten konstateras att  psykisk ohälsa

bland häktade kan komma att äventyra rättssäkerheten genom att den häktade på

grund av sitt tillstånd får svårt att till fullo medverka vid förhör, läsa och förstå

förundersökningen  samt  samtala  med  advokat  och  uppträda  i  domstol,  ett

allvarligt  problem som får resultatet att  den häktade får sämre möjligheter att

försvara sig.95 Undersökningen rapporten grundades på gjordes på häktade vuxna.

Resultatet kan dock anses vägledande för barn eftersom det konstaterats att barn

ofta lider allvarligare men som isolerade än vuxna. 

5.8 Pågående satsningar

I Sverige har vissa satsningar vidtagits efter de återkommande rapporterna och

rekommendationerna från internationella organ. På uppdrag av regeringen ges en

utredning ut i  augusti 2016 om hur Sverige ska uppnå målet om att färre ska

häktas och hur isolering kan undvikas. Utredningen, som pågått i ett år, ska bland

annat lämna förslag på lämpliga alternativ till straffprocessuella tvångsmedel, på

införandet  av  tidsgränser  och  på  hur  restriktionsanvändningen  samt  därmed

isoleringen kan minskas av häktade personer. Utredningen fokuserar främst på

hur  användandet  av  restriktioner  kan  reduceras  vad  gäller  barn.96 Vidare  har

Kriminalvården, i samarbete med Brottsförebyggande rådet, sedan 2013 vidtagit

satsningar för att minska antalet unga frihetsberövade och förbättra tillvaron för

unga placerade i häkte. Arbetet utgår från enkätundersökningar av unga häktade i

åldern 15 – 20 år och pågår fram till december 2016 där efterföljande utredning

till  regeringen ska  sammanställas.97 Nämnda pågående  satsningar  visar  på  en

medvetenhet om att brister på området finns och jag menar att  det är mycket

positivt att förändringar föreslås.

94 Kriminalvården, Psykisk hälsa hos häktade med restriktioner, s. 20.
95 Kriminalvården, Psykisk hälsa hos häktade med restriktioner, s. 23.
96  Dir. 2015:80 s. 1.
97  Kriminalvården & Brottsförebyggande rådet, Unga i häkte - De intagnas uppfattning av de insatser 

som vidtagits  för att förbättra situationen för unga i häkte, s. 4 och 9.
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6 Andra  rättigheter  vid  frihetsberövande  av
barn

6.1 Inledning

Utöver de rättigheter barnkonventionen stipulerar vid frihetsberövande av barn

före rättegång som sista utväg och för kortast lämpliga tid finns det även andra

områden  där  frihetsberövade  barn  uppbär  rättigheter.  Det  rör  sig  om

informationsskyldighet från rättsväsendets sida, rätten till offentlig försvarare och

oskuldspresumtion som i vissa fall försummas. Nedan följer en redogörelse för

andra rättigheter som kan bli aktuella när barn placeras i arrest eller häkte.

6.2 Informationsskyldighet

I barnkonventionen art. 40 stadgas att varje barn som är misstänkt för brott ska

omedelbart  underrättas  om  anklagelserna  emot  sig.  Det  krävs  att  barnet

informeras  muntligen.98 Det  åligger  rättsväsendets  aktörer  att  ombesörja  att

barnet  förstår  varje  anklagelse  på  ett  språk och med ord som denne förstår. 99

Barnet ska, utöver anklagelserna, även informeras om hela rättsprocessen och

eventuella  påföljder  han  eller  hon  kan  komma  att  dömas  till.100 Enligt

barnombudsmannens  rapport  från  2013  upplever  många  frihetsberövade  barn

som  förhörs  att  de  inte  förstår  frågorna  som  ställts  och  inte  heller  varit

införstådda  med  att  ett  visst  svar  kan  leda  till  en  viss  konsekvens.101

Rättssäkerheten har därmed försämrats när dessa uppgifter senare används i en

rättegång och speciellt om förhören skett utan stöd och medverkan av försvarare,

något jag går in på mer ingående i nästkommande avsnitt.

98  FN:s barnrättskommitté, CRC/C/GC/10, s. 16.
99  FN:s barnrättskommitté, CRC/C/GC/10, s. 16.
100 FN:s barnrättskommitté, CRC/C/GC/10, s. 15.
101 Barnombudsmannen, Från insidan - barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, s. 83.
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6.3 Offentlig försvarare vid första förhöret

I barnombudsmannens utredning har det framkommit att det första förhöret som

sker  med barnet  ofta  hålls  i  arresten  utan  medverkan av  offentlig  försvarare.

Vissa barn har trott att de snabbare skulle bli frisläppta om de medverkar i förhör

utan att invänta offentlig försvarare, varför de har frånsagt sig sådan. Andra har

inte varit medvetna om att de haft den rättigheten. Enligt barnombudsmannen ska

ett barn inte kunna avsäga sig den grundläggande rättighet som det innebär att ha

en offentlig försvarare. Det är inte acceptabelt med påtryckningar, hot eller löften

från förhörspersonalen i syfte att få barnet att avsäga sig rättigheten.102 Att tvinga

fram erkännande eller uppgifter innebär en kränkning enligt barnkonventionen

art. 37 och kan enligt barnrättskommittén aldrig användas som bevis. Rekvisitet

tvinga  bör enligt barnrättskommittén tolkas extensivt och innefattar inte endast

fysiskt utan även psykiskt tvingande. Det psykiska tvånget kan bestå i löfte om

belöningar  om  barnet  erkänner  brottet  eller  löfte  om  ett  frisläppande  eller

lindrigare påföljd.103

En anledning till att ett första förhör hålls med barn utan att offentlig försvarare

tillkallats kan vara att barnet gripits på natten eller på helgen. Det kan ibland ta

lång tid  att  hitta  offentlig  försvarare på obekväm tid  vilket  innebär en längre

vistelsetid  för  barnet  i  arrest,  men  det  är  enligt  barnombudsmannen  inget

godtagbart argument för att hålla ett första förhör utan försvarare.104 Här är det

viktigt med en förändring så att fler offentliga försvarare finns tillgängliga, även

på obekväm tid, så att tillkallande av offentlig försvarare till det första förhöret

kan ske skyndsamt.105 Jag är  enig med barnombudsmannen om att  obekväma

arbetstider inte får utgöra ett hinder. Här måste åtgärder vidtas.

I  ett  fall  från  justitieombudsmannen  var  en  17-åring  gripen  misstänkt  för

misshandel. En viss advokat hade önskats men 17-åringen gick med på att det

första förhöret  kunde hållas utan att  denne var  närvarande.  Det  är inte första

102 Barnombudsmannen, Från insidan - barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, s. 104.
103 FN:s barnrättskommitté, CRC/C/GC/10, s. 18.
104 Barnombudsmannen, Från insidan - barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, s. 104.
105 Barnombudsmannen, Från insidan - barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, s. 104.
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gången justitieombudsmannen riktar  skarp  kritik  mot  detta  förfarande.  Det  är

enligt  justitieombudsmannen inte upp till  det misstänkta barnet att  avgöra om

denne behöver en försvarare närvarande vid det inledande förhöret eller ej. Det är

förundersökningsledaren  som  kan  ta  beslutet  om  förhöret  kan  hållas  utan

försvarare och inte den misstänkte.106

I en dom från Europadomstolen, Panovits mot Cypern, fastställde domstolen att

det strider mot europakonventionen art. 6 om rätten till en rättvis rättegång att

använda  uttalanden,  som  en  misstänkt  brottsling  uttalat  vid  förhör  utan

medverkan  av  försvarare,  i  en  rättegång  för  att  nå  fällande  dom.  I  domen

framhävde domstolen att när den brottsmisstänkte är ett barn ska det tas särskild

hänsyn till den unges utsatthet i det brottsutredande systemets maktobalans. Det

ska  därför  finnas  särskilda  skäl  för  att  ett  barn  ska  kunna  frånsäga  sig  en

konventionsrättighet  och  det  krävs  att  myndigheterna  vidtagit  alla  rimliga

åtgärder för att den brottsmisstänkte ska vara fullt införstådd med sina rättigheter.

Myndigheterna  ska  även  så  långt  det  går  försöka  få  barnet  att  förstå

konsekvenserna  av  att  frånsäga  sig  en  konventionsstadgad  rättighet.107

Europarådets  tortyrkommitté  har  rekommenderat  Sverige,  för  att  uppfylla  de

internationella  åtaganden  som  åligger  staten,  att  en  frihetsberövad  person

omedelbart ska få tillgång till en offentlig försvarare, få rätt att träffa en läkare

och få ta kontakt med någon närstående och informera denne om situationen.108

Det kan alltså konstateras att om offentlig försvarare inte tillkallas vid förhör av

barn, eller ett barn som är misstänkt för brott inte informeras om vilka rättigheter

denne  besitter,  kan  detta  komma  att  strida  mot  internationell  rätt.  Trots  att

justitieombudsmannen uttalat  att  bedömningen av  om offentlig  försvarare  ska

medverka  eller  ej  ligger  hos  förundersökningsledaren,  torde  det  enligt

internationell rätt inte finnas något spelrum gällande den frågan. För att uppfylla

samtliga internationella rättsregler bör det alltid finnas en offentlig försvarare på

106 JO beslut den 28 oktober 2011, dnr. 4608-2010.
107 Panovits mot Cypern, dom den 11 december 2008.
108 Europarådets tortyrkommitté, CPT/Inf (2016) 1 s. 5.
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plats vid det inledande förhöret av ett brottsmisstänkt barn.

6.4 Oskuldspresumtionen m.m.

Vid frihetsberövande av barn före rättegång är även barnkonventionen art.  40

viktig att nämna. Artikeln stadgar att ett barn som misstänks för ett brott ska ”…

behandlas på ett sätt som främjar barnets känsla för värdighet och värde, som

stärker  barnets  respekt  för  andras  mänskliga  rättigheter  och  grundläggande

friheter  och  som tar  hänsyn  till  barnets  ålder  och  önskvärdheten  att  barnet

återanpassas och tar på sig en konstruktiv roll i samhället”.  Vidare stadgas i

bestämmelsen den så kallade oskuldspresumtionen vilket innebär att varje barn

som misstänks för ett brott ska betraktas som oskyldig tills dess att motsatsen är

bevisad.  Oskuldspresumtionen  är  en  grundläggande  princip  som  utöver

barnkonventionen  stadgas  i  europakonventionen  art.  6.109 Barn  kan  enligt

barnrättskommittén uppträda misstänkt på grund av rädsla, omognad eller någon

annan  omständighet.  Det  är  därför  viktigt  enligt  kommittén  att  dömande

myndigheter inte antar att  barnet är skyldigt förrän detta är ställt  utom rimlig

tvivel.110 I barnombudsmannens rapport, där frihetsberövade barn intervjuats, kan

konstateras att flertalet av barnen har känt sig dömda på förhand. Det kan bland

annat röra sig om hur barnet bemöts vid ett förhör vad gäller typ av frågor och

där barnet redan känner sig så pass utpekat att denne säger det förhörsledaren vill

höra.  Barnombudsmannen  framhäver  i  sin  rapport  att  det  äventyrar

rättssäkerheten när grundläggande principer bortses ifrån och där barn förutsätts

ha begått ett brott de endast är misstänkta för.111 Barn som misstänks för brott ska

enligt barnkonventionen art. 40, utöver att  oskuldspresumtionen alltid beaktas,

dessutom få juridiskt biträde eller annan lämplig hjälp för att förbereda och lägga

fram sitt försvar. Barn ska inte heller känna sig tvingade att avge vittnesmål och

erkänna sig skyldig.

109 Ekelöf, Bylund & Edelstam, Rättegång III, s. 263.
110 FN:s barnrättskommitté, CRC/C/GC/10, s. 15.
111 Barnombudsmannen, Från insidan - barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, s. 85.
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6.5 Oberoende barnombud

Barnombudsmannen  ger  förslag  på  att  inrätta  ett  oberoende  barnombud.

Ombudet ska kunna ta emot klagomål på hur barnets rättigheter tillgodosetts i

arrest och häkten samt utföra en självständig granskning av frihetsberövande av

barn. Barnombudet ska kunna föra barnets talan i domstol och ha möjlighet att

driva  skadeståndsmål.112 För  att  kunna  tillgodose  barnets  rättigheter  i  en

rättsprocess med tanke på den utsatta roll barnet av sin natur har tror jag det är

viktigt att tillgripa samtliga möjliga åtgärder som kan ha en positiv verkan för

barn. Även om barnkonventionen inom en snar framtid blir svensk lag krävs det

arbete från rättssystemets sida för att konventionens artiklar ska få genomslag.

Ett  barnombud  som  kan  företräda  barn  i  domstol  tror  jag  kan  öka

barnkonventionens genomslagskraft och även göra det möjligt för rättsväsendet

att  utveckla  rättspraxis  på  ett  sätt  som  stämmer  väl  överens  med  barnets

rättigheter.

112 Barnombudsmannen, Från insidan - barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, s. 104.

43



7 Kritik om statistik och dokumentation

7.1 Inledning

För att göra historiska tillbakablickar, bedömningar av framtida utveckling och

kvalitetsarbete är det viktigt att rättsväsendets olika instanser för statistik och god

dokumentation  på  de  fall  som  förekommer  eftersom  det  annars  inte  finns

möjlighet  att  göra  studier  och  forskningar.  Statistik  och  dokumentation  på

relevanta områden bör kunna krävas av ett rättssamhälle inte minst för att utgöra

grunden för att komma vidare framåt i utvecklingen av rättssystemet. Sverige har

kritiserats  för  att  inte  föra  tillräcklig  med  statistik  och  för  att  grunder  för

frihetsberövande sällan framgår av häktesprotokollen. Med anledning av nämnda

brister redogörs de för nedan.

7.2 Bristande statistik

I en rapport från FN:s barnrättskommitté har Sverige fått allvarlig kritik för att

inte ha  tillräcklig statistik  över  frihetsberövade barn före rättegång.113 Sverige

svarade med att rapportera in befintlig statistik som visade antal häktade barn,

hur  många  som  belagts  med  restriktioner  och  hur  lång  tid  barn  suttit

frihetsberövade.114 Trots  detta  har  Sverige  återigen  erhållit  kritik  på  området

eftersom barnrättskommittén menar att det ändå saknas uppgifter över barn som

placerats i arrest på grund av misstanke om brott och hur lång tid ett barn sitter

frihetsberövat i arrest. Det finns inte heller enligt kommittén någon redogörelse

för  hur  många  av  de  frihetsberövade  barnen  som erhållit  juridiskt  stöd  eller

närvaro av annan vuxen, exempelvis förälder eller socialtjänst. Det saknas även

statistik över hur många av barnen som farit illa genom misshandel eller vanvård

under gripandet eller under vistelsen i arrest och häkte.115

113 FN:s barnrättskommitté, CRC/C/GC/10, s. 26.
114 Regeringskansliet, Sveriges femte periodiska rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter om 

barnkonventionens genomförande under 2007-2012, s. 147.
115 FN:s barnrättskommitté, CRC/C/58/Rev.2.
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Vid  efterforskningar  för  denna  uppsats  har  jag  kontaktat  Polismyndigheten

gällande frågan om statistik kring hur många barn som varje år placeras i arrest

på grund av misstanke om brott.116 Polismyndigheten förklarade att det saknas

uppgifter på området, och hänvisar till barnombudsmannens rapport från 2013,

där  barnombudsmannen  själv  uppskattar  att  det  placeras  minst  1  500  barn  i

svenska polisarrester varje år.117 Trots att Sverige erhållit anmärkningar om bland

annat denna brist har det alltså inte vidtagits några åtgärder.

7.3 Granskning av häktesprotokoll

Barnombudsmannen  har  i  en  granskning  från  2012  studerat  108  barns

häktesprotokoll. De häktningsskäl som går att  utläsa ur protokollen, utöver de

allmänna  häktningsgrunderna,  är  grov  brottslighet,  att  det  är  uppenbart  att

betryggande övervakning inte kan ordnas och att det föreligger synnerliga skäl.

Hur bedömningen görs för att fastställa att dessa tre särskilda skäl är uppfyllda

framgår dock inte alltid av protokollen.118 Åklagarmyndigheten har uttalat att det

endast är vid allvarlig brottslighet eller i mål med flera misstänkta som det är

berättigat att häkta barn.119 Riksåklagaren har även uttalat att det måste ställas

högre krav vad gäller  brottslighetens  allvar  när det  gäller  barn.120 Trots  dessa

uttalanden konstaterar barnombudsmannen att det inte ur de 108 häktesprotokoll

som granskats  går  att  utläsa  något  tydligt  mönster  över  de  brott  som barnen

häktats för.121  I 91 av de 108 fallen begärde åklagaren restriktioner, samtliga av

dessa  beviljades  av  rätten.122 Av  häktesprotokollen  kunde  barnombudsmannen

endast utläsa beslutet för häktning och om det beviljats restriktioner.123 Grunden

för  restriktionerna  ges  av  åklagaren  muntligt  och  framgår  därför  inte  av

häktesprotokollen. Det blir därför svårt och i stort sett omöjligt att avgöra om de

116 Polismyndigheten, mejlkontakt 12 maj 2016.
117 Barnombudsmannen, Från insidan - barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, s. 13.
118 Barnombudsmannen, Granskning av häktesprotokoll, s. 4.
119 Åklagarmyndigheten, Redovisning av granskning av restriktionsanvändning 2011, s. 16.
120 RåR 2006:3 s. 37.
121 Barnombudsmannen, Granskning av häktesprotokoll, s. 6.
122 Barnombudsmannen, Granskning av häktesprotokoll, s. 8.
123 Barnombudsmannen, Granskning av häktesprotokoll, s. 8.
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restriktioner som de 91 barnen belagts med varit nödvändiga eftersom grunden

för  dem  inte  framgår.124 Trots  detta  stadgas  det  i  Åklagarmyndighetens

föreskrifter att grunderna för restriktioner ska dokumenteras.125 I endast ett av de

108 fallen som barnombudsmannen granskade gjorde domstolen en individuell

prövning av restriktionerna.126 

Vad gäller betryggande övervakning har Högsta domstolen uttalat att det åligger

rätten  att  pröva  de  omständigheter  åklagaren  lägger  fram  som  skäl  för  att

betryggande övervakning inte kan ordnas.127 I barnombudsmannens granskning

av häktesprotokollen 2012 framgår att skäl till varför betryggande övervakning

inte  går  att  ordna  varierar.  Av  de  protokoll  där  anledningen  till  varför

betryggande övervakning inte kunde ordnas framgick att  de vanligaste  skälen

var:

• Socialtjänsten hade platsbrist på hem med betryggande övervakning.

• Socialtjänsten  erbjöd  en  placering  som åklagaren  inte  ansåg  uppfyllde

kravet på betryggande övervakning.

• Socialtjänsten menade att det inte förelåg anledning till insats från deras

sida.

• På grund av tidigare rymningar från de placeringarna som socialtjänsten

tillhandahöll uppfylldes inte kraven på betryggande övervakning.128

Av barnombudsmannens  utredning  kan  konstateras  att  det  förefaller  svårt  att

ordna  med  placeringar  som  uppfyller  samma  säkerhetskrav  som  ett  häkte.

Motsättningar mellan åklagare och socialtjänst tycks också vara ett problem. På

grund  av  de  skador  som barn  kan  förväntas  lida  av  vistelse  på  häkte  måste

åtgärder  dock vidtas  för  att  finna  lämpliga  alternativ  till  häktning.  Vad dessa

alternativ kan vara redogörs för senare i uppsatsen.

124 Barnombudsmannen, Granskning av häktesprotokoll, s. 8.
125 ÅFS 2005:29.
126 Barnombudsmannen, Granskning av häktesprotokoll, s. 8.
127 NJA 2008 s. 81.
128 Barnombudsmannen, Granskning av häktesprotokoll, s. 9.
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Vad gäller rekvisitet  synnerliga skäl framgår det inte av häktesprotokollen som

granskats av barnombudsmannen vad dessa skäl utgörs av, vilket starkt kritiseras,

med hänvisning till barnkonventionen art. 37 om att häktning endast får ske som

sista utväg.129

7.4 Anmälningsplikt för åklagare

Förslag har även diskuterats om en anmälningsplikt ska införas gällande häktade

personer. Anmälningsplikten skulle innebära att ansvarig åklagare skulle behöva

motivera  i  varje  enskilt  fall  varför  häktning ska  fortsätta.  Detta  skulle  kunna

belysa vilka faktorer som påverkar de långa häktningstiderna och därmed göra

det möjligt för riksåklagaren att  bedöma eventuella motåtgärder.130 Enligt  min

åsikt  bör  en  dokumenterad  motivering  till  fortsatt  frihetsberövande  vara  ett

rimligt krav på åtgärd i och med det allvarliga intrång frihetsberövandet innebär,

men än så länge har förslaget inte blivit verklighet.

7.5 Dokumentationsskyldighet

Åklagarmyndigheten  och  Polismyndigheten  är  förvaltningsmyndigheter  som

faller  in  under  förvaltningslagen  15  §  om dokumentationsskyldighet  gällande

uppgifter  som  har  betydelse  för  utgången  av  ett  ärende  som  avser

myndighetsutövning  mot  enskild.  Enligt  förvaltningslagen  32  §  gäller

dokumentationsskyldigheten  inte  vid  Åklagarmyndighetens  och

Polismyndighetens  brottsbekämpande  verksamhet.  FN:s  specialrapportör  har

dock rekommenderat Sverige att alla beslut som innebär isolerad placering för en

frihetsberövad  person  måste  dokumenteras  och  vara  lättillgänglig  för  den

personen det berör.131 Det är givetvis inte nödvändigt utifrån effektivitetshänsyn

att  i  ett  ärende dokumentera  allt  som rör  ärendet.  Däremot bör  skälen till  att

129 Barnombudsmannen, Granskning av häktesprotokoll, s. 9.
130 Dir. 2015:80 s. 7.
131 FN:s specialrapportör mot tortyr, A/66/268, s. 23. 
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restriktioner meddelas vara sådana uppgifter som är så pass väsentliga för ett

ärendes utgång att de ska dokumenteras. Det framgår även av häktesförordningen

23  §  st.  2  att  de  omständigheter  som  föranleder  ett  beslut  om  restriktioner

dokumenteras av åklagaren och den misstänkte ska få ta del av detta om det inte

är till men för utredningen. 

Som barnombudsmannen  har  påvisat  framgår  sällan  grunden  för  restriktioner

som  meddelats,  trots  att  detta  redan  nu  finns  reglerat  i  lag.  I  en  av

Åklagarmyndigheternas egna tillsynsrapporter har det även där konstaterats att de

brister i dokumentation av skälen till restriktioner vid anhållande och häktning.132

Om grund för restriktioner inte framgår blir det också svårt att ange skäl till att de

ska ändras vid en eventuell klagan. Förutom att internationella organisationers

åsikter  väger  tungt  i  denna  fråga  bör  även  den  befintliga  nationella

lagstiftningens  grundläggande  principer  beaktas.  Enligt  mig  bör  det  framgå

tydligare av åklagarens upprättade häktesprotokoll vad de synnerliga skälen för

häktning  i  varje  enskilt  fall  utgörs  av.  Inte  minst  bör  krav  på  tydligare

dokumentation  göras  med  hänvisning  till  den  dokumentationsskyldighet  som

åligger  svenska  förvaltningsmyndigheter  men  även  för  att  ge  den  häktade

personen  möjlighet  att  utforma  en  eventuell  klagan.  Det  undantag  som  blir

tillämpligt vid brottsbekämpande verksamhet måste ta ett steg åt sidan. För att

kvalitetssäkra  processen  i  fall  av  frihetsberövade  barn  är  dokumentation

nödvändigt.  Det bör även vidtas åtgärder gällande den bristande statistiken på

området.  Det  är  för  mig  anmärkningsvärt  att  Polismyndigheten  hänvisar  till

barnombudsmannen vad gäller statistik om antalet barn som varje år placeras i

arrest.  Inte minst bör den kritik som riktats från internationella organisationer

angående just denna brist tas på allvar. Bristande statistik försvårar möjligheten

för  utomstående  organ  att  kontrollera  och  granska  hur  många  barn  som

frihetsberövas  före  rättegång,  något  som  inte  är  gångbart  ur  ett

rättssäkerhetsperspektiv.

132 Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Malmö, Åklagarnas dokumentationsskyldighet vid 
användning av restriktioner, s. 3.
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8 ”Som sista utväg” och ”för kortast lämpliga
tid”

8.1 Inledning

Barnkonventionen  art.  37  stadgar  att  frihetsberövande  av  barn  före  rättegång

endast  får  ske  som  sista  utväg  och för  kortast  lämpliga  tid. FN:s

barnrättskommitté  har  dock  framhävt  vikten  av  att  konventionen i  sin  helhet

beaktas vid alla beslut som rör barn. Kommittén menar att  eftersom barn och

vuxna  skiljer  sig  åt  markant  dels  fysiskt,  dels  psykiskt,  måste  rättssystemet

anpassa sig efter dessa skillnader. För att undvika att barns utveckling påverkas

negativt, och som en följd ökande ungdomsbrottslighet, måste frihetsberövande

av barn i det längsta undvikas.133 I rättegångsbalken 24 kap. 13 § st. 2 stadgas att

en gripen person inte får vara frihetsberövad i arrest längre än fyra dygn. Vad

gäller häktning finns ingen tidsgräns. Däremot finns det, i rättegångsbalken 24

kap.  18  §  reglerat  att  om  åtal  inte  väcks  inom  två  veckor  efter

häktningsförhandling måste ny förhandling hållas. Nedan följer en redogörelse

för begreppen som sista utväg och för kortast lämpliga tid.

8.2 Som sista utväg

Sverige  bör  enligt  FN:s  barnrättskommitté  vidta  lagstiftande  åtgärder  för  att

minska antalet frihetsberövade barn som placeras i arrest och häkte. Det krävs att

den lag som tillämpas för att placera barn i arrest och häkte är mer tydlig och

definierbar än idag eftersom frihetsberövande av barn före rättegång sker i fall

där det inte kan betraktas som sista utväg.134 Med att frihetsberövande ska endast

ske  i  undantagsfall  och  som  sista  utväg  menas  att  andra  alternativ  till

frihetsberövandet  måste  beaktas.  Bestämmelsen  bör  läsas  tillsammans  med

barnkonventionen  art.  40  om  barnets  känsla  av  värdighet,  möjlighet  till

återanpassning,  önskan  om  att  barn  placeras  på  vårdinstitutioner  och  att

133 FN:s barnrättskommitté, CRC/C/GC/10, s. 7.
134 FN:s barnrättskommitté, CRC/C/GC/10, s. 22 – 23.
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domstolsförhandlingar  med  barn  som  gärningsmän  bör  undvikas.  Nämnda

faktorer ska beaktas innan frihetsberövande av barn före rättegång blir aktuellt.135

Det framgår inte av barnrättskommitténs rekommendationer vad begreppet sista

utväg  innebär  mer  konkret.  Utan  att  veta  exakt  vilka  krav  barnkonventionen

ställer på Sverige tror jag det därför uppstår svårigheter i  hur begrepppet ska

tolkas. En tydligare och mer konkret redogörelse  för begreppet uppmuntras. 

8.3 För kortast lämpliga tid

Som ovan nämnt finns det en tidsgräns gällande placering i arrest men inte vad

gäller vistelse i häkte. Det finns argument både för och emot införandet av en

bortre  tidsgräns  i  häkte.  I  ett  regeringsdirektiv  från  2015  antas  att  en  bortre

tidsgräns  inte  nödvändigtvis  kommer  att  minska  häktningstiderna  generellt,

snarare att de endast kan komma att minska de längsta häktningstiderna. I vissa

fall  kan  en  bortre  gräns  skada  utredningen om det  krävs  att  en  person sitter

häktad  när  brottet  och  utredningen  är  så  komplicerad  och  svårutredd  att

processen  kräver  lång  tid.  Ur  ett  brottsbekämpningsperspektiv  kan  enligt

direktivet en bortre gräns ses som något negativt.  Konsekvensen av en bortre

tidsgräns  kan  bli  försämrad  kvalitet  på  brottsutredningar  och  leda  till  färre

lagföringar av brottslingar.136

Barnombudsmannen föreslår i rapporten från 2013 att tidsgränser ska införas i

lag för häktning av barn och kräver att lagstiftaren förtydligar på vilka grunder ett

barn får frihetsberövas före rättegång.137 Arrest- och häktningstider föreslås vara

kortare  för  barn  än  för  vuxna  och  ska  regelbundet  omprövas  av  rätten.

Vägledning  bör  enligt  barnombudsmannen  tas  från  vårt  grannland Norge  där

maxtiden för placering av ett barn i arrest är 24 timmar, vilket avsevärt skulle

reducera tiden från nuvarande maxtid på fyra dygn.  Vad gäller häktningstider

föreslås en sammanlagt tid för frihetsberövande till  max 30 dagar tills att åtal

135 UNICEF, Handbok om barnkonventionen, s. 386.
136 Dir. 2015:80 s. 6.
137 Barnombudsmannen, Från insidan - barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, s. 100.
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väcks och barnet ställs inför rätta, vilket även är en tidsgräns som stämmer väl

överens  med  barnrättskommitténs  rekommendationer.138 Med  tanke  på  de

allvarliga men barn kan få som frihetsberövade måste utredningar med barn som

misstänka gärningsmän enligt barnombudsmannen prioriteras framför andra.139

För att tillgodose barnkonventionens krav på att frihetsberövande före rättegång

endast får ske som sista utväg och för kortast  lämpliga tid bör enligt  mig en

tidsgräns införas gällande häktning och vistelsen i arrest minskas från fyra dygn

till  exempelvis 24 timmar. Om utredningen inte är av komplex karaktär,  med

många personer inblandade och/eller flera brott aktuella, och kräver extra lång tid

bör en bortre tidsgräns införas för att reducera risken för att barn lider skada som

frihetsberövade. Vuxna frihetsberövade personer kan komma att dra nackdel av

att handläggningen av barn prioriteras, men det är något som måste accepteras,

med tanke på skillnader i fysisk och psykisk förmåga mellan barn och vuxna. Det

bör införas stramare tidsgränser både för arrest och häkte men i första hand bör

man  beakta  andra  alternativ  till  att  frihetsberöva  barn  före  rättegång.

Frihetsberövande av barn får endast ske som sista utväg och häktning endast om

det föreligger synnerliga skäl.

138 FN:s barnrättskommitté, CRC/C/GC/10, s. 23 och Barnombudsmannen, Från insidan - barn och
ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, s. 101.
139 Barnombudsmannen, Från insidan - barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, s. 101.
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9 Alternativ till frihetsberövande före rättegång

9.1 Inledning

I ett regeringsdirektiv från 2015 till den parlamentariskt tillsatta utredning som

ges ut i augusti 2016 har alternativ till frihetsberövande framförts, exempelvis

elektronisk  övervakning,  som hindrar  den  misstänkte  från  att  lämna hemmet,

kontaktförbud och reseförbud med striktare och mer begränsat område att vistas

på.  Förslag gavs även att alternativ till frihetsberövande skulle kunna innefatta

kontroll  av nykterhet och drogfrihet.  I  direktivet  konstateras att  ”Även andra

verkningsfulla  alternativ  till  häktning  kan  tänkas”,  dock  har  detta  inte

specificerats ytterligare.140  Trots att det finns ett flertal alternativ till  häktning

tillämpas  de  sällan  i  praktiken.141 Nedan  redogörs  dock  för  ett  antal  olika

varianter som substitut  till  frihetsberövande före rättegång som varit  uppe för

diskussion. 

9.2 Tvångsingripande vid vårdbehov

I lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 3 § stadgas att vård skall

beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att

skadas  genom missbruk av beroendeframkallande medel,  brottslig  verksamhet

eller  något  annat  socialt  nedbrytande  beteende. Omedelbart  omhändertagande

kan därmed bli aktuellt enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

6  §  om  vård  inte  kan  ges  utan  tvång.  Brottslig  verksamhet  är  grund  för

tvångsomhändertagande enligt ovan nämnda lag, i fall det rör sig om brott som

inte är bagatellartade eller om personen begår ett  enstaka allvarligt brott.  Den

unges brottslighet måste ge uttryck för att ett vårdbehov föreligger eftersom det

är just vårdbehovet som är det centrala för att lagen med särskilda bestämmelser

om  vård  av  unga ska  bli  tillämplig.142 Syftet  med  ett  omedelbart

140 Dir. 2015:80 s. 4.
141 SOU 1985:27 s. 267 och SOU 2004:122 s. 548.
142 SOU 2004:122 s. 549.
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omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga  6 §

är att förhindra att den unges sociala utveckling skadas om denne fortsätter med

sin brottslighet.143 

Socialnämnden kan besluta om omedelbart omhändertagande även om personen

är häktad och därmed kan socialnämnden när häktningen hävs ta över ansvaret

för barnet.144 I förarbetena till lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

har detta förfarande som syfte att  ge snabbare vårdinsatser till  unga som inte

dömts  till  fängelse  och framförallt  förkorta  häktningstiderna.145 Ett  beslut  om

omedelbart  omhändertagande som tas  under tiden den unge sitter  häktad kan

dock inte häva häktningen.146 

I  målet NJA 2008 s.  81 konstaterades att  om det finns beslut  om omedelbart

omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga kan

detta vara tillräckligt som betryggande övervakning enligt lagen med särskilda

bestämmelser om unga lagöverträdare 23 § och häktning får därmed inte ske.147

Fallet från Högsta domstolen är av senare datum än förarbetena till  lagen med

särskilda bestämmelser om vård av unga vilket kan förklara vissa oklarheter om

ett  beslut  om  omedelbart  omhändertagande  kan  häva  häktning  eller  ej.

Justitieombudsmannen  har  i  ett  beslut  uttalat  att  det  föreligger  en  stark

presumtion för att lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 6 § avser

betryggande övervakning och kan därmed ersätta häktning.148 Med hänvisning till

justitieombudsmannens  yttrande,  Högsta  domstolens  rättspraxis,  lagen  med

särskilda  bestämmelser  om  unga  lagöverträdare  23  §  och  barnkonventionens

princip om barnets bästa bör det numera vara möjligt att häva ett häktningsbeslut

med beslut tagna enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 3 och

6  §§  eftersom  omedelbart  omhändertagande  anses  uppfylla  kravet  på

betryggande övervakning.

143 SOU 2004:122 s. 550.
144 SOU 2004:122 s. 550.
145 Prop. 1989/90:28 s. 79.
146 Prop. 1989/90:28 s. 79.
147 Se avsnitt 4.2.
148 JO 2009/10 s. 252.
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Enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 12 § kan vid beslut om

omedelbart omhändertagande enligt  lagen med särskilda bestämmelser om vård

av unga 3 och 6 §§ kan placering ske på ungdomshem, så kallade §12-hem. Vid

placering på ett sådant särskilt ungdomshem kan inskränkningar i rörelsefriheten

behöva ske, något som kan vara nödvändigt för ett barn som annars skulle sitta

häktat,  för  att  undvika  att  denne  flyr,  återfaller  i  brottslig  verksamhet  eller

undanröjer  bevis.149 Ett  §12-hem  kan  dock  tänkas  ha  mer  personal  som  är

utbildad för att behandla och bemöta barn som kommer från svåra miljöer varför

det enligt mig kan anses vara ett bättre alternativ än att placera barnet i ett häkte.

De resurser som idag används vid placering av barn i arrest och häkte bör kunna

omfördelas  till  alternativa  institutioner,  exempelvis  §12-hem.  Ett  kreativt

tänkande från rättsväsendet, som i fjällstuge-fallet, kan också stå som förebild.150

En  diskussion  bör  föras  om  elektronisk  övervakning  som  alternativ  till

frihetsberövande före rättegång. 

9.3 Reseförbud och anmälningsskyldighet

I rättegångsbalken 25 kap. 1 § st. 1 stadgas att om någon är skäligen misstänkt

för  ett  brott  på  vilket  fängelse  kan  följa  och  det  med  hänsyn  till  brottets

beskaffenhet, den misstänktes förhållanden eller någon annan omständighet finns

risk för att han eller hon avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring

eller  straff  men  det  i  övrigt  inte  finns  anledning  att  anhålla  eller  häkta  den

misstänkte, får han eller hon, om det är tillräckligt, i stället meddelas reseförbud

eller åläggas anmälningsskyldighet. Med reseförbud avses att den misstänkte inte

får lämna anvisad vistelseort utan tillstånd. Med anmälningsskyldighet avses att

på viss ort och vid angivna tider anmäla sig hos polisen. I  rättegångsbalken 25

kap. 1 § st. 2 stadgas att oberoende av brottets beskaffenhet kan den misstänkte

åläggas  med  reseförbud  och/eller  anmälningsskyldighet  om  det  föreligger

flyktfara. I rättegångsbalken 25 kap. 1 § st. 3 stadgas att om syftet med att häkta

149 SOU 2004:122 s. 551.
150 Se avsnitt 4.2.
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eller  anhålla  någon  i  stället  kan  tillgodoses  med  reseförbud  eller

anmälningsskyldighet  ska dessa  tillämpas oavsett  vad  som sägs  i  paragrafens

första  stycke.  De  nämnda  straffprocessuella  tvångsmedlen  kan  alltså  även

användas  vid  kollusions-  och  recidivfara,  vilka  är  de  vanligaste

häktningsgrunderna.  Proportionalitetsprincipen ska  vara  vägledande  vid  beslut

om reseförbud och anmälningsskyldighet, enligt rättegångsbalken 25 kap. 1 § st.

4.  Reseförbud  och  anmälningsskyldighet  kan  ses  som  villkorade  häktningar

eftersom den misstänkte personen ska anhållas eller häktas om denne bryter mot

någon av de två enligt rättegångsbalken 25 kap. 9 §.

Ekelöf, Bylund och Edelstam menar att åklagare sällan värderar reseförbud och

anmälningsskyldighet som några konkreta alternativ till häktning.151 Jag menar

att nämnda tvångsmedel bör uppmärksammas och om de inte, som de ser ut idag,

uppfyller de krav för att minimera risken för kollusions-, recidiv- eller flyktfara,

bör det utredas om de kan förändras till ett sådant format att de kan utgöra reella

alternativ  till  häktning.  Ett  utökat  användande  av  reseförbud  och

anmälningsskyldighet  tror  jag  kan  både  minska  kostnader  för  staten  och

underlätta  barnets  återanpassning  till  samhället.  Nämnda  tvångsmedel  kan

säkerligen utformas på ett modernare sätt där man tar hjälp av tekniska lösningar,

exempelvis anmälningsskyldighet via dator eller annan elektronisk utrustning.

9.4 Elektronisk övervakning

Det har diskuterats om intensivövervakning i bostaden med elektronisk kontroll

kan utgöra ett  lämpligt  alternativ till  häktning och därmed uppfylla kravet på

betryggande  övervakning  enligt  lagen  med  särskilda  bestämmelser  om  unga

lagöverträdare  23  §.152 Enligt  lagen  om  intensivövervakning  med  elektronisk

kontroll 1 § kan den som dömts till fängelse i högst sex månader avtjäna straffet

utanför anstalt med elektronisk övervakning, så kallad fotboja. Enligt lagen om

151 Ekelöf, Bylund & Edelstam, Rättegång III, s. 77.
152 SOU 2004:122 s. 551.
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intensivövervakning med elektronisk kontroll 3 § sker verkställigheten förenad

med  förbud  för  den  dömde  att  vistas  utanför  bostaden  annat  än  på  särskilt

angivna tider och för bestämda ändamål såsom förvärvsarbete, utbildning, vård,

nödvändiga inköp och liknande. Verkställigheten övervakas av Kriminalvården,

som utöver elektronisk kontroll även ska ge stöd och hjälp till den dömde för att

denne inte ska falla tillbaka till brottslig verksamhet när verkställigheten är klar

enligt lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll 6 §. 

Idag  används  fotboja  endast  på  personer  som  blivit  dömda  för  brott  och

användning  av  fotboja  är  inget  legalt  alternativ  för  en  misstänkt  person som

uppfyller  kraven  för  att  bli  frihetsberövad  före  rättegång.  Jag  tror  dock  att

elektronisk övervakning kan bli ett tillfredsställande alternativ för barn i stället

för placering på häkte eller i arrest. Med fotboja kan det brottsmisstänkta barnet

fortsätta  att  gå  i  skolan  och  leva  ett  förhållandevis  normalt  liv  fram  till

huvudförhandling. Att barnet fortsätter vara en del av samhället tror jag kan öka

möjligheten till att lättare återanpassas efter att eventuell påföljd har avtjänats.

För att undvika att den unge påverkar utredningen negativt kan placering ske vid

ett vårdhem eller familjehem och med de begränsningar i  rörelsefriheten man

menar  krävs,  men  där  barnet  ändock  kan  få  träffa  andra  unga,  få  hjälp  av

närvarande vuxna, men framförallt undvika den isolering och de skador som kan

uppstå vid placering på häkte eller i arrest.  Den elektroniska övervakningen har

även fördelen att  den kan anpassas till  den enskilda  individen och risken för

kollusionsfara kan minimeras.
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10 Avslutande kommentarer

Frihetsberövande före rättegång är ett mycket ingripande tvångsmedel och barn

är  särskilt  utsatta  i  dessa  sammanhang.  Idag  finns  vid  häktning  särskilda

bestämmelser  som  endast  tillämpas  på  barn,  men  det  saknas  motsvarande

anpassade  regler  vid  gripande  och  anhållande.  Trots  att  både

justitieombudsmannen  och  riksåklagaren  konstaterat  att  det  bör  föreligga

synnerliga  skäl  vid  gripande  och  anhållande  av  barn  har  ändring  inte  skett

lagtekniskt. När barn grips och anhålls är det extra viktigt med en tydlig reglering

som är anpassad för barnets behov.

För  att  principen  om  barnets  bästa  ska  få  tydligare  genomslag  krävs  det  att

lagstiftaren  definierar  begreppet  betryggande övervakning och synnerliga  skäl

samt tydliggör reella alternativ till frihetsberövande före rättegång i arrest och

häkte.  Även  om  uttalandet  från  justitieombudsmannen  om  att  omedelbart

omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 6 §

avser betryggande övervakning inte är ny information,  bör det  vid vårdbehov

tillämpas mer frekvent för att minska antalet frihetsberövade barn före rättegång.

Jag tror att det finns många möjligheter till placering av barn utanför arrest och

häkte men det som krävs är intresse för förändring och att resurser fördelas så att

brottsmisstänkta barn prioriteras framför vuxna.  För att  en ung person ska ha

möjlighet att återanpassas i samhället och leva ett liv utanför kriminalitet menar

jag att  satsningar måste göras tidigt  så att  denna inte präglas av en kriminell

miljö.  Långa  vistelser  på  arrest  och  häkten kan ha negativ  effekt  för  barnets

framtida utveckling.

Jag riktar stark kritik mot både Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten som

på ett alarmerande sätt brister i dokumentation och därmed omöjliggör en korrekt

statistik. När så pass inskränkande åtgärder vidtas, som ett frihetsberövande av

ett  odömt  barn  innebär,  krävs  det  av  en  rättsstat  att  det  finns  möjlighet  till
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kontroll  och  granskning.  Den enskildes  utsatthet  förvärras  av  att  omprövning

eller överklagan i stort sett är omöjlig. Det har gått flera år sedan FN:s organ och

barnombudsmannen påpekade bristerna gällande statistik och dokumentation. Att

det inte skett något märkbart på området är oacceptabelt och är inte förenligt med

begreppet rättssäkerhet.

Även om barnkonventionens rättigheter teoretiskt sett varit gällande ända sedan

ratificeringen  1990  kan  jag  konstatera  att  det  inte  fungerar  praktiskt.  En

inkorporering av barnkonventionen är  ett  viktigt  steg i  rätt  riktning.  Men när

barnkonventionen i sin helhet blir svensk lag kan det uppstå vissa konflikter med

nuvarande nationell lagstiftning, något som lagstiftaren måste undanröja. I och

med barnkonventionens inträde i  svensk rätt  kommer förhoppningsvis  barnets

rättigheter i samband med frihetsberövanden att förtydligas och implementeras i

svensk rättspraxis.

Barnkonventionen  och  europakonventionens  oskuldspresumtion  om  att  varje

barn som är misstänkt för brott ska betraktas som oskyldig tills dess att motsatsen

är bevisad får inte glömmas bort. Även den proportionalitetsprincip som råder

måste tas i beaktan. När det gäller frihetsberövande av barn måste begränsningar

i  rättigheter  göras  med  extra  stor  försiktighet  för  att  uppnå  ändamålet.  I

konflikten mellan barnets rättigheter och strävan efter effektiv brottsbekämpning

måste barnets rättigheter väga tyngre med tanke på de skador barnet kan komma

att lida. Brottsutredningen behöver inte nödvändigtvis komma på undantag för

barnets bästa men en förändring bör och kan ske för att dessa två inte ska komma

i konflikt med varandra.
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