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Summary 
Over the past few years, several international bodies has criticised Sweden 

regarding the situation children in custody face, with special concern about 

the restrictions, including isolation, that the majority of the children have to 

endure. While in this isolation, children in custody are in an early stage of 

their judicial process. The UN's Convention on the Rights of the Child 

(CRC) as well as the European Convention on Human Rights (ECHR) states 

that children must be treated in a way that takes their age, mental 

development and maturity into consideration, as well as promoting a 

positive perspective on society, justice and rehabilitation. Both conventions 

clearly states the importance of making the children understand their rights. 

The CRC stresses that the children should be a part of their own judicial 

process. My empirical knowledge shows however, that it is common for 

children to not understand their rights which can harm their legal certainty. 

The two main purposes of this essay is to analyze relevant legislation, and to 

analyze how much involvement the children in custody have in their own 

judicial processes from an empirical illustration. 
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Sammanfattning 
De senaste åren har Sverige fått kritik från flera internationella organ 

angående situationen för frihetsberövade barn och i synnerhet de 

restriktioner som majoriteten av dem har, vilket ofta medför isolering. 

Häktade barn befinner sig mitt i inledande rättsprocess samtidigt som de 

befinner sig i denna isolering. Detta påverkar naturligtvis deras deltagande i 

rättsprocessen. FN:s konvention för barnets rättigheter såväl som 

Europakonventionen innefattar att barn ska bemötas på ett sätt som tar 

hänsyn till dess ålder, mognad och utveckling och gynnar dess syn på 

samhället och rättvisa och dess återanpassning. I båda konventionerna finns 

uttryckt att det är viktigt att se till att barnet förstår sina rättigheter och i 

barnkonventionen betonas att barnet aktivt bör delta i sin rättsprocess. Min 

empiri visar dock att det är vanligt att barn inte förstår sina rättigheter vilket 

kan innebära att deras rättssäkerhet äventyras. Uppsatsen syftar till att 

analysera dels relevant lagstiftning på området, dels hur häktade barns 

möjligheter att delta i sin rättsprocess ser ut i ett empiriskt exempel.  
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Förkortningar 
AK   FN:s Kommitté för barnets rättigheter: Allmän Kommentar nr 

10 
BO  Barnombudsmannen 
BRÅ  Brottsförebyggande Rådet 
EKMR Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna 
FN   Förenta Nationerna 
FuK   Förundersökningskungörelse (1947:948) 
HäktesL  Häkteslag (2010:611) 
IJJO   International Juvenile Justice Observatory 
JO   Justitieombudsmannen 
LUL   Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga 

lagöverträdare 
LVU   Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
RB Rättegångsbalk (1942:740) 
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1 Inledning  
Fler än 120 barn, varav 80% med restriktioner, var häktade i Sverige under 

2012. Från inhemskt såväl som internationellt håll skönjas hård kritik mot 

situationen för frihetsberövade barn. Framför allt mot den isolering som 

restriktionerna innebär för merparten av de häktade barnen. Det 

uppmärksammade mig på ämnet frihetsberövade barn. Min intention med 

uppsatsen har varit att studera hur frihetsberövandet påverkar deras 

upplevelse av sin juridiska situation samt att analysera de processuella 

reglerna rörande barns möjligheter aktivt delta i sin egen rättsprocess.  

En studie om detta är intressant ur ett juridiskt perspektiv då vi har flera 

särregleringar som syftar till att ta hänsyn till barns utsatthet men i detta 

avseende kan det finnas anledning att se över situationen för att undersöka 

om syftena uppnås.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Jag vill sätta fokus på frihetsberövade barns möjligheter och förmåga att 

aktivt delta i sin rättsprocess.  

Syftet med arbetet är att belysa att de rättsliga möjligheterna kan vara svåra 

att tolka och otillgängliga för barn men även att det finns en diskrepans 

mellan regleringarnas syften och hur de tillämpas.  

 

Frågeställningarna är som följer 

• Hur är häktade barns möjlighet att aktivt delta i sin rättsprocess? 

• Vilka faktorer påverkar denna möjlighet? 

1.2 Metod /tillvägagångssätt och material 
Den första frågan inbegriper såväl processuella regler och bestämmelser 

rörande frihetsberövade barn och deras deltagande i den inledande 

rättsprocessen. Den andra frågeställningen berör de faktorer som gör att 

barns möjligheter i rättsprocessen skiljer sig från vuxnas. Uppsatsen har dels 
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en del där jag studerar och analyserar de rättsliga regleringarna och hur de 

ska tolkas, dels ett empiriskt exempel grundat på intervjumaterial och andra 

rapporter. En genomgång av kritik innefattas också i diskussionen. 

Anledningen till att jag valt just frihetsberövade barn är att jag tror att själva 

frihetsberövandet före rättegång i sig påverkar deras upplevelser av sin 

rättsprocess. Min empiri blir insamlat material om läget i Sverige på 

området, rapporter och andra relevanta yttranden, relevant lagtext samt 

intervjuer med personer med anknytning till mitt problemområde. Källorna 

kommer således vara av både primär och sekundär karaktär.  

Jag har valt att intervjua föreståndaren på Råby Ungdomshem i Lund för att 

ställa frågor kring ungdomsbrottslighet och frihetsberövade barn. För att 

undersöka frågeställningen om häktade barns upplevelse av deltagande i sin 

rättsprocess har jag intervjuat häktespsykologen på häktet i Malmö. Valet 

föll på just häktespsykologen då hon har en unik insyn genom sin 

tystnadsplikt inför sina klienter, vilket jag föreställer mig innebär att de 

vågar berätta väldigt mycket för henne utan att riskera att råka ut för 

konsekvenser. Naturligtvis har psykologen rapporteringsskyldighet om ett 

barn skulle berätta om grövre brottslighet, men det är inte så relevant i min 

studie då den fokuserar på barns aktivitet i rättsprocessen. En nackdel med 

att intervjua psykologen blir att mitt material blir andrahandsuppgifter. 

Valet av psykologen gör dock att studien kommer så nära barnet som 

möjligt utan att intervjua barn själv. Tid och utrymme är för knappt för att 

intervjua häktade barn, vilket hade kunnat vara intressant i en större studie. 

Avgränsning 
I Sverige anses man vara barn fram till 18 års ålder. Straffmyndig blir man 

vid 15 års ålder. Barnen i den här uppsatsen är alltså personer från 15 till 

och med 17 år. Även i FN:s barnkonvention definieras man som barn tills 

man fyller 18 år. Jag använder mig främst av begreppet ”barn” men ibland 

även av ”unga” eller ”ungdomar”.  

Jag har valt att fokusera på häktade barn i Sverige. Jag har avgränsat mig till 

just brottsmisstänkta barn. Anledningen till att just häktade barn valts ut är 

dels den kritik som riktats mot Sverige i frågan, dels att häktningstiden blir 
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inledningen på deras rättsprocess. En utgångspunkt som finns med är även 

att själva situationen som frihetsberövad, i sig påverkar barnets upplevelse 

av det rättsliga förfarandet.  

Av tids- och utrymmesskäl fick mitt eget materialinsamlande begränsas till 

Malmö och det innebär att jag naturligtvis inte kan dra universella slutsatser 

i den delen. 

Bland lagrummen och tolkningsrekommendationer har jag valt ut de som är 

relevanta om barns möjligheter att aktivt delta i sin rättsprocess.  

 

1.3 Disposition 
Uppsatsen inleds med en genomgång av de rättsliga regleringar som finns 

på området. Efter det studeras kommentarer om hur regleringarna ska tolkas. 

Därefter presenteras en bakgrund följt av kritik som framförts på området 

samt min intervjustudie. Efter det en analys av empirin utifrån 

rättsvetenskapligt barn- och rättssäkerhetsperspektiv och med fokus på de 

tolknings- och tillämpningsrekommendationer som finns. En 

sammanfattande diskussion avslutar uppsatsen och summerar slutsatserna.  

1.4 Teori/förklaringsmodeller och tidigare 
forskning 

För att förstå och förklara dessa juridiska problem ur ett barnperspektiv har 

jag tagit hjälp av forskare från olika discipliner. Därutöver har min 

informant psykologen på häktet i Malmö varit behjälplig i att förstå barns 

utveckling och förhållningssätt. Parallellt med intervjun har hon förklarat 

psykologiska begrepp som rör bland annat barns utvecklig. Det kan vara 

problematiskt att hon blir lite av både material/empiri och teori. Dock är det 

inte de psykologiska faktorerna som är mitt huvudsakliga rättsliga problem i 

den här studien, utan att försöka skapa en bild av barns möjligheter att 

uppfatta och påverka sin egen situation i den inledande rättsprocessen. Det 

har därför varit nödvändigt för mig att förstå grundläggande mekanismer 

kring barns utveckling för att kunna tolka mitt material. Psykologen som 
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intervjuas är inte den enda kunskapskällan till att förstå barns utveckling 

utan även förklaringar i det andra materialet har varit behjälpliga.  

Bland svenska forskare har Kerstin Nordlöf skrivit om barn ur ett 

rättsvetenskapligt perspektiv sedan 80-talet. Farhad Malekian skriver om 

rätt utifrån ett internationellt barnperspektiv. Internationellt finns även bland 

annat den rättsvetenskapliga forskaren Nancy E. Dowd som skriver om barn 

i rättssamhället. Vid Stockholms Universitet finns ett ”Barnrättscentrum” 

sedan 2012 där man samlar forskning om barn och rätt. Johanna Schiratzki, 

professor vid Stockholms universitet har forskat om barn och rätt ur både 

svenskt och internationellt perspektiv. Generellt sett finns mycket forskning 

om unga och brottslighet. BO gjorde 2006 en skrift med information 

angående brottmålsprocesser med barn inblandade med olika förslag på hur 

huvudförhandlingen bör utföras och förberedas på ett mer pedagogiskt sätt1.  

Stor del av forskningen har ett fokus på just vad som påverkar barn att begå 

brott, barn som brottsoffer och barn kopplat till socialrätt och familjerätt. 

Här finns en del studier i barns möjligheter att komma till tals. 

Jag har inte hittat någon forskning specifikt om barns möjligheter att delta i 

sin egen rättsprocess.  

För att förstå de rättsliga regleringarna har jag studerat och analyserat hur de 

ska tolkas och tillämpas. Här finns olika principer och begrepp som 

presenteras efter hand.  

 

Rättssäkerhet 
Ett centralt begrepp i rättsprocessen är rättssäkerhet. I allmänna ordalag 

brukar begreppet förknippas med förutsebarhet och legalitet. Ingen klar 

definition av begreppet rättssäkerhet finns i rättskällorna. I doktrin finns 

flera, ibland relativt skilda, uppfattningar om termens innebörd. Inom 

allmän rättslära har bland andra Aleksander Peczenik och Åke Frändberg 

diskuterat begreppet och kritiserat varandras definitioner. Peczenik delar 

upp begreppet i formell respektive materiell rättssäkerhet2, där den formella 

                                                
1 BO 2006:03 
2 Peczenik, s. 11-14 
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utgör den rättsliga ram som lagtexten ger medan den materiella är själva 

tolkningen, där rättssystemet måste vara flexibelt inför samhällets 

föränderlighet och skydda individen. Peczenik menar att den formella och 

den materiella rättssäkerheten är komplementära. Frändberg är kritisk till 

denna uppdelning och menar att det är svårt att definiera vad som är 

”formellt” respektive ”materiellt” och att värdena i uppdelningen riskerar att 

rangordnas3. Han knyter ”rättssäkerhet” till begrepp som ”rättsstat” och 

”förutsebarhet”.  

Nordlöf sammankopplar begreppet rättssäkerhet med legalitet, objektivitet, 

förutsebarhet och proportionalitet, som delvis grundlagsreglerade krav för 

en rättssäker process, när hon skriver om unga lagöverträdare.   

I den här uppsatsen har jag begreppet i åtanke med utgångspunkt i termerna 

legalitet och förutsebarhet men då själva begreppet handlar om att skydda 

individen och dess integritet i förhållande till stat och myndighetsutövning 

anser jag att även att Peczeniks materiella definition är av intresse.  

 

                                                
3 Frändberg & Jareborg, s. 284-285 
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2 Vad säger bestämmelserna? 
För häktning krävs att personen är misstänkt på sannolika skäl för ett brott 

för vilket fängelse i minst ett år är föreskrivet4. Om den misstänktes ålder, 

hälsotillstånd eller annan liknande omständighet skulle kunna innebära att 

häktning medför allvarligt men för den misstänkte, får häktning endast ske 

om det är uppenbart att betryggande övervakning inte kan ordnas5. När den 

misstänkte är under 18 år får häktning endast ske om synnerliga skäl 

föreligger6. I häkteslagen anges att en intagen som är häktad, anhållen eller 

gripen på grund av misstanke om brott får åläggas inskränkningar i sin rätt 

till kontakt med omvärlden (restriktioner), om det finns risk för att han eller 

hon undanröjer bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning7. 

Förundersökning ska bedrivas skyndsamt8. En förundersökning mot den 

som inte har fyllt arton år och som gäller brott på vilket fängelse kan följa 

skall bedrivas med särskild skyndsamhet9. 

Förundersökningen skall avslutas och beslut i åtalsfrågan fattas så snart det 

kan ske och senast inom sex veckor från dagen för delgivning av 

brottsmisstanke10. Tidsfristen får överskridas endast om det är nödvändigt 

med hänsyn till att den misstänkte skall delta i medling eller med hänsyn till 

utredningens beskaffenhet eller andra särskilda omständigheter11. 

En offentlig försvarare ska förordnas åt en misstänkt som inte har fyllt arton 

år, om det inte är uppenbart att han eller hon saknar behov av försvarare12.  

Alla ska behandlas lika inför lagen, det är en grundläggande rättsprincip. 

Den misstänktes ålder är dock en faktor som utgör ett humanitärt skäl för att 

göra avsteg från denna princip.  

Häktning innebär en interimistisk form av frihetsberövande. I Sverige har vi 

ingen maxtid för hur länge man får sitta häktad reglerat i lag. Här får man 

                                                
4 RB 24 kap. 1 § 
5 RB 24 kap. 4 § 
6 LUL 23 § 
7 HäktesL 6 kap. 1 § 
8 RB 23 kap. 4 § andra stycket 
9 LUL 4 § 
10 LUL 4 § 
11 LUL 4 § 
12 LUL 24 § 
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studera hur proportionalitetsprincipen tillämpats och utbildats i praxis. Det 

krävs det att den misstänkte förs inför en domare efter fyra dygn13.  

Häktning innebär ett djupt ingrepp i den personliga integriteten och det kan 

medföra allvarligt men för den unge. Man gör dock ingen utredning om just 

detta i varje enskilt fall, utan istället krävs synnerliga skäl för att häkta en 

person under 18 år. Kan åklagaren ordna med nödvändig övervakning anses 

inte synnerliga skäl föreligga14. Nödvändig övervakning brukar vara att den 

unge omhändertas inom socialtjänsten och detta är huvudregeln. Dock får 

inte socialtjänsten omhänderta någon för något som har hänt i förfluten tid, 

exempelvis brott utan måste relatera till den nuvarande situationen. 

De särskilda förutsättningarna som anges för häktning är också risk för 

flykt, kollusion och recidivism.  

 

 

2.1 Barnkonventionen 
FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, antogs av FN:s 

generalförsamling 1989. Samtliga världens länder utom USA och Somalia 

har ratificerat den. Juridiskt sett är det enligt flera forskare ett folkrättsligt 

bindande dokument15. Sverige ratificerade den utan reservationer 199016. 

Barnkonventionen har dock inte samma status som rättskälla som andra 

svenska lagar eftersom den transformerats genom att ändra i svenska lagar i 

syfte att anpassa svensk lag till konventionens bestämmelser (i Norge har 

den inkorporerats och gäller som norsk lag sedan 2003). Det här har 

betydelse vilket jag kommer visa och återkomma till längre fram. 2013 

tillsatte regeringen en utredning för att se över hur väl tillämpningen av 

andra lagar och föreskrifter stämmer överens med barnkonventionen samt 

utreda om barnkonventionen bör inkorporeras i Sverige. Den väntas vara 

klar 2015. Det är emellertid intressant att ha med barnkonventionens 

bestämmelser då barns rättsliga situation analyseras, eftersom den fokuserar 

                                                
13 RB 24 kap. 13 § 
14 RB 24 kap. 4 §, LUL 23 §, NJA 1978 s. 471 
15 Se bla Nordlöf, s. 155, Malekian s. 425 
16 Prop. 1989/90:107 
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särskilt på just barn. Jag kommer i uppsatsen inte diskutera 

barnkonventionens värde som rättskälla i Sverige mer än att jag kommer 

visa att det finns en viss diskrepans mellan den och andra rättskällor, och 

vad det får för betydelse för barns rättssäkerhet.  

I synnerhet artiklarna 37 och 40 behandlar frihetsberövade och 

brottsmisstänkta barn.  

Artikel 37 

Konventionsstaterna ska säkerställa att 

(a) inget barn får utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande 
behandling eller bestraffning. (…) 

(b) inget barn får olagligt eller godtyckligt berövas sin frihet. Gripande, anhållande, 
häktning, fängslande eller andra former av frihetsberövande av ett barn skall ske i 
enlighet med lag och får endast användas som en sista utväg och för kortast lämpliga 
tid; 

(c) varje frihetsberövat barn skall behandlas humant och med respekt för människans 
inneboende värdighet och på ett sätt som beaktar behoven hos personer i dess ålder. 
Särskilt skall varje frihetsberövat barn (…) skall, utom i undantagsfall, ha rätt att 
hålla kontakt med sin familj genom brevväxling och besök; 

(d) varje frihetsberövat barn skall ha rätt att snarast få tillgång till såväl juridiskt 
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. 
 
Artikel 40 
 

- Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn som misstänks eller åtalas för 
eller befunnits skyldigt att ha begått brott att 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 främja att barnet återanpassas och tar på sig en 
konstruktiv roll i samhället. 
 
- Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn som misstänks eller åtalas för 
eller befunnits skyldigt att ha begått brott att 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 främja att barnet återanpassas och tar på sig en 
konstruktiv roll i samhället. 
 
- För detta ändamål och med beaktande av tillämpliga bestämmelser i 
internationella instrument skall konventionsstaterna särskilt säkerställa att, 

(…) 

(b) varje barn som misstänks eller åtalas för att ha begått brott skall ha åtminstone 
följande garantier: (i) att betraktas som oskyldigt innan barnets skuld blivit lagligen 
fastställd; (ii) att snarast och direkt underrättas om anklagelserna mot sig och, om 
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lämpligt, genom sina föräldrar eller vårdnadshavare och att få juridiskt biträde eller 
annan lämplig hjälp vid förberedelse och framläggande av sitt försvar; (…) (iv) att 
inte tvingas att avge vittnesmål eller erkänna sig skyldig; att förhöra eller låta 
förhöra vittnen som åberopas mot barnet samt att på lika villkor för egen räkning få 
vittnen inkallade och förhörda; (…) (vi) att utan kostnad få hjälp av tolk, om barnet 
inte kan förstå eller tala det språk som används; (vii) att få sitt privatliv till fullo 
respekterat under alla stadier i förfarandet. 

- Konventionsstaterna skall söka främja införandet av lagar och förfaranden samt 
upprättandet av myndigheter och institutioner som är speciellt anpassade för barn 
som misstänks eller åtalas för eller befinnes skyldiga att ha begått brott och skall 
särskilt 

(…) 

Tolkning och tillämpning 

FN:s kommitté för barnets rättigheter, (barnrättskommittén), har i uppgift att 

övervaka att konventionen respekteras i de länder som ratificerat den. De 

har presenterat fyra huvudprinciper i konventionen; att varje barn har rätt att 

få del av sina rättigheter; att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör 

barn, och att inte bara deras överlevnad utan även att deras utveckling ska 

säkerställas; samt att barnets åsikter ska få komma fram och respekteras.  

Kommittén har tagit fram särskilda rekommendationer för hur barnets 

rättigheter bör se ut och behandlas särskilt i rättssystemet samt riktlinjer för 

hur konventionen ska tolkas17. Här slås fast att barn skiljer sig från vuxna på 

grund av både fysisk och psykisk utveckling och att detta gör att ett särskilt 

rättsskipningssystem för barn och unga bör tillämpas18. 

Artikel 3 i barnkonventionen som handlar om att barnets bästa ska komma i 

första rummet i alla beslut som fattas inom rättsskipningen för unga 

lagöverträdare, betonas av kommittén. Skillnaden på barn och vuxna i den 

fysiska och psykiska utvecklingen men även känslomässiga och 

utbildningsrelaterade behov betonas, liksom att det är dessa skillnader som 

utgör skälen till att ha ett särskilt rättskipningssystem för barn och en annan 

behandling 19. Vägledande ska vara rehabilitering och reparativ rättvisa 

istället för bestraffning, liksom att reaktionen på ungdomsbrottslighet bör 

vara på ett sätt som stöder barnets utveckling20. Kommittén fastslår; ”Att 

                                                
17 FN:s Kommitté för barnets rättigheter: Allmän Kommentar nr 10 
18 FN:s Kommitté för barnets rättigheter: Allmän Kommentar nr 10, punkt 10 
19 FN:s Kommitté för barnets rättigheter: Allmän Kommentar nr 10, s. 7 
20 Artikel 6 
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använda frihetsberövande har mycket negativa konsekvenser för barnets 

harmoniska utveckling och hämmar på ett allvarligt sätt dess återanpassning 

i samhället Med hänsyn till detta fastslår artikel 37b uttryckligen att 

frihetsberövande, inklusive gripande, anhållande, häktning och fängslande, 

endast får användas som en sista utväg och för kortast möjliga tid, så att 

barnets rätt till utveckling säkerställs och respekteras fullständigt.” (sic!) 21. 

 

Artikel 40.1 i barnkonventionen uttrycker några allmänna principer för 

behandling av barn som begår brott. Den ska bland annat överensstämma 

med barnets uppfattning om värdighet och värde, detta under hela 

proceduren för barnet; förstärka och utveckla barnets respekt för mänskliga 

rättigheter och andras frihet. Bemötandet av barnet ska ta hänsyn till barnets 

ålder och främja dess återanpassning samt att barnet intar en konstruktiv roll 

i samhället. Detta genom hela processen, vilket kräver att samtliga 

yrkesutövare som är involverade i rättskipningen är insatta i barns 

utveckling, deras pågående växande, vad som är lämpligt för deras 

välmående samt de former av våld mot barn som präglar dem. 

Man betonar även oskyldighetspresumtionen. Oskuldspresumtionen är ett 

grundläggande skydd som innebär att den misstänkte ska betraktas som 

oskyldig tills motsatsen är bevisad. Bevisbördan ligger på åklagarsidan. 

Barn kan uppträda misstänkt på grund av oförståelse för processen, rädsla, 

omognad eller av andra skäl och därför är det viktigt att 

oskuldspresumtionen upprätthålls. Barnrättskommittén anser att staten bör 

tillhandahålla information om barns utveckling för att säkerställa att denna 

oskuldspresumtion respekteras i praktiken22.   

 

Artikel 12 behandlar rätten att komma till tals. Här uttrycker kommittén att 

barnet ska ges möjlighet att säga sina åsikter fritt, och att de ska tillmätas 

betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad under hela 

rättskipningsprocessen 23. Detta medför att barnet måste informeras om 

anklagelserna och innebörden av dessa, samt hur processen går till och vad 
                                                
21 FN:s Kommitté för barnets rättigheter: Allmän Kommentar nr 10, s. 7 
22 FN:s Kommitté för barnets rättigheter: Allmän Kommentar nr 10, punkt 4 
23 FN:s Kommitté för barnets rättigheter: Allmän Kommentar nr 10, s. 16 
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barnet har för rättigheter och möjligheter. Dessutom är ju en förutsättning 

för att barnet ska kunna ta vara på denna rättighet att hon/han förstår 

innebörden i informationen som ges. Kommittén hänvisar till forskning som 

visat att när barn kan delta aktivt i genomförandet bidrar detta i de flesta fall 

till ett positivt resultat 24. Att barnet förstår anklagelserna, möjliga 

konsekvenser därav, och för att det ska kunna rådgöra med sitt biträde, 

bestrida vittnesuppgifter och fatta beslut som rör rättsprocessen är en 

förutsättning för att kravet på en rättvis rättegång ska vara uppfyllt.  

Kommittén betonar också att barnet ska underrättas om anklagelsen på ett 

språk som det förstår, vilket även kan innebära att de juridiska termerna 

förklaras på ett för barnet begripligt sätt25. Det räcker inte att ge barnet en 

officiell handling, betonar kommittén, utan vid behov ska denna också 

förklaras muntligen för barnet. Detta bör inte överlåtas till föräldrar, rättsliga 

företrädare eller barnets juridiska biträde eller annan hjälp utan det är 

myndigheterna själva som är ansvariga för att barnet förstår varje anklagelse 

som framförts mot det. Kommittén rekommenderar konventionsstaterna att 

erbjuda barnet ett utbildat juridiskt biträde i form av specialiserade 

advokater eller advokatbiträden 26. Barnet och dess biträde måste ha 

tillräckligt med tid och möjligheter att förbereda barnets försvar. Om barnet 

inte kan förstå det språk som används, ska en tolk erbjudas, som utbildats i 

att arbeta med barn 27. 

 

Artikel 37 i barnkonventionen anger principer för användning av 

frihetsberövande och barnets processuella rättigheter. Här uttrycker 

kommittén att många länder grovt kränker de allmänna principerna i artikel 

37 b då många barn tillbringar månader, till och med år, i frihetsberövande 

före rättegång. Man menar att det måste finnas en uppsättning faktiska 

alternativ för att artikel 37 b ska vara uppfylld. Frihetsberövande ska vara en 

sista utväg och under kortast möjliga tid. Tidslängden bör begränsas i lag 

                                                
24 Ibid. 
25 Artikel 40.2 
26 FN:s Kommitté för barnets rättigheter: Allmän Kommentar nr 10, s. 17 
27 FN:s Kommitté för barnets rättigheter: Allmän Kommentar nr 10, s. 19 
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och omprövas med jämna mellanrum 28. Barnet ska placeras så nära sin 

familj som möjligt och ha rätt till kontakt med sin familj genom brevväxling 

och besök 29. Isolering ska vara strängt förbjudet, enligt kommittén 30. 

Kommittén har specifika rekommendationer till Sverige. Dessa rör i korta 

drag att inkorporeringen av barnkonventionen är otillräcklig och behöver 

stärkas och att det kan finnas olika regionala skillnader och brister avseende 

barns rättigheter i Sverige. En relevant poäng för den här studien är att 

kommittén betonar att Sverige måste se till att alla barn känner till 

barnkonventionen och att de förstår den så att de kan använda sina 

rättigheter  

(”[…]can use such instruments to defend their rights.”)31.  

Kommittén rekommenderar Sverige att arbeta för att förbättra försäkrandet 

av barnets bästa och möjliggöra barnets aktiva deltagande i beslut som rör 

det. Sverige har i sin senaste rapport svarat på en del av kritiken och 

framhåller att barns rättigheter omfattas av läroplanen i både grundskola och 

gymnasium 32. 
 

2.2 Havannareglerna och Pekingreglerna 
FN:s regler om skydd för frihetsberövade ungdomar. Havannareglerna 

antogs 1990. Frihetsberövande ska vara en sista utväg, en kort period och 

endast i exceptionella fall. De bygger på ickediskriminering. Staterna bör 

inkorporera reglerna i sin egen lagstiftning. Enligt punkt 17 ska all 

ansträngning göras för att tillämpa alternativ till frihetsberövande. 

Restriktioner ska endast användas i exceptionella fall och kortast möjliga 

tid33. Pekingreglerna är FN:s standardminiregler för rättsskipning som rör 

ungdomsbrottslighet. 

 
                                                
28 FN:s Kommitté för barnets rättigheter: Allmän Kommentar nr 10, s. 23 
29 FN:s Kommitté för barnets rättigheter: Allmän Kommentar nr 10, s. 24 
30 FN:s Kommitté för barnets rättigheter: Allmän Kommentar nr 10, s. 24 f 
31 Committee on the rights of the child. Consideration of reports submitted by states parties 
under article 44 of the convention. Concluding observations: Sweden 
32 Sveriges femte periodiska rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter om 
barnkonventionens genomförande under 2007-2012, s 77 
33 Havannareglerna punkt 64 
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2.3 Principen om barnets bästa 
Barnkonventionens artikel 3 p.1 ger barnets bästa företräde framför andra 

intressen i åtgärder som vidtas mot barn av myndigheter. Vidare finns det i 

flera av artiklarna i barnkonventionen stadgat att vård ska finnas tillgänglig 

för att säkerställa att barn behandlas på ett sätt som är lämpligt för deras 

välfärd och är rimligt i relation till personliga förhållanden och till brottet34. 

Här kan även dras en parallell till europakonventionens princip om 

proportionalitet. 

Barnets bästa återfinns även i den Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna. Artikel 24 (om barnets rättigheter) p. 2 

stipulerar barnets bästa på ett sätt som motsvarar artikel 3 p. 1 i 

barnkonventionen. I Artikel 42 i stadgan finns även reglerat att barn har rätt 

att uttrycka sina åsikter och att dessa ska beaktas i frågor som rör barnen i 

förhållande till deras ålder och mognad. I stadgans avdelning VI lyfts 

området rättskipning fram och där framgår att unga lagöverträdare har rätt 

till försvar.  

 

2.4 Rätt till en rättvis rättegång 
EKMR artikel 6: 

1. Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och 
skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till 
en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig 
och opartisk domstol, som upprättats enligt lag. (…) 
2. Var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till 
dess hans skuld lagligen fastställts. 
3. Var och en som blivit anklagad för brott har följande minimirättigheter 
a) att utan dröjsmål, på ett språk som han förstår och i detalj, underrättas om 
innebörden av och grunden för anklagelsen mot honom, 
b) att få tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar, 
c) att försvara sig personligen eller genom rättegångsbiträde (…) 
d) att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas mot honom samt att 
själv få vittnen inkallade och förhörda under samma förhållanden som 
vittnen åberopade mot honom, 
e) att utan kostnad bistås av tolk, om han inte förstår eller talar det språk 

som begagnas i domstolen. 
 

                                                
34 Se bl.a artiklarna 3, 19, 20, 25 och 40 i Barnkonventionen 
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Europakonventionens artikel 6 berör området rätt till en rättvis rättegång. 

Generellt sett ska europakonventionen tillämpas så att bestämmelserna får 

en rimlig innebörd och på sätt så att skyddet blir praktiskt och effektivt. 

Tolkningen ska ske mot bakgrund av samhällsförändring och förändringar i 

konventionsstaternas rättsuppfattning. Detta kan kopplas till Peczeniks 

definition av den materiella rättssäkerheten, där rättssäkerhet ska ses ur 

samhällsföränderlig synvinkel. Jag återkommer till detta längre fram.  

Artikel 6 ska tolkas autonomt, vilket betyder gemensam tolkning för alla 

konventionsstater. 

Åtgärden måste stå i rimlig proportion till de intressen som ska tillgodoses, 

ett uttryck för proportionalitetsprincipen, som ska genomsyra 

Europadomstolens tolkning av konventionen35. Tolkningen ska 

överensstämma med den allmänna andan i konventionen, alltså upprätthålla 

och främja de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle36. Även 

här vill jag dra paralleller till Peczeniks materiella rättssäkerhet, som 

tolkningen tycks ge uttryck för.  

Grundläggande i artikel 6 är det som kallas ”fair trial” och innebär att den 

misstänkte måste få möjlighet att på ett utförligt sätt anföra sin sak inför 

domstolen37. Här återfinns även principen om likställighet, ”equality of 

arms” alltså att parterna ska vara likställda i processen, att ingen part 

procedurmässigt ska gynnas på den andres bekostnad38. 

Likställighetsprincipen är särskilt viktig i brottmål, eftersom där redan finns 

en inbyggd obalans mellan parterna. Den närliggande principen om 

kontradiktoriskt förfarande innefattas också här. Den bygger på att båda 

parterna får ta del av allt material, har samma möjligheter att framlägga sina 

synpunkter och få komma till tals i processen39. I artikel 6:3d är principerna 

om parternas likställighet och det kontradiktoriska förfarandet preciserad. 

Artikel 6:3a innefattar rätten för den misstänkte att bli underrättad om 

innebörden av och grunden för anklagelsen på ett språk som hon eller han 

                                                
35 Danelius s. 46-50 
36 Soering mot Storbritannien p. 87 
37 Danelius s. 217 
38 Neumeister mot Österrike 
39 Danelius s. 218 
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förstår40. Den misstänkte ska ges tillräcklig tid att förbereda sitt försvar och 

om det krävs, en advokat eller juridiskt sakkunnig person41.  

Artikel 6.2 innefattar även objektivitetsprincipen och 

oskyldighetspresumtionen. De vilar på samma grund, att förundersökningen 

sker opartiskt och förutsättningslöst. Artikel 6 anses även innefatta bland 

annat principen att den misstänkte själv inte ska behöva bidra med 

information. 

Den misstänkte kan avsäga sig sina rättigheter enligt artikel 6. Det ska dock 

ha skett på ett klart och tydligt sätt, och förutsätter att den misstänkte kunde 

förutse konsekvenserna av sitt handlande42. 

Kränkning av artikel 6 har i Sverige diskuterats i ett fall mot en 15 åring 

som misstänktes för våldtäkt då han under det inledande polisförhöret inte 

gjorts införstådd med sin rätt att inte yttra sig43. Han hade inte heller haft 

tillgång till försvarare. Här uttalade hovrätten att det är förhörsledarens 

uppgift (alltså myndigheten) att se till att den misstänkte förstår att han inte 

behöver uttala sig. Kränkning ansågs inte föreligga här eftersom domen inte 

byggde på de uppgifter pojken lämnat vid detta inledande förhör. Hade så 

skett hade det med stor sannolikhet bedömts som en kränkning av artikel 6, 

som i fallet Adamkiewicz mot Polen (vilket involverade en 15-årig pojke). 

I fallet Panovits mot Cypern uttalade Europadomstolen att när en ung person 

anklagas för brott är det viktigt att under det rättsliga förfarandet ta hänsyn 

till den unges ålder, mognad och utveckling och se till att den unge förstår 

sin rätt till tystnad och sin rätt till försvarare44.  

 

2.5 Rätt till försvarare och rätt till insyn 
När den misstänkte är ung och har begränsad erfarenhet bör han eller hon få 

en så kallad underrättelse. Underrättelsen är av stor vikt när det gäller den 

misstänktes rättigheter under förundersökningens gång. 
                                                
40 Danelius s. 277 
41 Danelius s. 281 
42 Hakan Duman mot Turkiet p. 48, Plonka mot Polen p. 37, Aleksandr Zaichenko mot 
Ryssland p. 40, Kwiatkowska mot Italien och Jones mot Storbritannien 
43 Hovrätten för Västra Sverige, B 1132-10, 2010-03-16 
44 Panovits mot Cypern p. 37 
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Justitieombudsmannen JO har uttalat att underrättelsen bör innehålla så 

konkreta uppgifter som möjligt om vad misstanken omfattar, vilken eller 

vilka gärningar som avses45. Underrättelsen bör vara så utförlig att den 

misstänkte får möjlighet att förbereda sitt försvar på tillfredställande sätt46. 

JO har uttalat hur detaljerat brottet ska anges beror på omständigheterna 

men det inte är tillräckligt att bara ange rubriceringen47.  

Den misstänkte ska informeras om sin rätt till, samt få tillgång till offentlig 

försvarare48.  

Den misstänkte och dess försvarare har rätt att fortlöpande få information 

om utredningen i den mån det inte skadar utredningen49. Detta för att den 

misstänkte tidigt ska kunna framföra synpunkter eller påkalla 

utredningsåtgärder. Möjligheten för den misstänkte att kunna kontrollera 

polis och åklagares arbete under förundersökningens påverkar tilltron till 

rättsväsendet. Dokumentationen måste kunna granskas i efterhand på grund 

av att ingreppet mot den enskilde som förundersökningen innebär50. Både 

åklagaren och den misstänkte har rätt att få kunskap om den andres grunder 

och bevisning51. Detta är kopplat till principen om kontradiktoriskt 

förfarande, vilket, som nämnts, krävs för en rättvis rättegång.  

Åtal får inte väckas förrän den misstänkte och dess försvarare fått möjlighet 

att ange den utredning de anser önskvärd och i övrigt anföra vad de anser är 

viktigt. Det kan finnas sekretessbestämmelser som inskränker den 

misstänktes rätt att ta del av uppgifter. Dock har JO uttalat att en misstänkt 

persons rätt till rättvis rättegång och ett effektivt försvar ska väga tungt52. 

Detta är av fundamental betydelse för ett rättssäkert utredningsförfarande.   

En domstols avgörande ska grundas enbart på sådant material som båda 

parter har haft tillfälle att yttra sig om53. Den misstänkte och försvararen 

måste få tillräcklig tid till att gå igenom materialet. En snabb genomläsning 

                                                
45 JO 1989/90, s. 61 
46 Danelius s. 277f 
47 JO, beslut 2011-02-08, dnr 5221-2009 
48 FuK 12 §, RB 21 kap. 1 §, 3 § och 3a § 
49 RB 23 kap. 18 § första stycket, p. 2 
50 Prop. 1994/95:23, s. 84 
51 Brandstetter mot Österrike p 66-67  
52 JO, beslut 2006-07-07 dnr 2181-2005 
53 Danelius s. 227 
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vid förhör är inte tillräckligt54. Det är åklagarens ansvar att tillse att 

underrättelsen skett korrekt55. Det finns en möjlighet för åklagaren att ordna 

ett särskilt sammanträde med den misstänkte eller försvararen om det kan 

antas vara till fördel för åtalsbeslutet eller sakens fortsatta handläggning56. 

Syftet skulle vara att ge den misstänkte tillfälle att klargöra sin inställning 

men möjlighet finns även att diskutera bevisfrågor57. 

Den misstänkte måste få tillräckligt med information för att helt förstå 

omfattningen av anklagelserna för att kunna förbereda sitt försvar mot 

dessa58. Även rätten till en tolk om den misstänkte inte förstår eller talar 

domstolens språk inryms i artikel 6.  

Den misstänkte kan som ovan nämnts avsäga sig rätten till en försvarare 

men informationen om denna möjlighet får inte lämnas till den misstänkte 

på ett sätt som upplevs som en påtryckning59. 

Europadomstolen har uttalat att det är försvararens uppgift att informera den 

misstänkte om dess rättigheter i processen inklusive sin rätt att inte belasta 

sig själv60. Här finns en diskrepans då barnrättskommittén uttalat att det är 

myndigheten som ska tillse att barnet är insatt i sina rättigheter. Jag 

återkommer till detta.  

                                                
54 JO 1964 s. 215 
55 JO 1996/97 s. 72 
56 23 kap. 18 § 3 st. RB 
57 Prop. 1986/87:89 s. 94 och 167 samt DsJu 1979:15 s. 120-123 
58 Mattoccia mot Italien p. 60 
59 JO beslut 2011-02-08, dnr 5221-2009 
60 Salduz mot Turkiet p. 54 
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3 Bakgrund och kritik 
JO har sagt att det är endast i extrema fall som barn ska häktas. Om det är 

nödvändigt med häktning så är det inte förutsatt att barnet ska förses med 

restriktioner och isoleras. Varje restriktion ska prövas för sig.  

Av de häktade barnen i Sverige år 2012 satt ca 80% häktade med 

restriktioner. Enligt barnombudsmannen är detta en tredubbling av antalet 

häktade barn i jämförelse med för 15 år sedan. Denna ökning motsvaras inte 

av statistiken när det gäller brott som begås av barn. Ungdomskriminaliteten 

sjunker rent statistiskt61. Anledningen till denna ökning är enligt Katarina 

Lindeberg, institutionschef på Råby Ungdomshem i Lund att 

omhändertaganden enligt LVU minskat.  

BO:s rapport om frihetsberövade barn pekar på hälsoeffekter men också 

rättssäkerhetseffekter62. I rapportens intervjuer berättar barn om bland annat 

självmordstankar, att man tappar verklighetskontakten och att isoleringen 

gör barnen desperata. Den viktigaste förändringen som BO vill se är den 

som FN:s specialrapportör mot tortyr pekar på nämligen att barn aldrig ska 

isoleras. Men BO efterlyser även tydligare tidsgränser och ger exemplet 

Norge där man har en 24-timmarsgräns. FN:s barnrättskommitté anger att 

30 dagar ska vara max innan det blir rättegång när det handlar om barn som 

är frihetsberövade.  

Även Europarådets tortyrkommitté har granskat Sverige, senast 2009. Den 

främsta kritiken handlade om frihetsberövade barn och att de inte 

informerades om sina rättigheter och att en majoritet inte informerats om 

varför de var belagda med restriktioner. I granskningen hade många barn 

vittnat om att de trodde att enda skälet till restriktionerna var att de skulle 

brytas ner. Utöver det konstaterades att barn förhördes utan närvaro av 

                                                
61 Intervju Lindeberg 2013-12-03 
62 Från insidan – Barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, Barnombudsmannens 
årsrapportering 2013 
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advokat, vilket kritiserades och Sverige uppmanades till åtgärder i detta 

avseende63.  

FN:s specialrapportör mot tortyr definierar isolering som att man är instängd 

utan någon mänsklig kontakt under mer än tjugotvå till tjugofyra timmar per 

dygn64.  I Norge kan inte en minderårig isoleras av utredningsskäl. I 

förarbetena till den norska lagstiftningen menar man att det är olämpligt att 

barn hålls isolerade på grund av det stora trauma det kan orsaka65. FN:s 

specialrapportör mot tortyr anser att frihetsberövande, bland annat före 

rättegång, kan likställas med tortyr, grym omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning och anser att isolering för unga bör avskaffas.  

 

3.1 Restriktioner och isolering 
Den isolering som restriktionerna kan innebära påverkar hjärnan. Förmågan 

att tänka i flera steg, planera, samordna aktiviteter, upprätthålla en i förväg 

uppgjord plan och förmågan att koncentrera sig och fokusera styrs från 

hjärnans pannlob66.  Redan efter några dagar i isolering har hjärnans 

förmåga att arbeta försämrats. FN:s specialrapportör mot tortyr nämner 

symtom som bristande förmåga till uppmärksamhet, försämrad 

koncentratonsförmåga, försämrat minne och nedsatt kognitiv förmåga. 

Många upplever oro och ångest och stora sömnsvårigheter67. Detta medför 

naturligtvis att man inte kan fungera adekvat utan blir begränsad i sin 

möjlighet att handskas med situationen och vilket även påverkar personens 

möjligheter att delta i rättsprocessen på ett önskvärt sätt, enligt FN:s 

specialrapportör mot tortyr. Man hänvisar till internationell forskning som 

visat att psykosliknande tillstånd är vanliga hos individer som är isolerade. 

                                                
63 Europarådets tortyrkommitté: Report to the Swedeish government on the visit to Sweden 
carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment (CPT) 
64 FN: specialrapportör mot tortyr: torture and other cruel, inhuman or degrading treatment 
or punishment 
65 Prop. 135 L (2010–2011), 7.7.3.4. 
66 Från insidan – Barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, Barnombudsmannens 
årsrapportering 2013, s. 33 
67 FN: specialrapportör mot tortyr: torture and other cruel, inhuman or degrading treatment 
or punishment 



 23 

Det kan yttra sig på olika sätt; overklighetskänslor, okontrollerbar ångest, 

panik, tvångstankar, hallucinationer, självmordstankar och självskadetankar. 

Men även sömnsvårigheter och känslor som apati och likgiltighet. Även 

förmågan att tänka rationellt och minnesfunktion försämras. Personen kan få 

paranoida tankar och utveckla rädsla för ljud68.  

Även BO:s material liksom min intervjustudie stöder detta. Återkommande i 

de intervjuer BO utfört är sömnstörningar och upplevelsen av likgiltighet. 

FN:s specialrapportör mot tortyr menar detta medför att isolering försvårar 

individens återanpassning.  

BRÅ har gjort en rapport för att belysa olika effekter av frihetsberövande 

straff för unga lagöverträdare år utifrån forskning om detta. Rapporten visar 

att frihetsberövande åtgärder kan störa den utvecklingsfas som pågår mellan 

åldrarna 16-24 år. Om utvecklingsfasen blivit störd medför det svårigheter 

för den unga att återknyta till samhället efter ett frihetsberövande69. Den här 

forskningen handlar om frihetsberövande påföljder men det som handlar om 

hur ett frihetsberövande påverkar mognadsprocessen hos unga torde vara 

lika för ett barn som är häktad under lång tid. Detta kan kopplas till 

barnkonventionen och de syften som anges där om barns återknytande till 

samhället som en viktig del i rättsprocessen.  

 

3.2 Barns deltagande 
I BO:s undersökning, precis som den här studien kommer visa, vittnar 

många barn i häkte att de inte har förstått innebörden i information som rör 

de själva i situationen. Barnet kan ha fått information skriftligen, men det 

förekommer även fall där inte ens skriftlig information har getts. Oavsett så 

vittnar många att de inte alltid förstått informationen70. Här finns ett glapp 

mellan europakonventionens och barnkonventionens högt ställda ändamål 

och den reella situationen. Barnet ska få information på ett språk som det 

                                                
68 Ibid. 
69 Brottsförebyggande rådet: Särbehandling av unga lagöverträdare 18-20 år, En 
kunskapssammanställning, s. 24  
70 Från insidan – Barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, Barnombudsmannens 
årsrapportering 2013, s 54, Intervju Lindeberg 2013-12-03  
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förstår, vilket även inbegriper att det juridiska språkbruket kan behöva 

förklaras så att barnet förstår71.  

Barnet har rätt att inte yttra sig och får inte tvingas lämna vittnesmål eller 

erkänna sig skyldig72. Tortyr, grym och förnedrande behandling för att 

tvinga fram ett medgivande eller ett erkännande utgör enligt 

barnrättskommittén en allvarlig kränkning av barnets rättigheter73. Barnets 

ålder, bristande förståelse, rädsla för okända konsekvenser eller påpekande 

om eventuellt straff eller frihetsberövande kan leda till att barn erkänner 

något som inte är sant74.  

Ett sådant medgivande eller erkännande är oacceptabelt och ska inte godtas 

som bevis75. Begreppet ”tvingad” ska enligt barnrättskommittén tolkas brett 

och inte endast handla om fysisk kraft eller andra uppenbara kränkningar av 

mänskliga rättigheter.  

Av de intervjuade barnen i BO:s rapport upplever många att de är dömda på 

förhand, att de blir bemötta som om de vore skyldiga. I värsta fall kan detta 

medföra att barnet erkänner handlingar som han eller hon inte begått. 

Barnombudsmannen är kritisk till detta och menar att det inte 

överensstämmer med ett rättssäkert förfarande76. 

BO framhåller att majoriteten av förhör med barn genomförs utan närvaro 

av försvarare. Det verkar vanligast vid det första förhöret. Den vanligaste 

orsaken till att förhör av barn sker utan försvarare är att de inträffar nattetid, 

helger eller vid andra tidpunkter då ytterst få advokater finns tillgängliga 

eller då domstolarna är stängda, detta medför att barnen ofta själva väljer att 

avstå rätten till försvarare. En del barn verkar tro att det ökar deras 

möjligheter att komma ut tidigare. Väntan på advokat kan ta tid och många 

barn vill inte vänta och vill absolut undvika att dra ut på tiden. En försvarare 

bör kunna utses oavsett tid på dygnet och dessutom skyndsamt, skriver 

                                                
71 FN:s Kommitté för barnets rättigheter: Allmän Kommentar nr 10, punkt 48 
72 FN:s Kommitté för barnets rättigheter: Allmän Kommentar nr 10, punkt 56 
73 Artikel 37 
74 FN:s Kommitté för barnets rättigheter: Allmän Kommentar nr 10, s 18 
75 FN:s Kommitté för barnets rättigheter: Allmän Kommentar nr 10, punkt 56 
76 Från insidan – Barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, Barnombudsmannens 
årsrapportering 2013, s 85 
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BO77. Barnet ska inte förmås avstå en försvarare på grund av risken att bli 

kvar längre tid. Anne Ramberg, generalsekreterare för Sveriges 

advokatsamfund menar i BO:s rapport att det inledande polisförhöret kan 

vara avgörande för hela den fortsatta processen. Hon menar att det är en 

fråga om rättssäkerhet och kan få ödesdigra konsekvenser för barnets 

framtid. Hon anser att polisen ibland uttolkar regelverket på ett felaktigt sätt 
78 och efterlyser bättre information och kunskap. Ramberg menar att 

problemet skulle gå att undvika med ett införande av exempelvis 

nattdomstolar och fler jouradvokater och betonar att det är en fråga om 

rättssäkerhet79. Även ungdomsåklagare Ola Björstrand framhåller behovet 

av fler advokater med möjlighet att komma med kort varsel80.  

BO:s material visar också att mycket handlar om hur polisen lägger fram 

det. Polisen kanske frågar om det går bra att hålla förhöret utan advokat, 

men upplyser inte att det är en rättighet att ha en försvarare närvarande. BO 

erfar även att barn som på eget initiativ bett om en försvarare inte fått 

någon81.  

En del barn i BO:s intervjuer berättar också att de får ett bättre bemötande 

med en försvarare närvarande. Barnen vittnar om att advokat ger trygghet 

och känslan av att ha någon på sin sida. Det de uttrycker är alltså en 

upplevelse av likställighetsprincipen. Ett utjämnande av 

styrkeförhållandena82.  

Det kan vara väldigt svårt för ett barn att på egen hand fatta beslut om en 

eventuell försvarare.  

                                                
77 Från insidan – Barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, Barnombudsmannens 
årsrapportering 2013, s 87 
78 Från insidan – Barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, Barnombudsmannens 
årsrapportering 2013, s. 89 
79 Ibid. 
80 Från insidan – Barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, Barnombudsmannens 
årsrapportering 2013, s. 26 
81 Från insidan – Barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, Barnombudsmannens 
årsrapportering 2013, s. 80f 
82 Från insidan – Barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, Barnombudsmannens 
årsrapportering 2013, s. 82 
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JO har i ett beslut betonat att även om en misstänkt själv anser att ett förhör 

kan genomföras utan försvarare ska förundersökningsledaren inte enbart 

grunda bedömningen på detta, utan på objektiva grunder83.  

Europadomstolen har i fallet Panovits mot Cypern utvecklat särskilda 

hänsyn i fall av unga brottsmisstänkta. Man betonar särskilda krav för att 

någon ska kunna avstå från en konventionsrättighet. Fallet handlade om en 

17-årig pojke. 
”Givet en minderårig anklagads utsatthet och den maktobalans som han är utsatt för 

redan genom det brottsutredande förfarandets själva natur, anser domstolen att 

avstående av en viktig rättighet under artikel 6 bara kan accepteras när det uttrycks 

på ett otvetydigt sätt, efter det att myndigheterna har vidtagit alla rimliga åtgärder 

för att tillförsäkra att barnet är fullt medveten om sina försvarsrättigheter, och så 

långt det är möjligt, kan bedöma konsekvenserna av sitt handlande.”84 

 

Det är också vanligt att barnet inte känner sig förberett eller att han eller hon 

saknar information och kunskap om vad ett förhör innebär eller vilka 

konsekvenser förhöret kan komma att innebära i form av exempelvis vidare 

frihetsberövande. De här tendenserna återfinns även i de berättelser 

Lindberg återger i min intervju.  

Förhörssituationen kan vara en stressande och hotfull upplevelse för barnet 

som kan medföra att det ger osanna utsagor för att vara till lags eller komma 

därifrån85. Utan att begripa det själva, äventyrar barn sin rättssäkerhet på 

detta sätt.  

 

Bengt Holmgren, psykolog inom kriminalvården, intervjuas i BO:s rapport. 

Han har studerat hur restriktioner i form av isolering påverkar personens 

psykiska hälsa. Hans undersökning utfördes på vuxna personer både med 

och utan restriktioner. Av de undersökta med restriktioner mådde en 

fjärdedel tydligt sämre än andra häktade. Deras försämrade psykiska hälsa 

medförde exempelvis svårigheter att genomföra meningsfulla samtal med 

försvararen, förstå vad som står i förundersökningen och uppträda i domstol 

                                                
83 JO, beslut 2011-10-28, Dnr: 4608-2010 
84 Panovits mot Cypern, § 68 
85 Från insidan – Barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, Barnombudsmannens 
årsrapportering 2013, s. 79 
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på ett rättvisande sätt, berättar Holmgren i BO:s rapport. Holmgren menar 

att detta naturligtvis påverkar rättssäkerheten86. Holmgrens studie var alltså 

utförd på vuxna men man kan anta att barn påverkas i ännu högre 

utsträckning.  

BO:s undersökning visar också att frihetsberövade barn kan bli olika 

behandlade beroende på hur insatta de är i hur systemet fungerar. Ett barn 

berättar att ju mer han förstått om sina rättigheter och visat det, desto bättre 

har han blivit bemött87. Detta berör oskuldspresumtionen och vittnar om att 

principen behöver stärkas i tillämpningen.  

 

                                                
86 Från insidan – Barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, Barnombudsmannens 
årsrapportering 2013, s. 60 
87 Från insidan – Barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, Barnombudsmannens 
årsrapportering 2013, s. 67 
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4 Empiriskt exempel 
För att få en närmre bild av barnens situation i häktet idag, träffar jag Kickie 

Lindberg, psykolog vid häktet i Malmö, med inriktning barn och unga. 

På häktet i Malmö har man 15 ungdomsplatser. Det är sällan fullt. Tiden på 

häktet varierar. En del kan sitta i upp till två år. Den långa tiden för vissa 

kan bland annat bero på att rättsprocessen drar ut på tiden på grund av 

exempelvis överklaganden. Detta får större konsekvenser för barn än för 

vuxna eftersom tid upplevs olika för barn och vuxna.  

Samtalet i intervjun kretsade främst kring ämnena rättssäkerhet, 

utbildningsståndpunkt, hälsa och barns möjligheter att förstå sin situation 

och aktivt delta i sin process. 

Lindberg berättar att hon brukar läsa upp delar av FN:s barnkonvention för 

dem för att illustrera deras rättigheter för dem, men att de vanligen inte 

förstår, varken innebörden, eller att det gäller deras egen situation, här och 

nu. Lindberg berättar att det ofta ter sig osäkert för barnen vem det är som 

har ansvaret för att dessa rättigheter efterlevs.  

Många förstår inte vad det juridiska ombudet menar. Ofta förekommer det 

att advokaten vill vara effektiv vilket kan leda till att den unga inte alltid får 

svar på sina frågor. Detta leder i sin tur att många unga inte får en realistisk 

bild av rättsprocessen och sina möjligheter. ”De förväntas greppa hela lagen 

fast de inte ens är myndiga.” säger Lindberg. Ibland kan advokaten ha 

förberett barnet på att det blir ett lindrigt straff före processen inleds men i 

slutändan blir det kanske ett långt straff och då är det vanligt att barnet 

känner sig lurad, att den inte har fått en realistisk bild av vad som kommer 

att hända. Det blir väldigt kontraproduktivt för barnets utveckling, menar 

Lindberg. 

Att kunna bilda sig en uppfattning om sin situation försvåras också av att 

barn kognitivt har svårare att tänka i flera steg och göra långsiktiga 

bedömningar 88. 

 

                                                
88 Intervju Lindberg 2013-12-16 
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Den unga brottsmisstänktas hälsa, utveckling och utbildningsståndpunkt 

påverkar deras upplevelser och möjligheter i rättsprocessen. Många av de 

unga på häktet i Malmö har svår ångest och ägnar sig åt olika former av 

ångestundvikande beteende, berättar Lindberg. Det kan röra sig om 

exempelvis självmordstankar eller grava skamkänslor. Isoleringen som 

restriktionerna medför kan förvärra en sådan situation.  

En inte obetydlig andel av de brottsmisstänkta barnen är analfabeter. En del 

har passerat igenom hela grundskolan utan att ha lärt sig varken läsa, skriva 

eller klockan. Lindberg berättar att det inte är ovanligt att barnet har 

handskats med stora summor pengar, ibland sex-siffriga belopp, utan att 

begripa hur mycket det är eller kunna sätta summan i sitt sammanhang. Man 

gör olika utredningar vid behov, exempelvis adhd-utredningar. Det är 

relativt vanligt med intellektuell funktionsnedsättning. Majoriteten av de 

häktade barnen är misstänkta för narkotikarelaterad brottslighet och eget 

missbruk är mycket vanligt (långt mer än hälften har ett missbruk, enligt 

Lindberg). ”De allra flesta är förtvivlade, svårt att sova och tänder av” 

berättar Lindberg. Den vanligaste drogen man använt är rohypnol. Även 

cannabis hör till vanligheterna. Narkotika är också en viktig faktor i fråga 

om barn och ungas möjligheter att förstå och tillgodogöra sig information. 

Narkotikamissbruk medför nedsatt förmåga samt skador på hjärnans 

funktioner.  Detta kan vara en delorsak till andra faktorer som att ett barn är 

sent i utvecklingen eller avstannad utveckling, men även bidra till en sämre 

generell förståelse och möjligheter att tänka långsiktigt. Alla de faktorer 

som ålder innebär, försvåras ytterligare en grad ifall barnet har ett 

missbruk89. 

 

                                                
89 Intervju Lindberg 2013-12-16 



 30 

5 Analys 
Vilka faktorer påverkar häktade barns rättssäkerhet och delaktighet? 

I studien har faktorer som isolering, bristande utveckling, hälsa, utbildning 

och förståelse samt begränsad tillgång till och tid med advokat (/juridiskt 

biträde) lyfts fram.  

Den amerikanska forskaren Nancy E. Dowd beskriver varför det är skillnad 

på barn och vuxna i ur rättsligt perspektiv. Hjärnans neurologiska utveckling 

pågår fram till 25 års ålder. Tonåringar, jämfört med vuxna, har bland annat 

inte färdigutvecklad identitet, är mer våghalsig och obetänksam, kreativ och 

utforskande; är mer lättirriterad, mer lättpåverkad av sina kamrater, sämre 

förmåga att stå emot grupptryck, motstå impulser och rastlöshet 90. 

Tillsammans med vanliga reaktioner på isolering jag beskrivit ovan blir 

förutsättningarna för barnet sämre. Förmågan att tänka långsiktigt, 

framförhållning och att dra slutsatser är några exempel på sådant som 

fungerar sämre.  Det kan medföra att ett barn som får ångest vill minska den 

omedelbart och kommer göra det som ligger närmast till hands för att lindra. 

Det kan resultera i ångestundvikande beteende, att barnet erkänner sådant 

som inte är sant, att barnet tar ett straff för någon annan, att barnet avsäger 

sig rätt till juridiskt biträde.  

 

Ovan har beskrivits hur barn upplever restriktionerna, framförallt den 

isolering de ofta leder till. I BO:s intervjuer berättar en del barn att de varit 

beredda att säga nästan vad som helst för att bryta isoleringen. Min intervju 

med häktespsykologen i Malmö bekräftar bilden av att barnen ofta är 

förtvivlade i häktet och av isoleringen. FN:s specialrapportör mot tortyr 

anser att isolering för barn borde förbjudas då det är en grym omänsklig 

eller förnedrande behandling eller bestraffning. Barn upplever tid, 

frihetsberövande och isolering på ett annorlunda sätt än vuxna och det kan 

innebära att barn självmant åsidosätter sin rättssäkerhet i syfte att släppas 

tidigare och undvika ångest.  

                                                
90 Föreläsning Dowd 2013-03-20 
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Detta visar att just restriktioner och den isolering som de medför är en viktig 

faktor som kan få följden att barnet påverkar rättsprocessen på ett sätt som 

inte är ändamålsenligt och som hotar barnets egen rättssäkerhet. Peczeniks 

rättssäkerhetsbegrepp som inbegriper ett skydd för individen i förhållande 

till staten blir relevant här. Barnets, i förhållande till vuxna, sämre förmåga 

att tänka långsiktigt, förstå konsekvenser och tänka i flera steg påverkar 

naturligtvis dess förmåga att delta i sin rättsprocess. Detta innebär att barnet 

behöver stöd, information och hjälp från specialutbildad personal för att 

tillgodogöra sig och begripa den information som tillhandahålls i samband 

med häktning och fortsättningsvis i rättsprocessen. I min empiri 

framkommer dock att barn som häktas ofta kan ha så låg 

utbildningsståndpunkt att de inte ens kan läsa en text, räkna eller klockan. 

Bristande kunskaper påverkar barnets rättssäkerhet då ett barn som inte kan 

läsa om sina rättigheter naturligtvis får svårare att tillgodogöra sig 

informationen utan extra hjälp. Europadomstolen har som ovan nämnt att 

man bör ta hänsyn till barnets ålder, mognad och utveckling samt tillse att 

barnet förstår sin rätt till tystnad och rätt till försvarare. I barnkonventionen 

innebär det även att, vid behov även muntligt, förklara juridiska termerna 

förklaras på ett för barnet begripligt sätt91. Utifrån Peczeniks definition av 

rättssäkerhet bör relativt höga krav ställas för att skydda och jämna ut det 

styrkeförhållande som kan råda. Detta skulle stärka såväl 

likställighetsprincipen som den kontradiktoriska principen i förfarandet 

eftersom ett brottmål kan anses ha en obalans i sig, vilket ytterligare 

förstärks av att den brottsmisstänkta är ett barn med den extra utsatthet det 

innebär.  

Barnet kan som nämnts avsäga sig rätten till en försvarare men 

informationen om det får inte lämnas på ett sätt som av barnet upplevs som 

en påtryckning. Av BO:s rapport framgår att många förhör hålls utan 

försvarare, både för att barnet tror att processen kommer gå snabbare och för 

att det inte är tillräckligt informerat om sin rätt till försvarare. Det är viktigt 

att poängtera här att det inte enbart är barnets egen bedömning som ska 

avgöra utan barnets behov av försvarare ska bedömas på objektiva grunder. 
                                                
91 Artikel 40.2 
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Att majoriteten av de inledande förhören i BO:s rapport hölls utan 

försvarare är anmärkningsvärt i detta avseende och motsvarar knappast de i 

barnkonventionen och europakonventionen uppsatta syftena att barnet ska 

förstå sina rättigheter och involveras i rättsprocessen.  

Ett barn som kan läsa och skriva, kan ändå på grund av utveckling ha 

bristande förståelse och förmåga att tillgodogöra sig information. 

Häktespsykologen berättar att hon brukar läsa upp delar ur 

barnkonventionen för att illustrera barnets rättigheter för det, men att barnen 

sällan förstår innebörden. Som nämnts är barn inte färdigutvecklade i 

hjärnan vilket innebär att de har sämre förmåga än vuxna att begripa och 

tillgodogöra sig information, analysera, tänka i flera steg och förstå 

konsekvenser. Deras inte färdigutvecklade hjärnor är en viktig faktor när det 

gäller deras möjligheter i rättsprocessen och deras rättssäkerhet. 

Möjligheterna kan ytterligare försämras av barnets hälsotillstånd som i sin 

tur påverkas av ett frihetsberövande och restriktioner. I min intervju 

framkom också att det var vanligt att barn uttrycker att de inte förstår 

informationen från advokaten. Det här är intressant ur 

rättssäkerhetshänseende. Om ett barn ska kunna delta aktivt i sin process så 

som det uttrycks i barnkonventionen måste det kunna tillgodogöra sig 

information och förstå sina rättigheter och möjligheter. Peczeniks vida 

definition av materiell rättssäkerhet, såsom en flexibel tolkning med skydd 

för individen blir intressant här. Men även med en rättssäkerhet som bara 

syftar på legalitet och förutsebarhet finns det tydliga problem här. Det kan 

även ifrågasättas om det är proportionellt att barn isoleras på ett sätt som 

försvårar en rättssäker process.  

När det gäller de processuella reglerna som berör häktade barn har jag ovan 

gått igenom barnkonventionen, främst artiklarna 37 och 40; 

europakonventionens artikel 6 samt svenska regler i RB, häktesL, FuK och 

LUL. I tolkningsrekommendationer till barnkonventionen finns tydligt 

uttryckt att artiklarna innefattar barnets bästa, att barnet ska få komma till 

tals, att barnet ska informeras om sina rättigheter och rättsprocessen på ett 

sätt som det förstår och involveras i rättsprocessen på ett sätt som gynnar 

dess återanpassning till samhället och dess tro på rättsystemet.  
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När det gäller barnets rätt att bli underrättad om anklagelserna, vad de 

innebär och vilka möjligheter barnet har, har jag funnit en diskrepans mellan 

vad europadomstolen har uttalat och FN:s barnrättskommittés tolkning av 

barnkonventionen. Det handlar om vem som ansvarar för att informera 

barnet och tillse att barnet har förstått. Europadomstolen har som ovan 

nämnts uttalat att det är försvararens uppgift att se till att barnet förstår 

anklagelserna, sin rätt att inte yttra sig och sina möjligheter. 

Barnrättskommittén har uttalat att det är myndigheten, inte försvaret, som 

har att tillse detta. 92 Det ter sig således inte helt tydligt var ansvaret ligger 

för att tillgodose barnets rättigheter i detta avseende.  

                                                
92 Salduz mot Turkiet p. 54 
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6 Slutsatser 
Att studera barn i rättsprocesser kräver ett tvärvetenskapligt grepp eftersom 

barns utveckling är en komplex process. Deras oförmåga att förstå kan i 

kombination med otillräckligt begripliggörande från myndigheternas sida 

kan, som jag visat, medföra en bristande rättssäkerhet för barnet i 

rättskedjan.  

Just frihetsberövande av barn har i sig har fått mycket kritik och materialet 

bland annat visat att frihetsberövandet och isolering kan påverka barn så 

starkt att de blir desperata och beredda att acceptera en tummad 

rättssäkerhet för att slippa undan.  

I materialet jag presenterat har det också framgått att barn upplever att de 

blir bättre bemötta ju mer de vet om sina rättigheter.  

Jag har presenterat och analyserat inhemska och internationella regler om 

barns deltagande i rättsprocessen och deras tillämpning och kommit fram till 

några olika slutsatser. Det finns högt ställda krav på rättssäkerhet och 

hänsyn till barns utsatthet i reglerna. Tillämpningen överensstämmer inte 

alltid med ändamålen. Barns rättigheter är sällan tillgodogjorda för dem i 

inledande rättsprocess. Vem som ansvarar för detta är också osäkert för 

barnen men även om man närstuderar de processuella reglerna. Som jag 

visat ovan har FN:s barnrättskommitté i kommentar om hur 

barnkonventionen ska tolkas, betonat att det är myndigheten som ska tillse 

att barnet är informerat om sina rättigheter medan europadomstolen pekat ut 

försvararen som ansvarig för att informera barnet. Här finns alltså en 

diskrepans.  

Enligt barnkonventionen ska barn bemötas på ett sätt som gynnar deras syn 

på samhället och rättvisa, samt deras återanpassning. I studien har 

framkommit att frihetsberövande kan hämma återanpassning till samhället. 

Isoleringen som restriktionerna medför påverkar negativt barnets 

möjligheter att delta i rättsprocessen och tillgodogöra sig information 

rörande den.  



 35 

Både europakonventionen och barnkonventionen är miniminormer och 

staterna uppmanas att införa och uppfylla högre normer. Jag har visat att 

principerna oskuldspresumtionen, kontradiktionsprincipen, 

likställighetsprincipen och rättssäkerheten för barn behöver stärkas i 

tillämningen. 
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