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Förord  

Migrationsrätt är ett ämne som ligger mig nära hjärtat, speciellt när det kommer till situationer 
som gäller barn och unga. Att få chansen att kunna undersöka den problematik som finns 
inom området har varit väldigt intressant och samtidigt känslomässigt berörande. Jag vill först 
och främst tacka min familj för att ha gett mig motivation och stöd under arbetets gång. Jag 
vill också rikta ett stort tack till min handledare Maria Sjöholm som väglett mig genom hela 
arbetet och även gett mig inspiration att genomföra denna uppsats.   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

Sammanfattning 
Ålder har en väldig stor betydelse i en enskild persons liv. Många människor som immigrerar 
till ett annat land saknar i de flesta fallen någon grund för styrkandet av sin ålder. Eftersom det 
råder stora skillnader mellan barn och vuxna, är det således betydelsefullt att fastlägga den 
enskildes identitet i form av bland annat ålder. Detta gäller framför allt i fråga om personen är  
under eller över 18 år, vilket är avgörande för dennes förmåner, rättigheter och skydd i Sverige. 
Vid utförandet av brottsliga gärningar är även 15- och 21-årsåldern väsentliga, då de dels anger 
huruvida personen är straffmyndig eller inte, dels avgör frågan om livstidsstraff. Därför är det 
viktigt att medicinska åldersbedömningar uppfyller kravet på rättssäkerhet med hjälp av 
principerna likabehandling, legalitet och objektivitet.  
 
De metoder som i dag används vid dessa åldersbedömningar har dock kraftigt ifrågasatts av 
både forskare och experter. Även medierna har varit en bidragande faktor till den diskussion 
som förekommit inom området. Anledningen är att hanteringen av medicinska 
åldersbedömningar inte anses vara tillräckligt rättssäker utifrån bland annat barnets bästa. 
Åldersbedömningarna lever i dagsläget inte upp till dessa krav.  
 
Syftet med uppsatsen har varit att utreda medicinska åldersbedömningar inom asyl- och 
brottmålsprocessen och särskilt analysera hur kravet på rättssäkerhet beaktas med hänsyn till 
barnets bästa. Utredningen grundas på en rättsdogmatisk metod, som har tillämpats på 
förarbeten, rättspraxis och doktrin. För att kunna ge en tydlig redogörelse av rättssäkerhet och 
barnets bästa har även nationell och internationell rätt granskats i uppsatsen. Av utredningens 
resultat går det att dra slutsatsen att medicinska åldersbedömningar inte med full säkerhet kan 
fastställa en persons exakta ålder. Det är därför väsentligt att myndigheter och särskilt domstolar 
inte uteslutande utgår från bevisning som är skriftlig, utan också beaktar annan relevant 
bevisning. Således är det först då som en utredning kan få ett rättssäkert och tillförlitligt resultat.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att medicinska åldersbedömningar inte bör förbjudas 
helt i samhället. Åldersutredningar bör däremot kompletteras med bedömningar av andra 
faktorer. Att domstolen nu öppnar upp för annan bevisning är ett steg i god riktning. Jag anser 
dock att det vore önskvärt att domstolen ger mer utrymme till barnets egna berättelse.  

Nyckelord: medicinsk åldersbedömning, åldersbedömning, rättssäkerhet, barnets bästa, 
asylsökande, kroppsbesiktning. 
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1. Inledning  
 

1.1  Bakgrund  
Miljontals människor har på grund av krig, konflikter och andra oroligheter tvingats fly sina 
hemländer för att söka skydd i tryggare delar av världen. Under 2015 pågick en stor 
massmigration i Sverige, vilket resulterade i drygt 162 000 asylsökande. Av dessa var över  
35 000 ensamkommande barn och unga.1 Många asylsökande som kommer till Sverige är födda 
i länder där det saknas offentliga register med uppgifter om exempelvis födsel. Detta medför 
svårigheter för dem att styrka sin ålder med någon form av skriftlig handling, eftersom sådana 
handlingar antingen saknas eller aldrig funnits. Svenska myndigheter får således använda annan 
stödbevisning som kan vara till hjälp för en eventuell utredning.2  
 
Bristen på skriftliga handlingar som styrker en enskild persons ålder medför även stora 
svårigheter i hanteringen av asylärenden inom det svenska rättssystemet. Ett problem som 
uppkommer då är att fastställa en asylsökandes ålder, särskilt om denne var under 18 år. I sådana 
fall ska den asylsökande betraktas som barn och enligt lagens mening som omyndig person. 
Detta är avgörande i migrationsprocesser.3  
 
Att vara under 18 år betyder inte enbart att den enskilde räknas som barn utan också att denne 
innehar ett särskilt skydd. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) 
anses barn vara särskilt skyddsvärda, vilket även gäller barn på flykt.4 Därför beviljas barn 
speciella rättigheter och ett flertal fördelar genom såväl nationell rätt, exempelvis boende, 
studier och hälso- och sjukvård, som internationell rätt.5 Vid rättsliga frågor om asyl har åldern 
alltså en väldigt stor betydelse. Det är därför väldigt viktigt att det finns en tillförlitlig metod 
för att i praktiken särskilja en vuxen person från ett barn. Detta bör också ske på ett rättssäkert 
sätt när det råder tvivel om hur gammal en person är.  
 
Med anledning av den fortsatt höga nivån av antalet ensamkommande asylsökande barn, 
beslutade regeringen den 19 maj 2016 att ge Rättsmedicinalverket (RMV) i uppdrag att med 
stor skyndsamhet genomföra medicinska åldersbedömningar. Regeringens direktiv till 
myndigheten var att vid genomförandet uppmärksamma de krav på rättssäkerhet och de 
rättigheter som barn innehar enligt internationella konventioner.6  
 
De metodval som i dag används vid medicinsk åldersbedömning av asylsökande har dock 
kraftigt ifrågasatts. Det gäller bland annat rättssäkerheten med fokus på barnets bästa samt om 
huruvida metoderna kan betraktas som godtagbara.7 Stark kritik har även riktats från rättsläkare 
och barnläkare mot de felmarginaler som förekommer vid metodanvändningen och mot 

																																																								
1 Migrationsverkets statistik över inkomna ansökningar om asyl (2015).	
2 Lundström (tid: 9.30-10.50); Ascher & Hjern (2015).   
3 Spjuth, s. 42.  
4 Singer, s. 27. 
5 Se bl.a. artikel 24, 27 och 28 i barnkonventionen. 	
6 Regeringsbeslut 1:21 (2016), s. 1 ff.  
7 Se bl.a. Andersson & Lundbäck (2018) och Håkansson (2017).   
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metodernas oprecisa resultat.8 Denna diskussion har bland läkare medfört ett starkt motstånd 
till att fortsätta utföra medicinska åldersbedömningar.9 
 
Även i brottmål är det viktigt att veta åldern på en person om denne blir föremål för en utredning 
av brottslig karaktär. Om den enskilde bedöms utifrån en felaktig ålder, kan detta få svåra 
följder. Åldern är en väsentlig faktor för att domstolen ska kunna avgöra om en person är 15 år 
och därmed straffmyndig. Ett barn som ännu inte hunnit fylla 15 år får således inte tilldelas 
någon påföljd, utan blir i stället föremål för socialtjänsten.10 Åldern är också avgörande för 
vilken påföljd och straffmätning som kan komma att aktualiseras. Detta beror på om en person 
är under 18 eller över 21 år, då även livstidsstraff kan komma ifråga.11 
  
I enlighet med 28 kap. 12 § rättegångsbalken (1942:740, RB) genomfördes i Sverige under en 
kortare period undersökningar i form av kroppsbesiktningar, för att underlätta fastställandet av 
åldern på en misstänkt. Kroppsbesiktningar är dock ett tvångsmedel som kräver laga stöd vid 
begränsning av den enskildes grundläggande fri- och rättigheter.12 I slutet av 2016 kom Högsta 
domstolen (HD) med ett avgörande i denna fråga.13 Avgörandet innebar kortfattat att 
medicinska åldersbedömningar inte längre skulle få utföras på föreliggande sätt. Med anledning 
av detta fattade riksdagen den 17 maj 2017 beslut om att anta regeringens förslag om en 
eventuell lagändring i RB. Sedan den 1 juli samma år är det därför möjligt att använda 
kroppsbesiktning i brottsmålprocesser i den mån en sådan besiktning kan avgöra bland annat 
åldern på en misstänkt person.14 
 
Att hantera medicinska åldersbedömningar innebär mer än bara att utreda åldern på en person. 
Det handlar om människors liv, det vill säga om en person ska få stanna i Sverige eller 
återsändas till sitt hemland, samt huruvida denne kan bli fråga för utredning av brottslig 
karaktär. Det gäller således livsavgörande frågor, varför det är viktigt att barnets bästa alltid 
sätts i fokus. Åldern har i samtliga fall en avgörande betydelse för den fortsatta rättsutredningen.  
 

1.2  Syfte och frågeställningar  
Syftet med föreliggande uppsats är att utreda medicinska åldersbedömningar utifrån den 
rättsliga regleringen. Utredningen ska särskilt beakta kravet på rättssäkerhet med hänsyn till 
barnets bästa.  
 
Uppsatsens fokus är åldersbedömningar inom asylärende- och brottmålsprocesser. Det är 
nödvändigt att redogöra för båda processerna eftersom de är avhängiga av varandra ur ett 
rättsperspektiv. För asylärenden redogörs de medicinska metoderna som ligger till grund för en 
åldersbedömning. För brottmål belyses användandet av kroppsbesiktning som metod för en 

																																																								
8 Se bl.a. Asplund (2016), s. 4 och Andersson & Lundbäck (2018).  
9 Se bl.a. Trysell (2018).	
10 Prop. 2009/10:105, s. 13.  
11 Wistrand (2018), s. 1.  
12 Lindberg, s. 20 f. 		
13 NJA 2016, s. 1165.  
14 Se 28 kap. 12 § 3st. RB (Prop. 2016/17:165).  
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åldersbedömning. Detta görs för att undersöka om en åldersbedömning på en asylsökande 
respektive en misstänkt kan anses vara godtagbart i förhållande till rättssäkerhetsperspektivet 
och barnets bästa. Dessutom undersöks om bedömningen av ålder skiljer sig mellan olika 
myndigheters avgörande.  
 
För att uppfylla uppsatsens syfte ska följande frågeställningar besvaras, varav första frågan är 
övergripande för arbetet. Till denna fråga hör två mindre delfrågor:  

- Hur förhåller sig den rättsliga regleringen av medicinsk åldersbedömning till kravet på 
rättssäkerhet med hänsyn till barnets bästa?  

- Vilka rättsliga följder kan tänkas uppkomma om olika myndigheter gör olika 
bedömningar av en enskild persons ålder?  

- Hur värderar en underrätt ett rättsmedicinskt utlåtande om ålder jämfört med skriftlig 
bevisning eller muntlig bevisning genom den enskildes redogörelse? 

1.3  Metod och material 
Föreliggande uppsats är författad enligt en rättsdogmatisk metod. För att närmare fastställa vad 
som är gällande rätt undersöks de givna rättskällorna. Eftersom rättskällorna är det 
grundläggande materialet i uppsatsen, har svar på frågeställningar sökts genom en 
undersökning av lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin.15  

Det har dock varit tämligen svårt att finna en tydlig definition av den rättsdogmatiska metodens 
innebörd. Med anledning av den terminologiska oklarhet som råder har jag valt ett 
tillvägagångsätt som kan beskriva hur metoden kommer att tillämpas, vilket även förespråkas 
av Jan Kleineman.16 Nedan beskrivs detta tillvägagångsätt med en tillhörande redogörelse för 
relevant material.  

Valet av ovan nämnda rättskällor studeras följaktligen i enlighet med den rättsdogmatiska 
metoden. Den lagstiftning som varit aktuell att utreda i denna uppsats är brottsbalken 
(1962:700, BrB), lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (1964:167, LuL), 
RB, regeringsformen (1974:152, RF) och utlänningslagen (2005:716, UtlL). I dessa 
författningar regleras medicinsk åldersbedömning, grundläggande fri- och rättigheter, regler för 
unga lagöverträdare samt straffrättsliga åtgärder för personer i åldern 15, 18 och 21 år. 
 
Omfattningen av rättspraxis har varit betydligt mindre i brottmål jämfört med asylärenden. 
Därför har jag använt vägledande rättspraxis från Högsta domstolen och Migrationsdomstolen, 
för att klargöra rättsläget inom för uppsatsen relevanta delar. Urvalet av undersökta rättsfall 
baseras till största del på åldersfrågans omfattning samt på bevisvärderingsfrågor. Rättspraxis 
baseras även på fall från Europadomstolen för mänskliga rättigheter (Europadomstolen). Det är 
dock viktigt att poängtera att rättspraxis enbart fungerar som exemplifiering i uppsatsen och 
alltså inte som någon helhetsbeskrivning av materialet. 
 

																																																								
15 Nääv & Zamboni, s. 21.  
16 Ibid.  
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Doktrin som rättskälla har en stor betydelse i hela uppsatsen. Genom doktrin går det att hämta 
relevant information men också någon form av rättskälla i egen rätt.17 Förutom att doktrinen 
fungerar som komplement till andra rättskällor är den också ett instrument för förmedling av 
nya idéer och fördjupning av juridisk kunskap. Doktrinen anses därmed vara en viktig källa 
som driver rättsvetenskapen framåt.18 Enligt Mattias Nilsson finns dock ett antal krav som är 
relevanta att belysa här. För det första är det viktigt att doktrinen innehåller argumenterande 
delar av juridisk karaktär samt att de är logiska och effektiva. För det andra ska doktrinen ha en 
öppen inställning genom hanterandet av andra källor.19 Vid urvalet av doktrin i uppsatsen har 
därför dessa krav beaktats. 
 
Förutom dessa rättskällor används även annat material för tolkning av domstolens bedömningar 
och för vägledning i uppsatsens väsentliga analys.20 Däremot kommer inte detta material att 
användas i syfte att bevisa eller fastlägga gällande rätt. Enligt mig är det nödvändigt att till viss 
del tillämpa material utanför den traditionella rättskälleläran. Detta är viktigt dels för att 
uppsatsens ämne berör både medicinsk och juridisk vetenskap, dels för att kunna utreda hur 
dessa två vetenskaper fungerar tillsammans. I uppsatsen har således medicinska artiklar från 
bland annat Läkartidningen och Svenska Dagbladet använts.21 Detta har gjorts för att lyfta fram 
relevant kritik mot rättssäkerheten i medicinsk åldersbedömning och dess metodanvändning. 
Dessutom har rapporter och rättsliga kommenterar från RMV och Socialstyrelsen varit av 
betydelse för att utreda tillförlitligheten i använda metoder.  
 
Utredningen har även grundats på internationellt material för att besvara frågorna och 
konkretisera området om medicinska åldersbedömningar. Materialet förklaras utifrån 
barnkonventionen, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (EKMR) 
och som tidigare nämnt ett antal rättsfall från Europadomstolen.      

1.4  Etiska värderingar 
I Sverige gäller lagen (2003:460) om etikprövning av forskning avseende enskilda. Avsikten är 
att hanteringen av känslig information och personliga uppgifter ska stärka den enskildes 
skyddsrättigheter. Enligt 3 § etikprövningslagen gäller detta såvida den enskilde inte har lämnat 
sitt samtycke i frågan.22 Eftersom uppsatsen i huvudsak utgår från offentliga publikationer, har 
det inte varit väsentligt att inhämta samtycke från privatpersoner.  

1.5  Avgränsningar 
Åldersbedömningar och särskilt avsaknad av en fastställd ålder är ett omdebatterat område. Det 
har främst handlat om huruvida en enskild varit yngre än 18 år och därför ska betraktas som ett 
barn, vilket medfört problem inom flera rättsområden. Uppsatsen är dock avgränsad till att 
undersöka åldersbedömningar inom ramen för två rättsområden: asyl- och brottmålsrätt. Detta 

																																																								
17 Sandgren (2015), s. 654. 
18 Bernitz, s. 187.  
19 Nilsson, s. 42 f.  
20 Sandgren (2005), s. 654. 
21 Se även Svensk Juristtidning, SVT-nyheter och internationella publikationer.  
22 Prop. 2002/03:50, s. 1 och 7. 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görs för att få en större helhetsbild och för att närmare redogöra för den debatterade 
problematiken.  

Redogörelsen av metoder för medicinsk åldersbedömning innehåller ett flertal vetenskapliga 
aspekter som enbart kan besvaras av medicinska sakkunniga. Dessa aspekter behandlas därför 
inte i uppsatsen, eftersom fokus främst är på aspekter av juridisk karaktär vid inhämtning av 
osäker bevistagning. Internationella och EU-rättsliga regelverk behandlas endast om det är 
nödvändigt för att belysa den problematik som finns inom rättsområdet.  

Andra länders tillvägagångssätt att hantera åldersbedömningar inom asyl- och brottmålsärenden 
har utelämnats i denna uppsats. Uppsatsen innehåller inte heller någon närmare statistik över 
antalet medicinska åldersbedömningar, varför även empiriska studier utelämnats av 
utrymmesskäl.  

1.6  Disposition  
Uppsatsen är indelad i sju kapitel, varav två större kapitel som specifikt behandlar medicinska 
åldersbedömningar i asyl- respektive brottmålsrätt.  

I det första kapitlet ges en inledande bakgrund av uppsatsens innehåll, problemformulering 
syfte och frågeställningar. I kapitlet redovisas också metod- och materialval samt avgränsningar 
för arbetet. Dessutom förklaras kortfattat frågan om etik. 

I det andra kapitlet presenteras arbetets huvudsakliga utgångspunkt som är 
rättssäkerhetsperspektivet. Inledningsvis beskrivs området rättssäkerhet, vilket följs av 
definitioner av rättssäkerhetsbegreppet. Vidare behandlas grundläggande förvaltningsrättsliga 
principer, såsom legalitets-, likhet-, och objektivitetsprincipen. Denna del är strukturerad med 
underrubriker där varje princip behandlas utifrån doktrin och lagstiftning. Kapitlet avslutas med 
en introduktion av arbetets andra viktiga utgångspunkt barnets bästa och dess förhållande till 
rättssäkerhet. Därefter följer en sammanfattning av kapitlets innehåll.  

I det tredje kapitlet ges inledningsvis en översiktlig bakgrundsinformation om medicinska 
åldersbedömningar. Det handlar dels om de fri- och rättigheter som återfinns i regeringsformen, 
dels den enskildes rätt till samtycke och frivillighet. I kapitlet belyses även de uppdrag inom 
området som ett antal myndigheter tilldelats av regeringen samt tillförlitligheten i metoderna 
för medicinsk åldersbedömning. Avslutningsvis analyseras detta ur ett internationellt 
perspektiv, vilket avslutas med en kort sammanfattning av kapitlet.  

I det fjärde kapitlet presenteras medicinska åldersbedömningar särskilt inom asylrätten. Först 
görs en översiktlig redogörelse av relevant information inom området. Sedan beskrivs de 
skyddsgrunder vi har i Sverige, det vill säga flykting, alternativ skyddsbehövande och övrig 
skyddsbehövande. Därefter redovisas handläggningsreglerna i en asylutredning, såsom 
registreringsrutiner, rättsliga utredningsskyldigheter och den enskildes möjlighet till överklagan 
av ett beslut om åldersbedömning. Detta följs av en beskrivning av själva införandet av 13 kap. 
17 § i UtlL samt en genomgång av bevisning i asylärenden. Detta följs av en diskussion om 
bevisvärdering och vilka problem som kan uppstå när en underrätt värderar ett utlåtande om 
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åldersbedömning i förhållande till den enskildes muntliga redogörelse. Vidare redogörs för 
tänkbara rättsliga följder när olika myndigheter gör olika åldersbedömningar. Avslutningsvis 
analyseras den kritik som framkommit vad gäller metodval med hjälp av olika artiklar inom 
området samt ett nyligen avgjort rättsfall. Detta följs av en sammanfattning av kapitlets 
innehåll.  

I det femte kapitlet redogörs det särskilt för medicinska åldersbedömningar inom 
brottmålsrätten. Först ges en översiktlig presentation av relevant information inom området. 
Sedan beskrivs rättens utredningsskyldighet och den enskildes möjlighet att överklaga ett beslut 
om åldersbedömning. I kapitlet ges också en redovisning av oskyldighetspresumtion och dess 
innebörd samt vilka misstankegrunder som kan tänkas uppkomma. Dessutom beskrivs den 
rättsliga regleringen avseende kroppsbesiktning som tvångsmedel i brottmål och i förhållande 
till unga lagöverträdare enligt LuL. Vidare behandlas vilka beviskrav och vilken bevisbörda 
som föreligger i brottmål. I kapitlet ges även en redogörelse för lagändringen om 
kroppsbesiktning i RB. Avslutningsvis görs en sammanfattning av kapitlets innehåll.  

I det sjätte kapitlet görs en sammanfattande analys av det som redovisats tidigare i arbetet. Detta 
görs med fokus på perspektiven rättssäkerhet och barnets bästa. I det sjunde kapitlet avslutas 
uppsatsen med en kort slutsats med mina egna reflektioner och tankar. 
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2. Om rättssäkerhet och barnets bästa  
 

2.1  Introduktion  
I följande kapitel behandlas perspektivet om rättssäkerhet i syfte att redogöra för de medicinska 
åldersbedömningar som hanteras inom asyl- och brottmålsprocessen. Inledningsvis ges en 
beskrivning av rättssäkerhetsbegreppet, för att diskutera dess innebörd. Sedan redovisas de 
grundläggande förvaltningsrättsliga principerna i den mån detta är nödvändigt med hänsyn till 
rättssäkerhet. Därefter förklaras hur begreppet barnets bästa förhåller sig till den rättsliga 
regleringen av medicinska åldersbedömningar. Kapitlet avslutas med en kortare 
sammanfattning.  
 
2.2  Innebörden av rättssäkerhet 
Domstolars och andra myndigheters beslutsfattande i asyl- eller brottmålsärenden ryms inom 
ramen för utövande av offentlig förvaltningsverksamhet eller myndighetsutövning. Därtill hör 
grundläggande riktlinjer för hur respektive verksamhet ska bedrivas, vilket betyder att den ska 
vara rättssäker. En välfungerande demokrati vilar på ett förtroende för myndigheterna, varför 
kravet på rättssäkerhet är en nödvändig förutsättning.23  
 
I Sverige är begreppet rättssäkerhet sedan länge väletablerat. Trots detta saknas dock en entydig 
definition, vilket medför att innebörden av begreppet kan förändras med hänsyn till varje 
enskild situation.24 Det saknas även tydlig vägledning inom svensk lagstiftning. I 8 kap. 18 § 
RF nämns endast att lagrådet ska kontrollera huruvida ett lagförslag förhåller sig till kravet på 
rättssäkerhet. Förutom lagrådet ska även andra organ förhålla sig till rättssäkerhetskravet, 
framför allt i den dömande verksamheten. Rättssäkerhetsbegreppet kan generellt sägas innebära 
ett skydd för medborgaren mot godtyckliga ingrepp och övergrepp genom utövandet av den 
offentliga makten. Det handlar således om krav på statens maktutövning, bland annat när det 
gäller diskriminering och likhet inför lagen. Av detta följer att lagar och regler ska gälla på 
samma sätt för alla enskilda medborgare.25  
 
I ett försök att definiera begreppet rättssäkerhet görs normalt en distinktion mellan formell och 
materiell rättssäkerhet. Enligt Aleksander Peczenik innebär formell rättssäkerhet att statens 
maktutövning ska bedrivas inom en rättslig ram och präglas av förutsägbarhet, legalitet och 
likabehandling. Därför menar Peczenik att rättssäkerheten kräver att lagar och regler i första 
hand tillkommer på ett demokratiskt sätt. Detta betyder också att rättsreglerna ska 
offentliggöras på ett tydligt och lättbegripligt sätt för medborgarna.26 Den materiella 
rättssäkerheten beskriver Peczenik som en sammanvägning av både förutsägbarhet och andra 
etiska värden. Han menar vidare att de lagar och beslut som fattas ska vara etiskt godtagbara 
och att en rättsstat inte kan anses vara legitim om rättsreglerna utgörs av betydande orättvisor.27  

																																																								
23 Strömberg & Lundell, s. 19 ff.  
24 Gustafsson, s. 120.		
25 Wennerström (2017), s. 28.  
26 Peczenik, s. 11.  
27 Peczenik, s. 12. 
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Åke Frändberg anser däremot att rättssäkerhetsbegreppet inte har någon självklar innebörd. Han 
gör inte heller någon distinktion mellan formell och materiell rättssäkerhet. Frändberg menar 
att definitionen av rättssäkerhet bland juristerna är ”förutsägbarhet i rättsliga angelägenheter”.28 
För att det ska föreligga rättssäkerhet i samhället, måste tre kriterier vara uppfyllda. Det krävs 
att rättsreglerna är tydliga, adekvata och tillgängliga. Allmänheten ska därmed kunna ta del av 
reglerna på ett begripligt och enkelt sätt. Vidare följer att den enskildes förtroende för statens 
maktutövning vad gäller rättssystemet ska följas av lojalitet.29  
 
I det rättssäkerhetsprogram som genomfördes av Sveriges advokatsamfund 1988 definieras 
begreppet rättssäkerhet som ett samhälleligt instrument som ska fungera som ett skydd för den 
enskilde vad gäller de mänskliga rättigheterna. Det förklaras vidare att rättssäkerhet råder i 
samhället när andra organ och medborgare skyddas mot offentlig maktutövning. I detta 
sammanhang anses förutsägbarhet vara en viktig beståndsdel.30 Det finns även andra 
fundamentala principer i begreppet rättssäkerhet som behöver beaktas inom den offentliga 
förvaltningen. I följande avsnitt redogörs närmare för dessa principer.  
 
2.3  Grundläggande förvaltningsrättsliga principer 
I RF uttrycks ett antal rättssatser som kan länkas till begreppet rättssäkerhet. Dessa är bland 
annat legalitetsprincipen, likhetsprincipen, objektivitetsprincipen och offentlighetsprincipen31.  
 
2.3.1 Legalitetsprincipen 
I 1 kap. 1 § tredje stycket RF framgår principen om legalitet som innebär att den offentliga 
makten ska utövas under lagarna. Alla beslut från myndigheter eller andra organ ska ha stöd i 
en författning för att vara gällande. Det handlar även om beslut som är av betungande karaktär 
och som kräver stöd från lag.32  
 
Med hjälp av legalitetsprincipen kan en enskild person förutse när och hur denne kan tänkas bli 
föremål för ett straffrättsligt ingripande. Detta beror på att principen medför krav på 
lagstiftningen, vilket således innebär en garanti för rättssäkerheten.33  
 
2.3.2 Likhets- och objektivitetsprincipen 
Likhetsprincipen och objektivitetsprincipen finns stadgade i 1 kap. 9 § RF. Dessa respektive 
principer innebär dels att domstolar och andra förvaltningsrättsliga organ ska tillgodose allas 
likhet inför lagen, dels att de ska ta hänsyn till enskildas saklighet och agera objektivt gentemot 
andra parten.34 

																																																								
28 Frändberg, s. 271.  
29 Frändberg, s. 274 f.		
30 Sveriges advokatsamfund (1988), s. 3 f. 
31 I 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (1949:105, TF) uttrycks varje medborgares rätt att ta del av allmänna 
handlingar. Offentlighetsprincipen behandlas inte närmare i uppsatsen, eftersom fokus i uppsatsen främst är på 
legalitets-, likhets- och objektivitetsprincipen.  
32 Essen, Bohlin & Conradson, s. 87 f. 
33 Jareborg, s. 40.	
34 Essen, Bohlin & Conradson, s. 91.  
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I medicinska åldersbedömningar kan objektivitetsprincipen delvis sammanlänkas med sådana 
skillnader som kan tänkas förekomma mellan folkgrupper och kön. Detta beror på att det 
föreligger en stor risk att människor inte behandlas lika, varför principen om likabehandling 
därmed står i fara. Noel Cameron menar att den enskildes mognad är något individuellt och att 
denna mognad skiljer sig mellan etniska folkgrupper och även inom en specifik folkgrupp. 
Cameron nämner vidare krig och svält som exempel på traumatiska händelser som kan påverka 
en enskilds mognadsgrad, vilket betyder svårigheter att åldersbestämma barn och unga.35 
 
Likhetsprincipen ställer dessutom krav på konsekvens. Om det exempelvis vid en 
åldersbedömning föreligger flera alternativ för ett objektivt beslutsfattande, förutsätter 
likhetsprincipen att beslutande myndighet bör utveckla en praxis som är konsekvent. 
Likhetsprincipen kan även aktualiseras i en situation där myndigheten i fråga väljer att googla 
fram information om parterna på nätet. Detta kan leda till att denna informationsinhämtning får 
stor betydelse för avgörandet i ärendet, genom att beslutsfattaren kan påverkas av hur aktiv en 
person är på sociala medier. Det är därför viktigt att myndigheter utformar någon form av policy 
med beaktande av likhetsprincipen.36 
 
2.4  Om barnets bästa  
Samhällets syn på barn som individer och medborgare har förändrats genom åren. Barn 
uppfattas numera i högre grad som självständiga subjekt med rätt att få sina intressen och behov 
bemötta med respekt. Detta har medfört att barnens rättigheter i allt större omfattning fått ett 
rättsligt erkännande, både i nationell rätt och genom internationella bestämmelser. Därigenom 
har också uttrycket barnets bästa fått allt mer utrymme i dagligt tal.37  
 
Barnkonventionen är sedan 1990 i sin helhet ratificerad i svensk rätt. Syftet är att framhäva 
barnet och stärka skyddet för barnets mänskliga rättigheter. Sverige har genom ratificeringen 
förpliktat sig att följa barnkonventionens bestämmelser.38  
 
Barnkonventionen grundas på fyra grundläggande principer: förbud mot diskriminering, 
barnets bästa, rätten till liv och överlevnad samt rätten att få uttrycka sina åsikter.39 Principen 
om barnets bästa ska vara gällande vid alla åtgärder och samhällsområden som rör barn och den 
ska vara primärt övervägande. Av barnkonventionen kan principen om barnets bästa härledas 
ur två framställningar. Det handlar främst om att alla barn och unga ska ges möjlighet till ett 
lika människovärde och således inte vara mindre värda än vuxna. Det handlar även om att barn 
är i behov av särskilt stöd och skydd, eftersom de är särskilt sårbara i förhållande till vuxna.40  
 
Av FN:s barnrättskommitté framkommer att barnets bästa ska bedömas utifrån alla 
omständigheter som är av intresse för barnet i det specifika fallet. Vad som är bäst för barnet 

																																																								
35 Attefall (2016).  
36 Essen, Bohlin & Conradson, s. 92 f. 	
37 Singer, s. 13.  
38 Singer, s. 14.  
39 Artikel 2, 3, 6 och 12 barnkonventionen; se även Singer, s. 16.  
40 SOU 1997:116 (avsnitt 6.1).  
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torde vara tämligen olika i förhållande till omständigheterna i varje enskilt fall. Dessa 
omständigheter kan exempelvis handla om ålder, mognad, egenskaper och erfarenheter hos 
barnet. Det kan även handla om funktionsnedsättning eller sociala och kulturella sammanhang. 
Principen om barnets bästa omfattas således av en alltför vid och öppen beskrivning.41  
 
Riksdagen antog den 15 mars 2018 regeringens lagförslag om att införliva barnkonventionen i 
svensk lagstiftning. Lagförslaget innebär att domstolar och rättstillämpare ska ta hänsyn till 
barnets rättigheter enligt konventionen samt beakta de bedömningar som görs i beslutsprocesser 
i alla ärenden som rör ett barn. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.42 I 
lagförslaget redogör regeringen vidare för dels behovet att fortsätta arbeta med införlivandet av 
barnkonventionen, dels hur denna i större omfattning ska ge avtryck i svensk lagstiftning. På så 
sätt förklarar regeringen att barnkonventionen kan bidra till att barnets rättigheter synliggörs 
mer.43 Enligt min uppfattning är en sådan här inkorporering i svensk rätt rimlig, eftersom en 
integrering kan bidra till fler diskussioner om barnets rättigheter inom bland annat 
rättsprocesser. 

I Sverige anses principen om barnets bästa vara väletablerad i rättssystemet. Principen är dock 
inte tydligt formulerad.44 I lagtext framkommer att barnets bästa ska beaktas men utan en 
detaljerad beskrivning, vilket kan ge utrymme för tolkningsmöjligheter.45 Detta medför således 
en stor risk att den grundläggande rättssäkerheten äventyras. Domstolar, specifikt 
Europadomstolen, har konsekvent menat att barn och unga är den grupp som anses vara mest 
utsatt i samhället.46 Anledningen är bland annat deras unga ålder och personliga situation. 
Dessutom ökar barns utsatthet ännu mer om de är part i ett rättsfall om exempelvis 
asylsökning.47 Principen om barnets bästa har i rättspraxis vid Europadomstolen blivit erkänd 
som den primära principen ett flertal gånger.48 I bland annat fallet om Rahimi mot Grekland 
framhävdes att bedömningen av barnets bästa skulle beaktas separat och inte ingå i en 
																																																								
41 Barnombudsmannen (2013), s. 13 ff.  
42 Prop. 2017/18:186.  
43 Prop. 2017/18:186, s. 1.		
44 Att definiera principen har inte varit prioriterat. Vikt har främst lagts på att utarbeta praxis inom området till det 
specifika lagrummet, vilket därigenom kan bli avgörande i fallet (prop. 1989/90:107, s. 33). 
45 Se bestämmelser i exempelvis föräldrabalken (1949:381, FB) och socialtjänstlagen (2001:453, SoL). I förarbeten 
till FB framkommer att det finns en rädsla för en tydlig förklaring av vad som menas med barnets bästa. I det fall 
lagstiftningen ger en tydlig beskrivning om principen, anges exempelvis att flexibiliteten förefaller att gå förlorad 
(prop. 1997/98:7, s. 49). Av regeringen framgår att en bedömning av barnets bästa utgörs av en flerstegsprocess. 
Denna process innefattar bland annat att inhämta uppgifter från närstående eller andra yrkespersoner som har 
kunskap om barnets liv (prop. 2012/13:10, s. 36). Se också lagkommentar till 1 kap. 10 § UtlL. Där följer att 
principen om barnets bästa inte enbart ska tillämpas på asylärenden utan på alla relevanta områden. Regeringen 
har i förarbeten framhållit att UtlL är en lagstiftning som ska ta hänsyn till barnets bästa, där överväganden mot 
andra samhällsintressen ska göras (prop. 1996/97:25, avsnitt 14.2). Det framkommer dock att en närmare 
förklaring av principens innebörd sedermera inte kan ges vid prövning om vad som är bäst för barnet. Det följer 
således att rätten ska avgöra varje ärende enskilt i förhållande till omständigheterna i fallet. Däremot anges några 
exempel som kan komma att aktualiseras. Det kan handla om dels barn som invandrar till ett land på grund av 
allvarligt krig i hemlandet, dels barn med en sjukdom eller ett handikapp som inte kan behandlas i hemlandet 
(prop. 1996/97:25, avsnitt 14.2).   
46 Jfr A v. United Kingdom.  
47 Jfr Amicus curiae, Darboe and Camara v. Italy, s. 1 (p. 1). I europeiska domstolar används så kallade amicus 
curiae, vilket innebär att personer får tillstånd från domstolen att delta i rättegången utan att vara någon 
mellankommande part. 
48 Se b.la. Neulinger and Shuruk v. Switzerland, s. 135 och Amicus curiae, Darboe and Camara v. Italy, s. 1 (p. 1).  
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helhetsbedömning.49 Principen förutsätter att varje beslutsprocess som involverar ett barn ska 
innefatta någon form av utvärdering av faktorer som kan inverka på barnets bästa.50  
 
Innebörden av begreppet barnets bästa är dock inte alltid enkel att förstå i alla sammanhang. 
Alla definitioner av barnets bästa syftar generellt till att alla barn och unga ska få sina behov 
och intressen tillgodosedda samt bemötas med respekt.51 Detta gäller särskilt vid beslut om 
medicinska åldersbedömningar, eftersom de är av stor betydelse mot bakgrund av 
rättssäkerheten. Att inte bemötas som ett barn utan i stället som en vuxen person kan bidra till 
en stor rättsosäkerhet i samhället.  
	

2.5  Sammanfattande ord 
Det finns i dag inte någon klar definition av begreppet rättssäkerhet. Det råder dock en viss 
enighet om att rättssäkerhet innebär ett grundläggande rättsligt skydd för enskilda medborgare 
mot kränkningar och godtycke genom den offentliga makten. Eftersom medicinska 
åldersbedömningar ger uttryck för den maktutövning som staten bedriver mot den enskilde, 
anser jag att det är betydelsefullt att dessa bedömningar hanteras på ett rättssäkert sätt. Därför 
grundas uppsatsen även på kriterierna förutsägbarhet, legalitet och likabehandling. Detta görs 
med fokus på de grundläggande förvaltningsrättsliga principerna och barnets bästa.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
49 Rahimi v. Greece, s. 108. Målet handlar om en 15-årig pojke som flydde till Grekland illegalt, togs i förvar och 
sedan frigavs i väntan på ett beslut om utvisning. Med anledning av att pojken blivit berövad sin frihet och utifrån 
dennes påtvingade levnadsförhållanden efter frigivningen, klassificerade Europadomstolen detta som förnedrande 
behandling, vilket strider mot artikel 3 i EKMR. Europadomstolen fastställde att vid en bedömning av barnets 
bästa ska prövning av alla omständigheter som berör ett barn genomföras separat. Detta måste genomföras med 
hänsyn till att ett beslut eventuellt kan påverka barnets framtida liv.	 
50 Amicus curiae, Darboe and Camara v. Italy, s. 2 (p. 4). 
51 Singer, s. 33 f. 	
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3. Om medicinska åldersbedömningar  
 

3.1  Introduktion  
I följande kapitel redogörs det för den rättsliga regleringen i regeringsformen i förhållande till 
medicinska åldersbedömningar. Till denna reglering hör även frågan om samtycke och 
frivillighet. Vidare ges en beskrivning av olika myndigheters regeringsuppdrag inom området. 
Dessutom diskuteras tillförlitligheten för de metoder som är tillämpbara vid åldersbedömningar 
i asyl- och brottmål. Slutligen behandlas ämnet ur ett internationellt perspektiv, vilket följs av 
en sammanfattning.   
 
Enskilda personer som är asylsökande kan i dag erbjudas att genomgå en medicinsk 
åldersbedömning. Detta blir aktuellt när det råder oklarhet kring en enskild persons ålder eller 
när bevisbördan inte kan uppnås på något annat sätt. Föreliggande bedömning kan även göras 
inom ramen för brottmålsprocesser.52 Genomförandet av medicinska åldersbedömningar 
tillämpas alltså i syfte att fastställa en persons ålder. 
 
I en asylprocess är det betydelsefullt att kunna avgöra huruvida den asylsökande uppnår en 
ålder över eller under 18 år. I enlighet med både nationell och internationell reglering har barn 
skilda rättigheter och skyddsmöjligheter jämfört med vuxna.53 I brottmålsprocesser kan 
däremot även andra bedömningar ligga till grund för beslut. Mot bakgrund av att straffrätten 
innehåller regler som särskilt gäller för unga lagöverträdare, är också åldrarna 15 och 21 år av 
betydelse.54 Det är dock inte möjligt i dag att få fram en exakt ålder på en person, vilket även 
gäller medicinska åldersbedömningar.55 De undersökningar som presenteras i detta kapitel 
handlar därför om att bedöma sannolikheten för om en person är under eller över de nämnda 
åldersgränserna. 
 
3.2  Regeringsformens grundläggande bestämmelser   
Av 2 kap. RF framgår att alla människor är berättigade friheter och rättigheter gentemot det 
allmänna. Av betydelse för detta arbete är det rättsliga skyddet mot påtvingat kroppsligt 
ingrepp, vilket framgår av 2 kap. 6 § RF. Utöver det som anges i 6 § omfattar kroppsligt ingrepp 
även skydd mot intrång i den enskildes personliga integritet. Detta gäller dock endast om 
samtycke saknas, så att det därmed innebär bevakning av den enskildes personliga förhållanden.  
 
I det fall det förekommer våld mot kroppen, genomförande av läkarundersökningar eller andra 
mindre åtgärder i den enskildes personliga integritet som exempelvis blodprovstagning, anses 
detta falla inom ramen för ”kroppsligt ingrepp”.56 En medicinsk åldersbedömning är en sådan 

																																																								
52 Socialstyrelsen (2018), s. 7.   
53 Socialstyrelsen (2016), s. 10. Detta är av betydelse eftersom ett beslut om förmåner eller rättigheter påverkar ett 
barns framtida liv.  
54 Prop. 2016/17:165, s. 5.  
55 Rättsmedicinalverkets webbplats om medicinska åldersbedömningar; Jfr MIG 2014:1; Socialstyrelsen (2018), 
s. 18. 	
56 Prop. 1975/76:209, s. 147. 
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läkarundersökning som med hänsyn till RF kan tänkas utgöra ett påtvingat ingrepp i den 
enskildes personliga förhållanden. Med stöd av 2 kap. 20–21 §§ RF får den enskildes friheter 
och rättigheter begränsas. Detta får dock endast göras om det finns stöd i lag och om denna 
begränsning anses vara godtagbar i ett demokratiskt samhälle.  
 
3.2.1 Samtycke och frivillighet  
Ett genomförande av medicinska åldersbedömningar är ett frivilligt bevismedel, vilket medför 
ett informerat samtycke för den enskilde.57 Med stöd av 13 kap. 18 § 2 st. UtlL följer ett krav 
på att den sökande ska ha lämnat in ett skriftligt samtycke för ett godtagbart genomförande av 
medicinsk åldersbedömning. I juridisk mening anses dock ett påtvingat samtycke inte vara 
godtagbart. Genomförandet anses inte heller vara av frivillighet om den enskilde gett sitt 
samtycke genom beroendeställning till Migrationsverket.58 Därför är det av yttersta betydelse 
att det lämnande samtycket består av någon form av frivillighet. 
 

3.3  Myndigheters regeringsuppdrag    
För att utveckla genomförandet av medicinska åldersbedömningar har regeringen gett i uppdrag 
åt RMV och Socialstyrelsen att utföra och öka kunskapen om åldersbedömningar.59 I följande 
avsnitt ges en kortfattad beskrivning av dessa uppdrag med hänsyn till arbetets syfte och 
frågeställningar. 
 
3.3.1 Rättsmedicinalverkets uppdrag  
Regeringen gav 2016 i uppdrag åt RMV att genomföra medicinska åldersbedömningar av 
asylsökande.60 De understrykte även vikten av att uppdraget skulle drivas på ett rättssäkert sätt 
samt med särskilt beaktande av det barnrättsliga perspektivet och barnets rättigheter enligt 
internationell reglering.61 Åldersbedömningarna skulle också utföras med respekt för den 
personliga värdigheten. Detta innebär att den metod som minst påverkade den enskildes 
integritet skulle användas framför andra möjliga metoder.62 
 
Enligt RMV saknas det i dag en medicinsk metod som exakt kan fastlägga åldern på en enskild 
person. Arbetet med genomförandet av medicinska åldersbedömningar har därför bidragit till 
att RMV:s beslut om den enskildes ålder enbart baserats på bedömningar utifrån vetenskap och 
beprövad erfarenhet. RMV har också haft möjlighet att hjälpa Migrationsverket med 
åldersbedömningar.63 
 

																																																								
57 Se bl.a. UM 3793–11; Se även Rynning, s. 167 f.	
58 Prop. 2009/10:31, s. 199.  
59 Prop. 2016/17:121, s. 8 ff.  
60 Regeringsbeslut 1:21 (2016); Prop. 2016/17:121, s. 10.  
61 Regeringsbeslut 1:21 (2016), s. 1 ff.; Prop. 2016/17:121, s. 10. 
62 Regeringsbeslut 1:21 (2016), s. 3. 
63 Prop. 2016/17:121, s. 10.		
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3.3.2 Socialstyrelsens uppdrag    
Socialstyrelsen har genom fördjupad forskning om metoder för medicinska åldersbedömningar 
konstaterat att magnetkameraundersökning kan minska risken för att barn bedöms som vuxna.64 
Regeringen har med hänsyn till detta gett Socialstyrelsen i uppdrag att öka kunskapen om 
föreliggande undersökning som metod. Detta gäller särskilt för personer vid åldersgränsen 18 
år, inom ramen för asylprocessen avseende uppehållstillstånd och även inom 
brottmålsprocessen. Regeringen betonade också vikten av att metoden ska vara tillförlitlig och 
ha vetenskaplig och etisk grund. Uppdraget skulle slutföras senast den 30 november 2017.65 
 
Vid genomförande av uppdraget skulle Socialstyrelsen inhämta vägledning från andra berörda 
myndigheter, bland annat RMV, Migrationsverket och Åklagarmyndigheten.66 Socialstyrelsen 
har i sin slutrapport redovisat att det än i dag saknas en medicinsk metod för att bedöma den 
exakta åldern på en person. I det fall det fortfarande råder oklarhet vad gäller åldern kan 
undersökningar med hjälp av magnetkamera utgöra grund för bedömning. Av rapporten 
framgår vidare att denna form av metod är mer tillämpbar på män, men att det råder stor 
osäkerhet angående kvinnor.67  
 
3.4  Metoder för åldersbedömning    
Ett ensamkommande asylsökande barn bör kunna styrka sin berättelse för att klargöra sin 
identitet. Identitet handlar om namn, födelsedatum och medborgarskap, varför ålder är en högst 
väsentlig del av den enskildes identitet. I asylärenden ska den sökande kunna göra sin identitet 
sannolik, genom att påvisa sin ålder och styrka sina asylskäl.68 Därigenom ligger bevisbördan 
på den asylsökande. 
 
I det fall den asylsökande inte kunnat göra sin identitet sannolik, följer att Migrationsverket har 
ett utredningsansvar att informera om alternativet till medicinska åldersbedömningar. Detta 
ansvar föreligger dock endast om övriga metoder inte kunnat tillämpas. Det kan exempelvis 
handla om att myndigheten för samtal med den asylsökande, begär identitetshandlingar eller 
kontaktar socialtjänsten. Migrationsverket kan även ta hjälp av RMV och begära ut 
åldersbedömningar i asylärenden. Dessutom kan de begära ut uppgifter från den misstänktes 
hemland eller andra uppgifter från eventuellt tidigare brottslighet.69 
 
En medicinsk åldersbedömning kan vidare göras genom alternativa undersökningar i form av 
tand- och skelettröntgen.70 Om en åldersbedömning tidigare gjorts med anledning av 
exempelvis en ansökan om uppehållstillstånd hos Migrationsverket, kan resultatet normalt även 
användas i brottmål. I det fall åklagaren beslutar om att använda tand- och skelettröntgen i en 
utredning kan också kroppsbesiktning göras i enlighet med 28 kap. 12 § RB.71 
																																																								
64 Socialstyrelsen (2018).  
65 Prop. 2016/17:121, s. 11. 
66 Ibid.  
67 Socialstyrelsen (2018), s. 8 och 18. 
68 Jfr MIG 2011:11.  
69 Socialstyrelsen (2018), s. 9; Nyström, s. 85. 
70 Åklagarmyndigheten (2015), s. 8.   
71 Åklagarmyndigheten (2015), s. 15. 
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Vid åldersbedömningar förefaller myndigheter använda samma metoder i såväl asyl- som 
brottmålsprocesser. För att RMV ska kunna bedöma om en person är över 18 år, omfattas 
bedömningen av både röntgenundersökningar av tänder och magnetkameraundersökningar av 
knäleder. Det är således genom sådana sammantagna undersökningar som RMV utför en 
medicinsk åldersbedömning. Detta följs sedan av ett medicinsk utlåtande av en rättsläkare från 
RMV i form av en skriftlig sannolikhetsbedömning.72 
 
3.4.1 Tillförlitlighet  
Att genomföra medicinska åldersbedömningar på ett rättssäkert sätt förutsätter att föreliggande 
metoder har en hög diagnostisk säkerhet. I det fall åldersbedömningarna resulterar i 
felmarginaler kan detta medföra att utredningen enbart är ungefärlig, vilket senare även kan 
ersättas av annan ungefärlig bedömning.73  
 
Socialstyrelsen har som ovan nämnt i en studie om åldersbedömning undersökt validiteten i 
radiologisk undersökning vid användning av magnetkamera. Även i denna studie bestod 
undersökningen i att utreda huruvida ny forskning kan tänkas bidra till minskad osäkerhet vid 
åldersbedömningar. Socialstyrelsen har som tidigare nämnt i uppsatsen anfört i sin slutsats att 
det än i dag är omöjligt att exakt bedöma åldern på en enskild person. Myndigheten konstaterar 
vidare att studien inte syftade till att avgöra vilken metod som kan anses vara lämpligast. De 
anser dock att magnetkameraundersökningar uppvisar en acceptabel säkerhet på 95 procent vid 
bedömningar av huruvida den enskilde är över eller under 18 år.74 Även av 
Migrationsöverdomstolens dom MIG 2014:1 framgår att det inte finns någon metod som precist 
kan fastställa en persons ålder.  
 
Av det som redovisats i detta avsnitt kan konstateras att det fortfarande råder stora svårigheter 
att avgöra en persons exakta ålder. Det betyder att medicinska åldersbedömningar alltid 
kommer att resultera i vissa felmarginaler. Mot bakgrund av detta anser jag det vara naturligt 
med den kritik som framförts mot metoderna för åldersbedömningar. Det är också väldigt 
problematiskt att praxis utgår från förekommande felmarginaler. Denna osäkerhet är inte 
godtagbar, eftersom det i ett senare skede kan medföra allvarliga men för individen. Detta gäller 
även för misstänkta personer i brottmål, där valet av påföljd och straffmätning kan bli 
avgörande.  
 
3.5  Internationellt perspektiv 
3.5.1 EKMR 
Varje enskild person har rätt till olika rättigheter och förmåner med stöd av EKMR, eftersom 
denna konvention utgör svensk rätt.75 Med detta menas att det i nämnda konvention finns 
föreskrivet att den ska tillämpas på samma sätt som svensk lag. I detta sammanhang kan nämnas 
artikel 3 och 8 i EKMR. Enligt artikel 3 i EKMR får ingen människa utsättas för tortyr eller 

																																																								
72 Regeringsbeslut 1:21 (2016), s, 2. 
73 Socialstyrelsen (2016), s. 7.	
74 Socialstyrelsen (2018), s. 17.  
75 Se 2 kap. 19 § RF.  
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annan förnedring eller omänsklig behandling. Enligt artikel 8 föreskrivs alla människor rätten 
till privatliv och familjeliv. Denna rättighet får endast begränsas med stöd av lag eller annan 
författning. En begränsning får även förekomma om det i ett demokratiskt samhälle anses vara 
nödvändigt att förebygga brott eller annan oordning i samhället. Artikel 8 omfattar också skydd 
för en enskild persons fysiska integritet. Att påtvinga den enskilde någon form av 
läkarundersökningar skulle i enlighet med EKMR kunna utgöra kränkningar av den enskildes 
friheter och rättigheter.  
 
När det gäller åldersbedömningens förfaranden, råder dessvärre stor avsaknad i internationell 
praxis.   Det finns fall som är av relevans för vissa aspekter av åldersbedömningar men som 
kanske inte direkt beaktar denna fråga.76 Att genomföra en medicinsk eller gynekologisk 
undersökning utan något samtycke bedömer Europadomstolen som en överträdelse av artikel 3 
i EKMR.  Även om denna bedömning inte helt kan relateras till åldersbedömningar, anser jag 
att detta är av betydelse i denna uppsats. Det beror på att domstolen framhäver nödvändigheten 
med samtycke innan ett barn hänvisas till en medicinsk undersökning. En sådan undersökning 
har således likheter med en medicinsk åldersbedömning. 
 
Däremot finns idag ett pågående fall som lyfts fram i Europadomstolen, där en betydande del 
grundas på åldersbedömningens förförarande.77 Sakkunniga i ärendet anser att domstolen ska 
rikta sin uppmärksamhet på avsaknaden av en metod för exakta och säkra åldersbedömningar. 
De betonar särskilt de läkarundersökningar som tillämpats för att utreda personers ålder.78 
Eftersom rättsläget förändras kontinuerligt kan detta fall bidra till en pågående utredning inom 
området. En bedömning från Europadomstolen skulle kunna få en avgörande betydelse för 
andra medlemsstater. Av detta följer att varje stat ska uppmärksamma konsekvenserna av 
åldersbedömningar i asylsammanhang.  
 
Felaktiga åldersbedömningar kan få negativa följder, genom omänskliga och förnedrande 
ingripanden enligt artikel 3 och genom brott mot barnets privatliv enligt artikel 8. Det är således 
viktigt att föreliggande bedömningar genomförs på ett rättssäkert och rättvist sätt. Vid ett 
negativt beslut är det viktigt att beslutet informeras på ett vänligt och försiktigt sätt till barnet, 
så att eventuell psykisk skada eller stress undviks eller minskas.79 
 
3.5.2 FN:s barnrättskommitté  
FN:s barnrättskommitté är en internationell kommitté med uppgift att undersöka om 
barnkonventionen respekteras av de medlemsstater som ratificerat den. Kommitténs synpunkter 
är dock inte bindande, men de innebär en tolkning av barnkonventionen.80 När ett barn, separat 
eller ensamkommande, har anlänt till ett land, ska medlemsstaten så snart barnets närvaro blivit 
känd för myndigheterna utföra en prioriterad identifiering av barnet. Dessa 
identifieringsåtgärder innefattar åldersbedömning. Kommittén anför i sin slutliga rapport 

																																																								
76 Se bl.a. Yazgül Yilmaz v. Turkey. 
77 Darboe and Camara v. Italy.  
78 Amicus curiae, Darboe and Camara v. Italy, s. 3 (p. 10). 
79 UNHCR (2009), s. 27 f.  
80 UNICEF:s webbplats om barnrättskommittén.  
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(2005) att en sådan bedömning inte enbart ska ta hänsyn till den enskildes fysiska utseende, 
utan även beakta dennes psykologiska mognad. De uppmanar således att principen om barnets 
bästa bör vara ledande i alla beslut i en process.81  
 
Kommittén anför vidare att varje stat måste genomföra åldersbedömningen på ett sätt som är 
vetenskapligt, säkert, rättvist samt barn- och könskänsligt. Om detta fullföljs undviker staten 
därigenom risken för brott mot barnets fysiska integritet.82  
 
3.5.3 Övriga riktlinjer  
Det finns även andra riktlinjer inom området medicinska åldersbedömningar som är nödvändiga 
att belysa i denna uppsats. De är dock inte bindande, men av betydelse för att få en helhetsbild 
av området. 
 
EU-kommissionären för mänskliga rättigheter, Nils Muiznieks, tar avstånd från användningen 
av medicinska åldersbedömningar.83 Han redovisar i sin rapport den oro som bland annat 
Barnombudsmannen och Svenska Barnföreningen uttryckt över de medicinska 
åldersbedömningar som genomförs i Sverige. Muiznieks nämner i sin slutsats att 
åldersutredningar av minderåriga ensamkommande barn är ett komplext system som kan få 
skadliga konsekvenser för barnet. Det kan exempelvis vara fråga om fysiska, sociala och 
kulturella faktorer, varför han uppmanar myndigheterna att inte förlita sig på endast medicinska 
bedömningar. Det är av yttersta vikt att även vidta tvärvetenskapliga åtgärder och att i varje 
enskilt fall bedöma vad som är till nytta för barnet. Även Muiznieks påpekar att myndigheterna 
inte enbart ska grunda bedömningen på den enskildes fysiska utseende utan även dess psykiska 
mognad. Dessutom ska den genomföras på ett rättvist och vetenskapligt sätt utifrån barnets 
bästa.84 
 
Även EASO (European Asylum Support Office) har uttalat rekommendationer om bland annat 
genomförandet av barnets bästa, nödvändigheten av åldersbedömning samt noggrannheten i 
metodtillämpningen. De uppmanar medlemsstaterna att försöka tillgodose barnets bästa utifrån 
olika faktorer, så att ett beslut kan härledas till fler bevis. Det handlar nämligen om att samla in 
en sökandes synpunkter och beakta dessa med hänsyn till dennes ålder och mognad. EASO 
anför vidare att myndigheter ska bedöma behovet av en åldersbedömning i varje enskilt fall. 
Det handlar också om att välja den mest exakta metoden och att effektiva lösningar alltid ska 
finns tillgängliga.85  
 
Medicinska experter har dessutom erkänt att medicinska åldersbedömningar inte med tillräcklig 
precision kan avgöra hur gammal en person är. Anledningen är att bedömningarna inte tar 

																																																								
81	Committee on the rights of the child (2005), s. 10.	
82 Ibid. 
83 Muiznieks (2018). 
84 Muiznieks (2018), s. 14. 
85 EASO, s. 60 ff. 
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hänsyn till faktorer som miljö, etnografi och socioekonomi. De betonar vidare att användningen 
av röntgen för att undersöka benmognad är särskilt opålitlig för personer i åldern 15–20 år.86 
 

3.6  Sammanfattande ord  
En medicinsk åldersbedömning ska vara effektiv och rättvis samt förhindra att 
ensamkommande barn behandlas som vuxna personer. Det är därför av största vikt att dessa 
barn garanteras sina rättigheter och att de skyddas under hela bedömningsprocessen. 
Medicinska experter har kritiserat de metoder som används vid åldersbedömningar. De barn 
som felaktigt bedöms som vuxna kan riskera att bli behandlade i strid mot deras behov och 
intressen samt i värsta fall resultera i kränkning enligt artiklarna 3 och 8 i EKMR.  
 
Enligt min mening bör en åldersbedömning inte genomföras som rutinpraxis, utan enbart 
tillämpas om det råder stor osäkerhet kring den enskildes ålder. Det är därför av största vikt att 
myndigheter och domstolar ser detta utifrån en helhetssyn med fokus på EKMR. EU-
kommissionären Muiznieks betonar att metoder av medicinsk karaktär helst bör undvikas mot 
bakgrund av det låga bevisvärdet samt att gränsen för barnets privatliv riskerar att överträdas. 
Med hänsyn till att Sverige ser sig som en förebild i arbetet med mänskliga rättigheter och i 
själva flyktingfrågan, är det särskilt viktigt att Muiznieks kritik mot bevisning tas på större 
allvar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
86 Se bl.a. Abbing (2011), s. 23 f. 	
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4. Åldersbedömningar i asylprocessen 
 

4.1  Introduktion  
I följande kapitel redogörs det särskilt för medicinska åldersbedömningar i asylärenden. Först 
ges en tydlig framställning av den asylsökandes skyddsgrunder. Sedan redovisas gällande 
handläggningsregler i en asylutredning, bland annat utredningsskyldighet, 
överklagandemöjligheter och registreringsrutiner. Därefter beskrivs hanteringen av bevisning i 
asylärenden. Avslutningsvis finns en debatterande del följt av en sammanfattning.   

 
Den asylsökandes ålder har en stor betydelse inom asylprocessen. Detta gäller framför allt i de 
fall där uppehållstillstånd ska beviljas. Flera remissinstanser ansåg vid genomförandet av det 
omarbetade asylprocedurdirektivet att åldersbedömningar borde regleras i lagen på ett betydligt 
större plan.87 Migrationsöverdomstolen (MiöD) har sedermera fastställt att det är nödvändigt 
att på något sätt kartlägga den enskildes ålder.88 Det grundas i att lagstiftningen och 
migrationspolitiken föreskriver skilda förmåner och rättigheter för ett barn jämfört med en 
vuxen person. Att fastställa den enskildes identitet för ett korrekt beslut är således en viktig 
faktor i asylprocessen. Detta gäller både inom den materiella prövningen och under själva 
handläggningen av ärendet, det vill säga prövningen av ett eventuellt skyddsbehov.89  
 
Enligt 2 kap. 1 § UtlL har inresande till Sverige en skyldighet att bekräfta sin identitet med id-
handlingar. Någon närmare precisering om identitetsterminologin existerar dock inte i lagtext. 
Det förefaller inte heller finnas någon vägledning i förarbeten.90 Däremot följer av svensk 
rättspraxis tre aspekter som i huvudsak utgör definitionen av identitet, nämligen den 
asylsökandes namn, ålder och medborgarskap.91  
 
4.2  Skyddsgrunder 
En asylsökande behöver uppfylla olika krav för att beviljas skydd genom uppehållstillstånd i 
Sverige.92 Enligt 5 kap. 1 § UtlL måste den sökande befinna sig i Sverige och uppfylla 
kriterierna för att klassificeras som antingen flykting, alternativt skyddsbehövande eller övrigt 
skyddsbehövande.93 
 
4.2.1 Flykting  
Enligt 4 kap. 1 § UtlL kan en utlänning betraktas som flykting om denne ”befinner sig utanför 
det land som den är medborgare i, därför att han eller hon känner välgrundad fruktan för 
förföljelse”. Denna definition härstammar från 1951 års flyktingkonvention, men den har 

																																																								
87 Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (2016).  
88 Se t.ex. MIG 2011:11.  
89 Socialstyrelsen (2016), s. 10. 
90 Prop. 1997/98:178, s. 15.  
91 Jfr MIG 2011:11.	
92 Andersson m.fl., s. 40.  
93 I Sverige har det sedan 2016 tillkommit en rad begränsningar för ett beviljande av uppehållstillstånd. Dessa 
behandlas i denna uppsats eftersom de endast är tillfälliga för lagstiftningen (prop. 2015/16:174, avsnitt 5.3).	
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omarbetats genom artikel 1 i 1967 års protokoll vad gäller flyktingars rättsliga ställning.94 De 
flyktinggrunder som framgår av nämnda bestämmelse i UtlL är ras, nationalitet samt religiösa 
och politiska uppfattningar. Det kan även vara fråga om kön, sexuell läggning eller annan 
tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Förutom detta krävs även att personen inte kan eller vill 
nyttja det skydd som erbjuds från det land där denne är medborgare i.  
 
En asylsökande som uppfyller kraven för att klassificeras som flykting kan beviljas 
skyddsstatusförklaring med hänsyn till 4 kap. 3 § UtlL. Den sökande kan sedan ha rätt att få 
uppehållstillstånd i enlighet med 5 kap. 1 § UtlL.  
 
4.2.2 Alternativt skyddsbehövande  
En utlänning som inte uppfyller kriterierna för flykting men som har ett skyddsbehov kan efter 
bedömning betraktas som alternativt skyddsbehövande.95 Av 4 kap. 2 § UtlL följer ett antal 
förutsättningar för att en utlänning ska klassificeras som alternativt skyddsbehövande. Förutom 
de kriterier som anges i 4 kap. 1 § UtlL krävs det att personen ska befinna sig utanför sitt 
medborgarland. Dessutom följer krav på att det ska föreligga risk för dödsstraff, kroppsstraff 
eller annan omänsklig och förnedrande bestraffning. Detta gäller dock endast om det kan antas 
att personen i fråga kommer att återvända till sitt medborgarland. 
 
4.2.3 Övrigt skyddsbehövande 
En utlänning som inte betraktas som flykting eller alternativt skyddsbehövande kan i enlighet 
med 4 kap. 2a § UtlL anses vara övrigt skyddsbehövande. Med detta menas att en enskild person 
är i behov av skydd med anledning av inre eller yttre väpnade konflikter. Det kan även handla 
om att personen mot bakgrund av andra allvarliga motsättningar i hemlandet känner en 
välgrundad fruktan för att utsättas för allvarliga övergrepp. Föreliggande bestämmelse omfattar 
även andra grunder för en icke-återvändning till hemlandet, exempelvis en miljökatastrof.96  
 
Av 5 kap. 1 § UtlL framgår att den person som bedömts som flykting, alternativt 
skyddsbehövande eller övrigt skyddsbehövande har en rättighet att få stanna kvar i Sverige och 
således få uppehållstillstånd. I 4 § lagen (2016:752, TL) om tillfälliga begränsningar av 
möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige har dock möjligheten att få uppehållstillstånd som 
övrigt skyddsbehövande begränsats och tillfälligt tagits bort. Om inte riksdagen beslutar om 
annat, ska denna begränsning gälla från den 20 juli 2016 till den 19 juli 2019.97  
 
4.2.4 Uppehållstillstånd med anledning av synnerligen ömmande omständigheter 
En utlänning kan även beviljas uppehållstillstånd med anledning av synnerligen ömmande 
omständigheter.98 Av 5 kap. 6 § andra stycket UtlL framgår att ett barn inte behöver uppfylla 
samma krav som en vuxen person behöver göra, utan att en mildare bedömning kan vara 
godtagbar. Med detta menas att en person som är omyndig kan få uppehållstillstånd även om 
																																																								
94 Andersson m.fl., s. 40 f; Wikrén & Sandesjö, s. 167 f. 
95 4 kap. 2 § UtlL.		
96 Wikrén & Sandesjö, s. 213 ff. 	
97 Wikrén & Sandesjö, s. 248; Prop. 2015/16:174, s. 65 f.	
98 5 kap. 6 § UtlL.  
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omständigheterna inte är av tillräckligt allvarlig karaktär.99 Det föreligger dock en begränsning 
för tillämpningen av denna bestämmelse till den 19 juli 2019.100  
 

4.3  Handläggning av asylutredning 
4.3.1 Registrering  
När en asylsökande invandrar till Sverige, har Migrationsverket som myndighet en process med 
regler och rutiner att förhålla sig till. I första hand ska Migrationsverket registrera den 
asylsökande i sitt system. Därefter följer av myndigheten att inleda en process med att samla in 
centrala uppgifter beroende på situationen i varje enskilt ärende. Det kan bland annat handla 
om uppgifter om den sökandes familj och identitet. Vid en åldersbedömning i ett asylärende 
baseras underlaget i första hand på skriftlig bevisning, exempelvis identitetshandlingar.101  
 
För barn är en bevisframtagning genom identitetshandlingar betydligt svårare jämfört med en 
vuxen person. I det fall sådana omständigheter råder, kan den sökande styrka sin bevisbörda på 
annat sätt. Detta kan bland annat göras med hjälp av muntliga uppgifter. Om inte något av 
föreliggande alternativ fungerar för den sökande, kan styrkandet av ålder ske genom en 
medicinsk åldersbedömning. Därigenom kan även bevisbördan uppfyllas.102  
 
4.3.2 Utredningsskyldighet  
Av 13 kap. 18 § UtlL framgår att Migrationsverket är skyldiga att erbjuda asylsökande en 
möjlighet att genomgå en medicinsk åldersbedömning. Detta gäller dock endast i de fall där 
den sökande uppger sig vara ett ensamkommande barn, men där det föreligger skäl att 
ifrågasätta detta.103 Eftersom en medicinsk åldersbedömning ska vara frivillig104, är det upp till 
varje sökande att efter rådgivning med sitt offentliga biträde välja att genomgå en sådan 
bedömning.105 Migrationsverket är dock skyldiga att oavsett den sökandes val bedöma 
sannolikheten för dennes angivna ålder.106  
 
Ett beslut i ett asylärende måste vara välgrundat utifrån ett korrekt informationsunderlag.107 
Men många asylsökande saknar stöd för att styrka sina skyddsbehov. Därför har FN:s kommitté 
mot tortyr påpekat att personer som är på flykt inte kan förväntas ge en fullständig bild av 
omständigheterna i fråga. Av detta följer att den beslutande myndigheten måste genomföra en 
noggrann utredning före ett beslutsfattande.108 Eftersom det är svårt för lagstiftaren att ange 

																																																								
99 Wikrén & Sandesjö, s. 302 och 310.  
100 Prop. 2015/16:174, s. 65 f.  
101 Migrationverkets webbplats om asylprocessen; jfr SOU 2004:132, s. 44. 
102 Jfr MIG 2014:1.  
103 Följande krav härstammar i grunden från Asylprocedurdirektivets krav; jfr MIG 2014:1.  
104	Se tidigare avsnitt 3.2.1. 	
105 Rättsmedicinalverkets webbplats om medicinska åldersbedömningar för dig som god man; Prop. 2016/17:121, 
s. 33.  
106 Prop. 2016/17:121, s. 33. 
107 Prop. 2004/05:170, s. 153 f. 
108 Jfr C.T. and K.M. v. Sweden, st. 7.2-7.7. 
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utredningsansvarets omfattning i varje enskilt migrationsrättsligt ärende, har detta ansvar 
avsiktligt utelämnats i UtlL.109  
 
Med hänsyn till officialprincipen i 8 § förvaltningsprocesslagen (1971:291, FPL) följer dock 
att myndigheter har ett utredningsansvar i asylprocessen. Denna princip innebär en skyldighet 
för myndigheter att säkerställa att ärendet blir tillräckligt utrett utifrån vad ärendet kräver. 
Bestämmelsen ska tillämpas analogt men den saknar motsvarighet i förvaltningslagen 
(2017:900, FL). Det framgår dock att officialprincipen även ska gälla för 
förvaltningsmyndigheter.110 Vägledning kan således hämtas från bestämmelserna i 6–10 §§ FL, 
som bland annat reglerar myndigheters serviceskyldighet gentemot enskilda.111 I framför allt 
asylärenden som gäller ensamkommande barn har Migrationsverket ett större utredningsansvar 
jämfört med den allmänna utredningsskyldigheten. Detta beror på att det handlar om enskilda 
personer som har ett särskilt skyddsbehov.112   
 
4.3.3 Möjlighet till överklagan 
Enligt 14 kap. 1 § UtlL kan ett beslut som fattats av en förvaltningsmyndighet överklagas endast 
i den mån bestämmelsen tillåter det. Detta betyder att Migrationsverkets beslut i enlighet med 
3 § samma lag kan överklagas till en migrationsdomstol med vissa begränsningar. Dessa 
begränsningar kan exempelvis handla om avvisning, utvisning eller avslag på en 
uppehållstillståndsansökan samt återkallelse av en sådan ansökan.   
 
Tillfälliga beslut om åldersbedömning enligt 13 kap. 17 § UtlL får sedan den 1 maj 2017 
överklagas till en migrationsdomstol separat och inte enbart i samband med en överklagan i ett 
asylärende.113 Syftet med införandet av denna bestämmelse grundas i att vissa förmåner som 
den enskilde annars skulle haft tillgång till under utredningen skulle kunna förloras. En sådan 
förmån kan exempelvis handla om boende eller hälso- och sjukvård. Lagstiftaren anser 
nämligen inte det vara tillräckligt att åldersfrågan ska prövas i ett senare skede i samband med 
en överklagan, utifrån det rättsskydd som den enskilde har rätt till.114 Med hänsyn till 
barnsäkerhetsperspektivet och ett ekonomiskt synsätt fanns det enligt regeringen således skäl 
för en förändring av tidigare rättsordning.115 
 
I enlighet med 13 kap. 17 § andra stycket UtlL framkommer att tillfälliga beslut upphör att gälla 
i de fall där Migrationsverket prövar åldersfrågan i samband med ett avgörande om 
uppehållstillstånd. Det krävs således inte något formellt upphävande av ett sådant beslut. Om 
det däremot inkommer nya uppgifter som kan styrka att en person är 18 år eller yngre, kan 
Migrationsverket besluta om ytterligare tillfälliga beslut eller ompröva dåvarande beslut.116  

																																																								
109 Prop. 2004/05:170, s. 155.  
110 Andersson, m.fl., s. 105; Migrationsverket (SR 35/2015), s. 2.   
111 Essen, Bohlin & Conradson, s. 101. 	
112 Prop. 2004/05:170, s. 155.  
113 14 kap. 8 b § UtlL.  
114 Prop. 2016/17:121, s. 26.  
115 Prop. 2016/17:121, s. 12.  
116 Prop. 2016/17:121, s. 19 f.  
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I förarbetena anförs att överklagandemöjligheten vid ett åldersbeslut kan undantas om 
Migrationsverket anser att den sökande uppenbart är 18 år eller äldre. Det anförs också att 
föreliggande situationer torde vara väldigt begränsade om den sökande inte inkommer med 
annat relevant bevis, exempelvis identitetshandlingar.117  
 
Enligt min mening torde införandet av bestämmelsen i 13 kap. 17 § UtlL bidra till att 
asylprocessen blir en mer rättssäker process. Detta grundar jag i att den asylsökande ges rätten 
att överklaga ett beslut, vilket i en rättsstat anses vara en grundläggande beståndsdel. Däremot 
anser jag utifrån vad som anförts i förarbetena vad gäller begränsningarna, att detta inte kan 
anses vara tillräckligt utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Det kan finnas en risk för allvarliga 
konsekvenser genom att ett enskilt beslutsfattande kan leda till en skönsmässig bedömning. 
Detta medverkar även till att rättssäkerheten riskerar att vara oförutsägbar, vilket enligt min 
mening inte kan accepteras. Det bör således införas tydligare riktlinjer dels för bedömningen 
av huruvida en sökandes ålder kan anses vara sannolik, dels för vilka rekvisit som behöver 
uppfyllas vid delade meningar om den sökandes uppgivna ålder.  
 
4.4  Bevisning  
4.4.1 Bevisbörda och beviskrav 
I asylärenden vilar bevisbördan på den asylsökande. Det åligger denne att styrka de uppgifter 
som ligger till grund för asylansökan, exempelvis ålder. Det följer sedan en skyldighet för den 
utredande myndigheten att bedöma sannolikheten av den uppgivna åldern och göra en 
bevisprövning.118 Trots att bevisbördan i stort sett vilar på asylsökande, har det framförts att 
beviskravet inte bör tillämpas på alltför strikta grunder. Detta baseras på de svårigheter som 
kan tillkomma när den sökande ska styrka sin bakgrund.119  
 
4.4.2 Bevismedel  
Migrationsverket har ansvaret att värdera allt material som följer av en medicinsk 
åldersbedömning, bland annat av den sökandens egna uppgifter. Denna värdering kräver en 
noggrann granskning för att tydligt synliggöra den enskildes styrkor och svagheter.120 
Migrationsverket har tydligt förklarat att den sökandens muntliga berättelse fungerar som 
stödbevisning, vilket endast får ett visst värde i det enskilda ärendet. Om bedömningen enbart 
omfattas av muntliga uppgifter, kommer högre krav att ställas på tillförlitligheten i dessa 
uppgifter.121 Skriftlig bevisning kan utgöras av bland annat pass eller annan 
identitetshandling.122  
 

																																																								
117 Prop. 2016/17:121, s. 26. 
118 Se t.ex. MIG 2014:1.  
119 Prop. 2004/05:170, s. 155 (genom UNHCR:s handbok, s. 197).  
120 Migrationverkets webbplats om åldersbedömning. 	
121 Migrationsverket (SR 35/2015), s. 3.  
122 Se tidigare avsnitt 4.3.1.  
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Det framförs vidare i asyldirektivet att läkarundersökningar får användas av medlemsstaterna 
för att bedöma åldern på en asylsökande. För att den sökande ska uppfylla bevisbördan, torde 
denne följaktligen erbjudas möjligheten att använda en läkarundersökning som bevismedel.123  
 
I svensk rätt tillämpas principen om fri bevisföring. Detta innebär att det är lagligt för den 
sökande att lägga fram all bevisning som denne önskar i styrkandet av skyddsbehov och 
identitet. Detta kan exempelvis göras med hjälp av intyg, vittnesuppgifter eller andra lämpligare 
alternativ.124 
 
4.4.3 Bevislättnad 
Vid tvivel om den sökandes ålder efter genomförd läkarundersökning, ska denne bedömas som 
underårig. I juridisk mening benämns denna princip som benefit of the doubt. Principen innebär 
att ett åldersbeslut ska fattas till förmån för den sökande, men detta gäller endast när det saknas 
vissa bevismedel.125 Vid tillämpandet av denna princip är det viktigt att den sökandens uppgifter 
är sannolika och sammanhängande samt att de inte strider mot allmänna kända fakta. Det kan 
exempelvis handla om aktuell landinformation.126  
 
4.4.4 Rättens ställning till olika värderingar 
Bevisvärdering anses vara en viktig faktor för att rätten ska kunna fatta ett korrekt och 
välgrundat beslut. Detta gäller särskilt när fallet gäller barn och när deras skyddsbehov riskerar 
att äventyras. I följande avsnitt diskuteras bevisvärdering utifrån Migrationsdomstolens sätt att 
värdera en skriftlig respektive muntlig utsaga. Diskussionen förs utifrån ett 
rättssäkerhetsperspektiv och med fokus på barnets bästa. 
 
Av Migrationsverkets egen analysrapport127 framgår att myndigheten har en skyldighet att följa 
upp och ta ställning till huruvida den enskilde gjort sin födelsetid och underårighet sannolik. 
Detta gäller i de fall Migrationsverket utreder den enskildes identitet. Av rapporten följer att 
Migrationsverket har undersökt 145 ärenden, varav endast 26 handlar om att asylsökande 
faktiskt lämnat in någon form av identitetshandling. Detta innebär för en majoritet av fallen att 
bevisningen enbart utgjorts av barnets egen berättelse. Det är således av betydelse för utredaren 
att i det specifika fallet vägleda den asylsökande i syfte att få information om den sökandes 
ålder. För att utredaren ska kunna göra detta, är det viktigt att denne har kunskap och förmåga 
att genomföra sådana samtal med sökande. 
 
I de flesta fallen anses dock utredarens frågor vara alltför onyanserade, där avgörandet inte 
grundas på vare sig den sökande eller sammanhanget. Frågorna anpassas inte heller efter den 
sökandes ålder och mognad. De muntliga uppgifterna beaktas inte alls i beslutet, trots att MiöD 
har fastställt att all bevisning i ett mål ska värderas utifrån samma beviskrav.128 

																																																								
123 Prop. 2016/17:121, s. 9; jfr MIG 2014:1.	
124 Essen, Bohlin & Conradson, s. 98 ff. 
125 Prop. 2016/17:121, s. 8 och 20.  
126 Jfr MIG 2007:12.  
127 Migrationsverket (Analysrapport, 2016).   
128 Jfr RH 2018:18 och MIG 2014:1.		
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Migrationsdomstolen menar att en muntlig förhandling i de flesta fall inte är att anse som en 
betydelsefull metod för att avgöra åldern på den sökande. Däremot understryker domstolen att 
en muntlig förhandling kan fungera som ett komplement i en utredning, för att tillföra relevant 
bevisning beträffande den asylsökandes ålder. Ett exempel på sådan muntlig bevisning skulle 
kunna vara förhör av bland annat en sakkunnig läkare.129  
 
Mot bakgrund av ovanstående är det tydligt att personlighetsrekvistet blir lättbedömt och att 
den enskildes integritet och egen berättelse inte respekteras fullt ut. Ett barn eller en ung person 
har lättare att uttrycka sig muntligt. Att låta barnet tala och få möjlighet att berätta sin egen 
historia skapar en form av tillförlitlighet och känsla som är svår att få fram vid skriftlig 
bevisning. Bedömningen förblir visserligen objektiv, men den anpassas inte utifrån ett 
personligt plan. 
 
4.5  Myndighetsbedömningar  
I Sverige tillåts det i dag att olika myndigheter kan göra egna, sinsemellan motstridiga, 
bedömningar av en enskild persons ålder. Detta får naturligtvis negativa konsekvenser för den 
enskilde, vilket följande exempel tydligt visar. 
 
Stockholms överförmyndarnämnd beslutade den 21 januari 2016 om att förordna en god man 
för H.Q i enlighet med lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn. Efter att nya 
uppgifter inkommit till Migrationsverket beslutade överförmyndarnämnden den 4 januari 2018 
att upphöra godmanskapet.130 Upphörandet beror på att uppgifterna enligt Migrationsverket 
visade på en ålder över 18 år. Detta beslut överklagade H.Q i såväl tingsrätten som hovrätten 
med yrkandet att föreliggande godmanskap ska bestå. Överklagandet avslogs i båda 
instanserna.  
 
I tingsrätten framkom att H.Q uppgett ett födelsedatum som visar en ålder under 18 år. I 
asylärenden är det den asylsökande som har bevisbördan för att göra sin uppgivna ålder 
sannolik. Domstolen ansåg däremot att H.Q inte hade lämnat in någon bevisning som stödjer 
den uppgivna åldern. H.Q överklagade tingsrättens dom och yrkade även i hovrätten att 
godmanskapet skulle bestå. I detta överklagande och yrkande åberopades muntlig bevisning till 
stöd för åldersuppgiften.  
 
I hovrätten framkom att beslut inhämtats från Migrationsverket och Migrationsdomstolen. I 
dessa beslut framgick att medicinsk åldersbedömning hade genomförts på H.Q och att denne 
inte kunnat göra sin uppgivna ålder sannolik. Därför skulle åldern på H.Q prövas enligt de regler 
som gäller för vuxna. 
 
Vidare framgick av hovrättens domskäl att det inte funnits någon särskild reglering som talar 
för att exempelvis Migrationsverkets åldersbedömning har en rättsverkan utanför själva 
asylprocessen. I ärenden som gäller ensamkommande barn följer i stället att varje enskild 

																																																								
129 Jfr MIG 2014:1.  
130 RH 2018:18.  
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myndighet självständigt ska besluta om åldern på en asylsökande: ”Utgångspunkten är i stället 
att varje myndighet som kommer i kontakt med ensamkommande asylsökande barn 
självständigt har att ta ställning till en asylsökandes ålder inom ramen för sin verksamhet.” 131 
 
4.6  Kritik mot medicinska åldersbedömningar   
Åldersbedömningar i asylärenden är sedan lång tid tillbaka ett omdebatterat ämne. 
Genomförandet av dessa bedömningar i hanteringen av åldersfrågan kritiseras än i dag av flera 
experter inom området, vilket följande exempel tydligt visar. 
 
Svenska Dagbladet (SvD) publicerade den 5 oktober 2018 en granskning av 203 asylbeslut som 
överklagats till Migrationsdomstolen. Samtliga beslut gällde främst ensamkommande 
asylsökande barn som inte kunnat göra sin uppgivna ålder sannolik. Detta medförde således att 
de behövde genomgå en medicinsk åldersbedömning hos RMV. I nästan hälften av de 
granskade fallen har SvD visat att undersökningen av knän tytt på att dessa personer varit över 
18 år. Migrationsverket har i samtliga slutsatser om ålder konstaterat följande: ”Den nedre 
tillväxtzonen i lårbenet mognar färdigt hos de flesta mellan 22–28 års ålder. En väldigt liten 
andel unga har en mogen tillväxtzon trots att de inte fyllt 18 år.”132  
 
Migrationsverkets slutsatser har ansetts vara felaktiga av professor Johan Bring och dennes 
kollega Lars Rönnegård.133 Efter SvD:s publicering yttrade sig Migrationsverket om att deras 
formulering i styrdokumentet134 inte haft någon central betydelse i asylärenden. Myndigheten 
menar att alla omständigheter i det aktuella ärendet vägs in av beslutsfattaren. Det kan 
exempelvis vara stödbevis och utlåtande från RMV.  
 
Juridiska experter har däremot haft helt andra synpunkter kring undersökningen av knän. 
Rebecca Thorburn Stern och Gregor Noll135 har för SvD:s räkning granskat tio slumpmässigt 
utvalda ärenden, för att undersöka vilken betydelse uppgifter om knämognad har vid en samlad 
åldersbedömning. Stern menar att den åldersbedömning som RMV genomfört har ett högt 
bevisvärde i besluten. Noll menar däremot att RMV:s bedömning av den sökandes knän i 
princip är den avgörande faktorn för hela åldersbedömningen. Detta beror på att all annan 
bevisning har avvisats. Att Migrationsverket drar slutsatsen att knät växer färdigt vid åldern 
22–28 år förändrar det rättsliga stadiet enligt Stern. Hon menar att deras styrdokument saknar 
värde som rättskälla trots att det tillmäts stor betydelse. Stern och Noll uttrycker därför vikten 
av att myndigheterna fokuserar på att redovisa tydliga och korrekta uppgifter. 
 
Som en följd av föreliggande undersökning och uppmärksammade faktafel kring medicinska 
åldersbedömningar har Migrationsverket efter dialog med RMV ändrat uppgifterna i 
styrdokumentet. Myndigheten har tagit bort alla faktauppgifter som gäller knämognad i stället 

																																																								
131 RH 2018:18, hovrätten.   
132 Efendić (5 okt 2018).  
133 Ibid.  
134 Ett dokument om åldersbedömningar för handläggare i asylärenden. 
135 Rebecca Stern (docent och universitetslektor i folkrätt vid Uppsala universitet) & Gregor Noll (professor i 
internationell rätt vid Göteborgs universitet).		
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för att tydliggöra hur de tillämpade bedömningarna ska tolkas och förstås.136 De har enbart 
återlämnat en redogörelse för hur själva undersökningen och knäbedömningen går till. 
Ändringen medför alltså inte någon större klarhet i frågan. Inte heller förbättras trovärdigheten 
för utomstående vad gäller själva hanteringen av problemet.  
 
Av Migrationsverkets styrdokument framgår att det föreligger tio procents risk att ett barn kan 
felbedömas som vuxen.  Det kan ske om undersökningen visat att personen antingen haft ett 
moget knä eller en färdigvuxen tand. Föreliggande formulering som förekommit i tusentals 
åldersärenden har nu ändrats. Ordet ”eller” har nu ersatts av ”och”. Att felbedömas som barn är 
således tio procent på grund av att båda kroppsdelarna är färdigutvecklade. RMV menar att en 
sådan felbedömning ligger inom ramen för metoden, men att det inte med säkerhet går att exakt 
avgöra felbedömningsrisken när endast en kroppsdel är färdigutvecklad. Johan Bring menar 
dock att Migrationsverkets ändring kommer att resultera i mer än tio procents felbedömningar 
om det räcker att antingen en av kroppsdelarna är färdigutvecklad.137 Även politiker har ställt 
sig kritiska till de metoder som används vid medicinska åldersbedömningar. Ett lämpligt 
alternativ torde vara att stoppa användningen av dessa metoder, i alla fall till dess att 
rättsosäkerheten har klargjorts.138 Andra menar att bevisvärderingen bör lyftas fram trots att 
metodvalen inte är acceptabla.139  
 
Josef Milerad140 har trots kritiken mot användningen av medicinska åldersbedömningar en 
positiv inställning till dem. Enligt Milerad kan en medicinsk åldersbedömning vara fördelaktig 
för en asylsökande som inte vet sin exakta ålder. Därigenom kan den sökande få sin ålder 
fastställd, vilket kan medföra ett flertal rättigheter. Även de problem som kan uppstå i bland 
annat sociala sammanhang kan minskas om åldern är fastställd.141  
 
4.7  Migrationsdomstolens syn på RMV:s åldersbedömning 
I föreliggande kapitel har diskussionen bland annat handlat om myndigheters faktafel och 
felaktiga påståenden. Nu har Migrationsdomstolen fastställt dom i ett rättsfall gällande 
medicinska åldersbedömningar.142 I detta fall har domstolen ifrågasatt rättssäkerheten i de 
medicinska åldersbedömningar som genomförts, vilket således går emot RMV:s utlåtanden om 
åldersfrågan för asylsökanden. Flera jurister har välkomnat domen och menar att den är unik.143  
 
Fallet gäller en person som ansökt om uppehållstillstånd, där åldersfrågan varit nödvändig att 
utreda. Domstolen har konstaterat att det finns fler faktorer än enbart medicinska 
åldersbedömningar som kan avgöra åldersfrågan. Ett åldersutlåtande grundas normalt på två 
undersökningar: av knä och av visdomständer. I detta fall saknades visdomstanden, varför 

																																																								
136 Efendić (20 nov 2018).  
137 Efendić (17 okt 2018). 
138 Kamne (2018).   
139 Molin & Stauffer (2018).  
140 Docent och skolöverläkare. 
141 Milared (2016). 	
142 Se UM 4118–18.  
143 Efendić (23 okt 2018).  
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bedömningen endast baserades på knäundersökningen. Knät bedömdes vara färdigutvecklat, 
vilket enligt RMV därmed talar för att den sökande varit 18 år eller äldre.  
 
Domstolen går i detta fall emot RMV:s utlåtande och behandlar den sökande som underårig. 
Enligt domstolen fanns det ingen anledning att ifrågasätta den sökandes uppgifter. Domstolen 
menade att den sökande under hela asylprocessen stått fast vid sin angivna åldersuppgift. Denne 
hade dessutom förklarat kunskapen om sin ålder, redogjort för omständigheterna kring ett antal 
händelser i sitt liv samt lämnat detaljerade uppgifter om sin underårighet. Domstolen beviljade 
efter en samlad bedömning således den sökande uppehållstillstånd i Sverige.  
 
Ulrika Geijer, chefsrådman vid förvaltningsrätten i Malmö och domare i det aktuella målet, 
anför att det finns annan bevisning som kan användas i sådana här fall. Ett intyg från psykolog 
eller en sammanhängande berättelse av situationen från den sökande kan vara av betydelse.144 
Detta gäller exempelvis i fall där visdomstanden saknas eller bedöms vara omogen, medan knät 
däremot bedöms vara färdigutvecklat.  
 
Migrationsdomstolen anför vidare att RMV:s sannolikhetsskala145 som åberopas i fallet inte 
tydligt klargör knäundersökningens eventuella osäkerhet. Geijer menar utifrån sin erfarenhet 
av liknande mål att olika läkare kan ge olika utlåtanden av bilder på en enskild persons knä.146 
Enligt Geijer har RMV valt att utgå från knämetoden på grund av att ett knä utvecklas senare 
än en tand. Hon menar vidare att detta dock inte stämmer, eftersom flera yttranden visat på 
motsatsen.147  
 
Enligt min mening har föreliggande rättsfall ett prejudicerande värde. Det beror på att fallet 
anses vara det första där RMV:s hantering av medicinska åldersbedömningar underkänns i 
domstol. Migrationsdomstolen fastställde alltså att åldersfrågan inte enbart kan grundas på 
dessa bedömningar, utan att det även kan finnas annan bevisning. Jag bedömer att detta 
klargörande från domstolen är betydelsefullt utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Därigenom 
skapas även tydlighet i domstolens dömande.  
 
4.8  Sammanfattande ord 
Som framkommit i föreliggande kapitel krävs det ett antal uppfyllda kriterier för att en 
asylsökande ska beviljas uppehållstillstånd i Sverige med hänsyn till skyddsgrund. Dessa 
skyddsgrunder är flykting, alternativt skyddsbehövande eller övrigt skyddsbehövande. I 
asylärenden måste den sökande kunna styrka sina uppgifter för att göra sin ålder sannolik. 
Därefter följer för myndigheten att utreda sannolikheten vad gäller bevisningen i fråga. Om det 
fortfarande på något sätt råder något tvivel om den sökandes ålder, ska bedömning tillämpas 
till förmån för den enskilde.  
 

																																																								
144 Efendić (23 okt 2018). 
145 Sannolikhetsskalan innebär cirka tio procents risk för felbedömning av barn med färdigutvecklat knä och 
färdigutvecklad tand.   
146 Efendić (23 okt 2018).	
147	Efendić (23 okt 2018).	
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I asylärenden är det nödvändigt att särskilja på barn och vuxna personer. Detta beror på att barn 
och vuxna kan ges olika förmåner och rättigheter. Att klarlägga den enskildes identitet i form 
av bland annat ålder är därför av stor betydelse för ett korrekt beslutsfattande. Med hänsyn till 
13 kap. 17 § UtlL kan tillfälliga beslut om åldersbedömning överklagas separat till 
Migrationsdomstolen. En grundläggande rättighet för den enskilde är möjligheten att överklaga 
ett eventuellt beslut.  
 
En aspekt som kan äventyra rättssäkerheten är myndigheters olika, sinsemellan motstridiga, 
bedömningar av en persons ålder. Detta problem har förtydligats i bland annat fall från 
hovrätten, vilket skapar utrymme för öppna tolkningar. Dessa tolkningar kan i sin tur medföra 
en risk för att även principen om likabehandling och förutsägbarhet kan äventyras.  
 
En annan intressant aspekt är hur domstolen värderar skriftlig bevisning i förhållande till den 
enskildes muntliga berättelse. I dag tyder rättsläget på att muntliga uppgifter inte bedöms ha 
något betydande värde för domstolens beslutsfattande. Detta förefaller gälla trots att domstolen 
tydligt markerat att all framtagen bevisning ska värderas utifrån samma beviskrav. Eftersom 
barn i de flesta fall kan uttrycka sig bättre på ett muntligt sätt, finns det därmed risk för att deras 
personliga integritet inte respekteras fullt ut. Detta innebär således även en risk att 
rättssäkerheten äventyras.  
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5. Åldersbedömningar i brottmålsprocessen  
 

5.1  Introduktion  
I följande kapitel redogörs det särskilt för medicinska åldersbedömningar i brottmålsprocessen. 
Först redovisas gällande handläggningsregler i en brottmålsutredning, bland annat 
utredningsskyldighet och överklagandemöjligheter. Sedan ges en tydlig framställning av 
innebörden av oskyldighetspresumtion och de misstankegrunder som kan bli aktuella i ett 
brottmål. Därefter introduceras det tvångsmedel som är aktuellt för denna uppsats, nämligen 
kroppsbesiktning. Detta görs enligt reglerna i RB och LuL och med hänsyn till barnets bästa. 
Vidare beskrivs hanteringen av bevisning i brottmål. Avslutningsvis finns en kort redogörelse 
för lagändringen i 28 kap. 12 § RB, följt av en sammanfattning.  
 
Att fastställa den egentliga åldern på en misstänkt person är inte alltid enkelt för domstolen att 
avgöra. I ett flertal uppmärksammade rättsfall har domstolen på senare tid haft att bemöta de 
svårigheter som kan uppkomma vid framtagandet av en verklig ålder.148 Dessa fall har främst 
handlat om unga personer som åtalats för brott av allvarlig karaktär, där identiteten i dessa fall 
inte varit helt fastställd. Vid sådana situationer ställs domstolen inför ett antal juridiska problem. 
Det gäller särskilt frågan om huruvida misstänkta personer överhuvudtaget är att anses som 
straffmyndiga. Men det handlar även om huruvida den misstänkte har uppnått 21-årsåldern eller 
inte. För att undvika felaktigheter beträffande bland annat påföljdsbestämning är det således 
viktigt att åldersfrågan hanteras i ett tidigt skede i processen samt möjliggör en användning av 
straffprocessuella tvångsmedel.149  
 
Medicinska åldersbedömningar är ett område som behöver regleras i högre grad och som i viss 
mån saknar lagstöd. Tidigare har det saknats lagstöd för medicinska åldersbedömningar i 
exempelvis brottmål, men nu har det gjorts en lagändring inom området.150 
 

5.2  Handläggning av brottsutredning  
5.2.1 Rättens utredningsskyldighet  
I en brottmålsprocess föreligger ett antal skillnader beträffande rättens utredningsskyldighet i 
förhållande till asylärenden. Bevisbördan i brottmål ankommer på åklagaren.151 Det gäller även 
utredningsskyldigheten, som följer av att åklagaren ska svara för bevisning i det aktuella 
målet.152 Det är enbart den bevisning som är nödvändig i målet som ska framföras till rätten. 
Det krävs därmed av åklagaren att de omständigheter som den tilltalade har förorsakat ska 
ställas utom rimligt tvivel. Däremot följer även en förpliktelse från rättens sida att utreda 
möjliga omständigheter i målet och därmed ansvara för utredningens helhet. Rätten har således 
ett långtgående ansvar att se till att ärendet utreds fullständigt, vilket ger uttryck för den så 
kallade officialprincipen.153  
																																																								
148 Se bl.a. RH 2016:11 och NJA 2016, s. 719. 
149 Wistrand (2018), s. 1. 
150 Prop. 2016/17:165.  	
151 Se mer om detta i avsnitt 5.5.  
152 Diesen, s. 124.  
153 SOU 2013:17, s. 213 f; se även avsnitt 4.3.2 om betydelsen av officialprincipen.   
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Högsta domstolen har i mål NJA 2016, s. 719 betonat betydelsen av rättens omfattande 
utredningsansvar. För de uppgifter som är av betydelse för påföljdsvalet vad gäller den 
tilltalades ålder, har HD anfört att varken åklagare eller den tilltalade har någon bevisbörda. 
Här underströk HD tillgängligheten till nödvändig utredning av den tilltalades ålder. I fallet 
hade rätten således en skyldighet att begära in handlingar som betraktades som nödvändiga i 
målet. Det gällde exempelvis yttranden från Kriminalvården och relevanta uppgifter från den 
tilltalades arbetsgivare. HD har även anfört att rätten dessutom har en skyldighet att fastställa 
vilka uppgifter som eventuellt behöver kompletteras med annat underlag för att tydligt bevisa 
åldersfrågan. I målet har HD också uppmärksammat vikten av parternas utredningsansvar i 
rättsprocessen. Parterna ska i möjligaste mån uppmärksamma rätten om eventuella förhållanden 
som kan tänkas ha någon betydelse i målet.  
 
Hur rätten behöver utföra sin utredningsskyldighet framgår av RB och lagen (1991:2014) om 
särskild personutredning i brottmål, m.m. I 46 kap. 4 § RB återfinns regler som möjliggör för 
rätten att ställa frågor till den tilltalade. Detta möjliggör även frågor som syftar till att personen 
i fråga ska uppge sin ålder. Åklagare och förundersökningsledare kan besluta om 
kroppsbesiktning som tvångsmedel enligt 28 kap. 12 § RB i det fall medicinska 
åldersbedömningar inte har genomförts. Även rätten berättigas samma möjlighet.154 
 
5.2.2 Möjlighet till överklagan  
Det råder ingen tvekan om huruvida straffprocessuella tvångsmedel utgör ett långvarande 
ingripande i ens privatliv. Trots detta anses möjligheterna att överklaga sådana beslut vara 
tämligen begränsade. Det krävs nämligen att det föreligger uttryckliga regler som stipulerar att 
ett beslut om tvångsmedel får överklagas eller att det kan prövas av domstol.155 
 
Möjligheten att överklaga ett beslut beror på vilket behov som finns till förfogande, vilket 
varierar utifrån tvångsmedlets funktion eller beskaffenhet. Eftersom ett beslut om 
kroppsbesiktning anses vara ett kortvarigt ingripande i den enskildes privatliv, har en 
överklagan således inte någon praktisk betydelse. Vissa beslut om kroppsbesiktning kan 
emellertid inte överklagas till domstol. Detta gäller exempelvis beslut som fattats av en 
polisman under en förunderundersökning och även beslut fattade av en åklagare. Däremot kan 
beslut av åklagare i stället omprövas. 156  
 
5.2.3 Oskyldighetspresumtion 
En person som blivit misstänkt för ett brott ska enligt EKMR:s bestämmelser betraktas som 
oskyldig. Detta gäller fram till dess att dennes skuld lagligen har fastställts, vilket i svensk rätt 
kallas för oskyldighetspresumtion. Denna presumtion återfinns dock inte i någon svensk 
rättsregel, utan stipuleras genom ett stadgande i artikel 6 i EKMR.157 Konventionens ställning 

																																																								
154 Ekelöf m.m. (Rättegång H. 4), s. 179.	
155 Lindberg, s. 108.  
156 Lindberg, s. 110 ff.  
157 ”Var och en som har blivit anklagad för brott ska betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts” 
(Artikel 6 i EKMR).  
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gäller dock som lag i Sverige, vilket i brottmål innebär att den även anger placering för 
bevisbördan.158 
 
Tanken med föreliggande princip är att den ska fungera som en rättslig presumtion. För att 
behålla objektivitet i rättssystemet har denna princip således erkänts som en nödvändig 
beståndsdel för svensk rätt. Detta gäller även när den enskildes känslor och fördomar kan tänkas 
ta över en viss situation.159 Principen om oskyldighetspresumtion ska tillämpas i de fall där det 
redan finns en brottsmisstanke till domen.160 I ett demokratiskt samhälle utgör principen en 
grundsten i en rättvis och rättssäker rättegång.161  
 
5.2.4 Misstankegrunder 
En tillämpning av straffprocessuella tvångsmedel förutsätter normalt att det ska föreligga någon 
form av misstanke. Misstanken ska grundas på ett brott och vara riktad mot en enskild person. 
Det finns även situationer där tvångsmedel får användas utan att det föreligger någon som helst 
misstanke mot en person. Ett sådant exempel kan vara medtagande till förhör. Det förutsätter 
då enbart att ett brott har begåtts och att föremålet som beslagtagits har särskild betydelse för 
brottsutredningen.162  
 
Vad som bestämmer huruvida ett tvångsmedel kräver en stark eller svag misstankegrad beror 
på omständigheterna i det enskilda fallet. För vissa tvångsmedel är det därför nödvändigt med 
en välgrundad misstanke.163 En brottsmisstanke grundas till största del på en viss konkret 
omständighet eller på ett antal sådana omständigheter. Bedömningen görs i vanliga fall på en 
sammanvägning av dessa omständigheter, som tillsammans bildar en helhet av den inträffande 
händelsen.164 En brottsmisstanke kan exempelvis grundas på ett erkännande i form av muntliga 
eller skriftliga uppgifter.165 
 
Enligt RB:s bestämmelser kan misstankegrunder kategoriseras utifrån sju olika grader: 
anledning att misstänka, kan misstänkas, skäligen misstanke, sannolika skäl, tillräckliga skäl, 
övertygande bevisning och ställt utom rimligt tvivel. De tre sistnämnda graderna anses vara 
användbara vid exempelvis åtal, gällande dom och rättspsykiatrisk undersökning. 
 
5.3  Kroppsbesiktning som tvångsmedel   
5.3.1 Bakgrund  
Medicinska åldersbedömningar är vanligt förekommande vid utredningar där det råder tvivel 
om en misstänkt persons ålder.166 Sedan den 1 juli 2017 finns det lagstöd för att genomföra 

																																																								
158 Ekelöf m.m. (Rättegång H. 3), s. 124.  
159 Nowak, s. 31.  
160 Nowak, s. 34.  
161 Jfr Saunders v. United Kingdom.		
162 Lindberg, s. 34. 
163 Se exempelvis husrannsakan.  
164 Lindberg, s. 35.  
165 Lindberg, s. 35 ff.  
166 Åklagarmyndigheten (2017), s. 15.  
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sådana åldersbedömningar vid brottmålsärenden.167 För ett genomförande krävs det således att 
domstolen har beslutat om kroppsbesiktning. Kroppsbesiktning är enligt lag ett 
straffprocessuellt tvångsmedel. Syftet med detta tvångsmedel är att underlätta 
domstolsprocessen och förundersökningen.168  
 
5.3.2 Innebörden av kroppsbesiktning  
En kroppsbesiktning innebär ett mycket allvarligt ingripande i den enskildes personliga 
integritet. Detta kan resultera i att kroppen undersöks, genom både en yttre och inre granskning 
av kroppen.169 Kroppsbesiktning kan exempelvis handla om röntgenundersökningar eller andra 
provtagningar som tas från den enskildes kropp. Dessa former av ingripande får sedermera inte 
medföra någon risk för skada eller annan framtida ohälsa.170 Kroppsvisitation anses däremot 
utgöra en lindrig form av undersökning av den enskildes kläder eller föremål som personen bär 
på.171  
 
Högsta domstolen har i ett tidigare mål, NJA 2016 s. 1165172, gett avslag för ett genomförande 
av medicinska åldersbedömningar som utförs i syfte att utreda myndighetsålder på en misstänkt 
person. HD anförde att kroppsbesiktning i enlighet med RB:s bestämmelser enbart var tillåtet 
om utredningen pekade på sannolika skäl för misstanke om brott och därmed fängelse. Det 
följer även att syftet ska vara ”att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för 
utredning om brottet”.173  
 
5.3.3 I enlighet med RB 
I 28 kap. RB finns det lagstöd för kroppsbesiktning. Av 12 § framgår att ”den som skäligen kan 
misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa, får kroppsbesiktas för utredning om hans 
eller hennes ålder, om den har betydelse för om påföljd får dömas ut eller betydelse för 
påföljdsfrågan i övrigt”.174 Denna bestämmelse kan tillämpas i två fall: dels då 
straffmyndighetsåldern 15 år kan ifrågasättas, dels då åldern kan ha betydelse för påföljdsval 
eller straffmätning. Det sistnämnda gäller i de fall där åldersgränsen är 18 respektive 21 år. Av 
detta följer att åklagaren således har en skyldighet att bemöta en misstänkt persons begäran om 
medicinsk åldersbedömning i form av kroppsbesiktning. Detta gäller dock endast om särskilda 
skäl inte talar emot en sådan begäran.175  
 
Det är vanligt förekommande att åklagaren fattar beslut om kroppsbesiktning. Om utredningen 
genomförs av polisen, kan även förundersökningsledaren fatta sådana beslut. Vidare följer att 

																																																								
167 Prop. 2016/17:165 (28 kap. 12 § 1 st p. 3 RB). 
168 Lindberg, s. 8 f. 
169 Nordlöf, s. 298 f; Ekelöf m.m. (Rättegång H. 3), s. 93.   
170 Ekelöf m.m. (Rättegång H. 3), s. 93 f.   
171 Nordlöf, s. 298 f.  
172 Målet berörde en person som hade åtalats för stöld. Den misstänkte hade uppgett olika uppgifter om sin ålder 
som inte stämde överens med varandra. I asylansökan uppgav den misstänkte en ålder på 17 år. I samband med 
rättegången i tingsrätten uppgav den misstänkte dock att denne var 14 år och därmed inte uppnått myndighetsålder.	
173 Sedan en lagändring genomförts inom detta område är det nu möjligt att använda kroppsbesiktning i syfte att 
utreda ålder på en misstänkt person (se tidigare avsnitt 1.1); Se mer om detta i avsnitt 5.6.  
174 28 kap. 12 § 1 st. p. 3 RB.  
175 Åklagarmyndigheten (2017), s. 15. 



	 40 

åklagaren även kan begära beslut av rätten, i det fall det råder tveksamheter vid exempelvis en 
proportionalitetsprövning.176 Ett beslut om kroppsbesiktning kan inte överklagas, utan enbart 
omprövas till domstol.177 
 
Vid varje beslut om kroppsbesiktning gäller att behovs-, proportionalitets- och 
ändamålsprincipen ska vara vägledande. I vissa fall kan åldern fastställas på ett sätt som är 
mindre ingripande för den enskilde. Mot bakgrund av behovs- och proportionalitetsprincipen 
följer att rätten således ska tillämpa detta alternativ vid beslut om medicinska 
åldersbedömningar i form av kroppsbesiktning.178  
 
5.3.4 I enlighet med LuL   
En misstänkt person som är under 15 år får inte utsättas för kroppsbesiktning med hänsyn till 
28 kap. RB. Det finns sedermera särskilda bestämmelser om tvångsmedel för barn under 15 år 
som misstänks för brott.179 Ett beslut om kroppsbesiktning förutsätter emellertid att den 
misstänkte har begått ett brott som antingen föreskriver påföljd om minst ett år eller straffbelagt 
försök, förberedelse eller stämpling till föreliggande brott. Kroppsbesiktning får företas på 
dessa grunder om brottet även är av synnerligen vikt för utredning av omständigheterna i det 
särskilda fallet. Nedan följer en närmare redogörelse för tvångsmedel för barn under 15 år.   
 
5.4  Unga lagöverträdare  
5.4.1 Bakgrund 
I förarbetena till lagändringen i LuL framkommer att barn befinner sig i en särskilt känslig 
period av sin utveckling.180 I samband med lagändringen i LuL betonade därför lagstiftaren 
betydelsen av domstolens skyldighet att ta särskild hänsyn till barnets personliga integritet. 
Detta tydliggör också för myndigheter att ställa högre krav vid utförandet av en 
kroppsbesiktning på barn som uppnått straffmyndighetsålder. Dessutom anges att 
kroppsbesiktningen endast ska utföras då det är nödvändigt för ett beslutsfattande. Där gäller 
särskilt att beakta en persons ålder och mognad vid beslut som gäller barn och unga.181 
 
Nödvändigheten handlar också om att en medicinsk åldersbedömning innebär en viss osäkerhet.  
Därför är det av betydelse att ifrågasätta om det efter en helhetsbedömning fortfarande är 
aktuellt att besluta om kroppsbesiktning vid prövning av straffmyndigheten.  
 
Mot bakgrund av lagändringen i LuL182 har kroppsbesiktningens tillämpande för misstänkta 
som är under 15 år diskuterats i förarbetena. Detta grundas på att tillämpningen av tvångsmedlet 

																																																								
176 28 kap. 13 § RB genom 28 kap. 4 § RB.  
177 Åklagarmyndigheten (2017), s. 16.  
178 Åklagarmyndigheten (2017), s. 15 f. 	
179 I 36 a § LuL återfinns vägledning för beslut om kroppsbesiktning för barn under 15 år. Att utföra 
kroppsbesiktning på misstänkta barn under 15 år har tidigare inte varit möjligt. En lagändring tillkom den 1 juli 
2010, vilket främst beror på lämplighetens ifrågasättande. När barn är i en sådan ålder av sitt liv, befinner de sig i 
en tidig och känslig utvecklingsperiod (prop. 1983/84:187, s. 29).  
180 Prop. 2009/10:105, s. 49. 
181 Prop. 2009/10:105, s. 49 f.  
182 Prop. 2016/17:165.		
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inte har varit tydligt motiverat för barn under 15 år. Det anförs vidare i förarbetena att det saknas 
ett särskilt beviskrav i både RB och LuL när det kommer till att bedöma ålderssannolikhet vid 
tveksamheter kring en persons ålder. 
 
I det fall en misstänkt person uppger att denne är under 15 år, har det i förarbetena anförts att 
ansvaret vilar på rättstillämparen. Ansvaret består i att avgöra vilken reglering som ska 
tillämpas utifrån den enskilda situationen. Det åligger således rättstillämparen att utreda 
huruvida den misstänkte är över 15 år eller inte beroende på omständigheterna i det enskilda 
fallet. Rätten bör sedermera tillämpa kroppsbesiktning endast när situationen kräver det. Det 
framhävs att denna tillämpning ska innefatta rättssäkerhetsgarantier eftersom tvångsmedlet är 
riktat mot barn.183  
 
5.4.2 Skillnaden mellan barn och vuxna  
Ett process- och straffrättsligt regelverk gör skillnad mellan barn och vuxna personer. Ett tydligt 
exempel återfinns i 1 kap. 6 § BrB, där det framgår att en person inte kan dömas till ansvar för 
ett brott som begåtts innan han eller hon fyllt 15 år. Det är först då personen fyllt 15 år som han 
eller hon blir straffmyndig i Sverige. Att bedöma en persons mognad och om denne ska dömas 
till ansvar för ett brott, är två faktorer som är tämligen svåra att jämföra mellan barn, ungdomar 
och vuxna personer. Därför är det viktigt att dessa grupper inte straffas på samma sätt.184 Detta 
ligger även i linje med barnkonventionens tillämpande.   
 
5.4.3 Ansvar och påföljd 
Principen om barnets bästa ska tillämpas vid alla beslut och åtgärder som berör ett barn.185  Det 
följer således vara av viktig grund att bestämma om den misstänkte är barn, ungdom eller 
vuxen. Den misstänktes ålder har därför stor betydelse för påföljdsvalet och 
straffmyndighetsålder. Vid en felaktig åldersbestämning på en misstänkt person kan resultatet 
bli antingen felaktigt påföljdsval eller ingen lagföring alls. 
 
Nils Jareborg och Josef Zila lyfter fram den särbehandling som finns vid bestämmandet av 
påföljdsval för personer som är under 18 år och före 21 år. De menar att denna särbehandling 
grundas på ett antal faktorer som skiljer sig mellan barn och vuxna. Ansvarsförmågan hos barn 
och ungdomar anses inte vara fullt utvecklad, vilket innebär att de ofta besitter en större 
känslighet för sanktioner och bestraffningar. Det förefaller således vara så att påföljder rimligen 
påverkar barn och unga betydligt hårdare med tanke på deras utveckling. Detta kan i sin tur 
drabba dem på ett sätt som stör deras självkänsla och fortsatta mognadsutveckling.186  
 

																																																								
183 Prop. 2016/17:165, s. 15.  
184 Nordlöf, s. 260.  
185 Detta tydliggjordes särskilt vid utformningen av 2007 års påföljdsreform, eftersom det fanns behov att motverka 
fortsatt brottslighet i samhället bland ungdomar. Det ansågs således nödvändigt att det dåvarande påföljdssystemet 
skulle utvecklas (prop. 2005/06:165, s. 41 f) i syfte att minska tillämpningen av bötes- och fängelsestraff för 
ungdomar (prop. 2005/06:165, s. 48).	
186 Jareborg & Zila, s. 155.  
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I 32 kap. 1–5 §§ BrB återfinns tre ungdomspåföljder: ungdomsvård, ungdomstjänst och sluten 
ungdomsvård. Det som avgör vilken av dessa påföljder som kan bli aktuell i det enskilda fallet 
kan hänföras till två faktorer, nämligen ålder och behov. Även fängelsestraff kan bli aktuellt i 
det fall personen är under 18 år. Detta gäller dock enbart om det föreligger synnerliga skäl.187 I 
enlighet med 32 kap. 5 § BrB följer att domstolen ändå ska bestämma påföljden till sluten 
ungdomsvård, om inte särskilda skäl talar emot detta. Med hänsyn till 30 kap. 5 § BrB får 
fängelsestraff utdömas om den misstänkte är under 21 år men över 18 år. En sådan dom ska då 
enbart grundas på straffvärdet och endast utdömas om det finns särskilda skäl som talar för 
det.188 Ålder anses alltså vara av stor betydelse vid en straffmätning, eftersom den avgör vilken 
påföljd som kan komma att aktualiseras för en misstänkt person.    
 

5.5  Bevisning 
5.5.1 Bevisbörda och beviskrav  
I enlighet med 20 kap. 6 § RB följer för åklagare en obligatorisk åtalsplikt i brottmål. Denna 
regel kan endast undantas om lagstiftningen anger något annat. Till skillnad från asylärenden, 
finns det andra regler att förhålla sig till i brottmål. Detta kan exempelvis vara bevisbördan, 
som i dessa fall vilar på åklagaren. Det innebär att det följer åklagaren i det specifika fallet att 
ta fram all lämplig bevisning för att sedermera styrka för huruvida ett brott har begåtts eller 
inte.189  
 
I det fall det råder tveksamheter i något fall ska rätten alltid döma till förmån för den misstänkte 
och inte betrakta denna som skyldig. Detta anses vara en viktig princip inom alla rättsstater.190 
Eftersom ansvaret med att ta fram bevis i ett brottmål vilar på åklagaren, ankommer således 
ingen bevisbörda på den misstänkte. Denne har inte heller någon utredningsbörda i målet, utan 
kan vara tyst och hålla sig passiv. Det betyder att en misstänkt inte behöver vare sig bevisa eller 
förklara hur denne ska styrka sin oskuld. Att agera på detta sätt behöver följaktligen inte 
innebära någon rättsförlust.191   
 
Beviskrav skiljer sig däremot i förhållande till bevisbörda. Det handlar inte längre om vem som 
ska styrka ett visst brott, utan de handlar om den norm som fastställer den styrka som är 
nödvändig till bevisningen.192 Beviskravet kan nämligen formuleras på två sätt i brottmål. Det 
första positiva sättet innebär att den bevisning som läggs fram ska vara objektiv i den mening 
att den är övertygande för att ett brott kan tänkas ha begåtts av den misstänkte. Det andra 
negativa sättet innebär att den bevisning som läggs fram för den misstänktes skuld kräver att 
det är ställt utom rimligt tvivel för en fällande dom. Detta betyder att den gärning som den 
misstänkte åtalas för inte på något sätt får innebära några tveksamheter för huruvida denne 

																																																								
187 30 kap. 5 § BrB.  
188 Med hänsyn till 29 kap. 7 § BrB ska personens ungdom uppmärksammas vid straffmätning. Lagbestämmelsen 
utesluter dock livstidsstraff för brott begånget före 21 års ålder.  
189 Diesen, s. 122.  
190 Se tidigare avsnitt 5.2.3; Se även Ekelöf m.m. (Rättegång H. 4), s. 150.	
191 Diesen, s. 126 f.  
192 Diesen, s. 123.  
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begått brott eller inte. I det fall det föreligger rimligt tvivel om misstanken, kan den som är 
misstänkt i målet således inte dömas.193  
 
Vid en bedömning av beviskravet följer att rätten ska ta ställning till om åklagaren har fullföljt 
de två ovannämnda alternativen. Däremot saknas i lagen en riktlinje för hur starkt ett rimligt 
tvivel ska vara och hur övertygande bevisningen måste vara i fallet. Eftersom en viss osäkerhet 
anses vara godtagbar, följer för domstolen en acceptans av låg risk för otillräcklig eller 
felvärderad bevisning. Tvivlet ska dock enligt doktrinen vara grundat i välbyggda fakta och 
vara logiskt motiverat.194  
 
5.5.1.1 NJA 2016, s. 719 
Vid Södertörns tingsrätt väcktes talan mot AA vad gäller grov misshandel och narkotikabrott. 
I målet yrkade åklagaren på att den misstänkte hade skurit målsägande i ansiktet med ett vasst 
föremål. AA förnekade åtalsgrunden och bestred sålunda det enskilda anspråket. Den 
misstänkte menade att denne var 16 år vid gärningstillfället. Åklagaren anförde däremot att 
denne varit minst 21 år gammal. Som stöd för åklagarens bedömning fanns bland annat 
uppgifter från annat land, där AA valt att identifiera sig som medborgare i. Identifieringen 
grundades dock på annat namn, annat pass och annan identitetshandling med annat födelseår 
än vad den misstänkte uppgett i tingsrätten. Vid genomförandet av en medicinsk 
åldersbedömning gjordes en tandmognadsundersökning. Denna undersökning påvisade dels 
färdigutvecklade tänder, dels en lägsta ålder som var mellan 17,2 och 21,2 år. I undersökningen 
betonades också att det endast förelåg 2,5 procents chans att AA skulle ha varit yngre än 17,2 
år vid gärningstillfället. 
 
Eftersom den misstänktes ålder inte varit helt fastställd i målet, har rättsfrågan i huvudsak 
handlat om huruvida påföljd kan eller ska bestämmas. Såväl tingsrätten som hovrätten anförde 
olika bedömningar, varav tingsrätten fastställde en ålder på 16 år och ungdomsvård som påföljd. 
Hovrätten bedömde däremot AA som vuxen och utdömde således fängelsestraff på 1,5 år. 
Domen överklagades av AA, varpå HD framställde sin bedömning i fallet.  
 
HD skiljer på olika situationer när det handlar om att med säkerhet avgöra vilken ålder en 
misstänkt har. Eftersom det i föreliggande fall har uppgetts olika åldrar, följer att domstolen 
som huvudregel ska pröva vilken ålder som kan tänkas vara mest sannolik. I det fall en sådan 
bedömning skulle resultera i olika slutsatser, ankommer det på rätten att tillämpa den 
bedömning som är till mest fördel för den misstänkte. Denna regel kan dock undantas om HD 
finner att fallet inte tillåter någon utdömd påföljd.  
 
HD menade att endast tandmognadsundersökningen i den medicinska åldersbedömningen hade 
betydelse för uppskattningen av AA:s ålder. Denna undersökning visade att AA sannolikt var 
över 20 år. Mot bakgrund av detta fanns det enligt HD således inte några andra omständigheter 

																																																								
193 Ekelöf m.m. (Rättegång H. 4), s. 151 f.  
194 Ekelöf m.m. (Rättegång H. 4), s. 153.		



	 44 

som talade emot att AA varit 15 år vid uppkommen gärning. Domstolen fastställde därmed ett 
fängelsestraff på 1 år och 3 månader. AA dömdes även till utvisning.  
 
Det har tidigare saknats en enhetlig praxis för att med säkerhet avgöra en misstänkt persons 
ålder i ett brottmål. Detta avgörande kan enligt min mening indikera ett juridiskt värde. Jag 
anser att HD:s anförande om beviskravets lämplighet är betydelsefullt utifrån principen om 
likabehandling och rättssäkerhet. Det skapas därigenom tydlighet för domstolens framtida 
dömande och även möjlighet för större likabehandling än tidigare. 
 
5.5.2 Bevisvärdering 
I brottmål följer att den misstänkte har rätt att förbli passiv. Att som misstänkt vara tyst och 
vägra samarbeta eller yttra sig om omständigheterna i det specifika fallet, kan sedermera tillföra 
negativa konsekvenser för den misstänkte. Det handlar bland annat om att åklagarens framtagna 
bevisning därigenom kan stärkas vid bristande redogörelse av den misstänkte.195  
 
Vid bevisvärdering har domaren inte någon bundenhet till rättsliga regler. Det följer av domaren 
att utifrån den bevisning som åklagaren lagt fram bilda sig en egen uppfattning och därefter 
avgöra hur bevisvärderingen ska styrkas. Med hänsyn till lag eller annan praxis inom detta 
område, betyder detta att rätten ska bestämma om beviskravet är styrkt i målet. Tanken är att 
domaren ska utgå från en kunskapsteori, som innebär att kunskapen ska tillämpas utanför 
juridikens ramar. Detta kan exempelvis handla om hjälpvetenskaper till juridiken, där bland 
annat filosofi eller beteendevetenskap kan nämnas.196  
 
5.6  Om nya lagändringen  
Enligt 28 kap. 12 § RB kan kroppsbesiktning i dag tillämpas i syfte att utreda ålder på en 
misstänkt person i en brottmålsprocess.197 Som tidigare nämnt i uppsatsen har kroppsbesiktning 
tidigare tillämpats med samma syfte, dock utan stöd för åldersrekvisitet.198 Lagändringen 
innebär därmed ett förtydligande i svensk lagstiftning beträffande genomförande av 
kroppsbesiktningar. I förarbetena framhävs att lagändringen enbart syftar till att återställa det 
rättsläge som ansågs gälla innan beslutet från HD199 fastställdes. Motivet var således inte att 
utöka möjligheterna för användningen av kroppsbesiktning.200 Före beslutet från HD saknades 
lagstöd för beslut om kroppsbesiktning vid fastställande av den misstänktes ålder. Det var alltså 
av väsentlig betydelse att skapa möjligheter för åldersutredning i en brottmålsprocess där det 
förelåg oklarheter. 
 
Bestämmelserna i RB är dock inte tillämpliga för kroppsbesiktning av barn under 15 år. Vid 
sådana situationer följer att särskilda regler i LuL ska vara gällande. Regeringen framhäver att 

																																																								
195 Bring & Diesen, s. 122.  
196 Ekelöf m.m. (Rättegång H. 4), s. 160 ff.  
197 Den 1 juli 2017 trädde det nya lagförslaget i kraft i RB (prop. 2016/17:165, s. 1).  
198 28 kap. 12 § RB tillämpades även tidigare i syfte att utreda ålder. Detta gjordes innan HD (NJA 2016, s. 1165) 
underkände föreliggande tolkning av reglerna (se tidigare avsnitt 5.3.2).  
199 NJA 2016, s. 1165.    
200 Prop. 2016/17:165, s. 14.		
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lagförslaget inte handlar om att förändra det rättsliga förhållandet mellan dessa två 
lagstiftningar. Enligt regeringen finns det inte någon anledning att föreslå en annan reglering 
för användandet av kroppsbesiktning i syfte att fastställa straffmyndighetsåldern. Eftersom det 
handlar om barn och tvångsmedel som riktas mot barn, lyfter regeringen vikten av skydd för 
rättssäkerhetsgarantier för den misstänkte. I förarbetena tas det även upp att behovs- och 
ändamålsprincipen ska tillämpas ifråga om lämplighet och avgörande för en användning av 
tvångsmedel mot barn.201  
 
Även om det tillkommit en lagändring i svensk lagstiftning vad gäller kroppsbesiktning i syfte 
att utreda åldersfrågan, kan det fortfarande finnas risk för problem med bland annat 
rättssäkerhet och förutsägbarhet. Det handlar främst om vilken tillförlitlighet som finns bland 
medicinska åldersbedömningar. Anledningen är att det i dag fortfarande inte går att fastställa 
en exakt ålder. Frågan är om detta problem någonsin kommer att lösas. En annan fråga är om 
det kommer att finnas något bevis som överhuvudtaget är så rättvisande att felmarginaler inte 
upptäcks.  
 
5.7  Sammanfattande ord 
Som framkommit i detta kapitel åligger det åklagaren att endast lägga fram sådan bevisning 
som är nödvändig i målet och som kan ställas utom rimligt tvivel. Därför är det viktigt att den 
som anklagas för ett brott ska betraktas som oskyldig till dess att ett avgörande har utformats. 
 
I en brottmålsprocess krävs för användning av tvångsmedel att det finns en misstankegrund. 
Detta gäller specifikt vid tillämpning av kroppsbesiktning, där misstankegrunderna är anledning 
att misstänka, kan misstänkas, skäligen misstanke och sannolika skäl. 
 
Sedan den 1 juli 2017 är det möjligt att använda kroppsbesiktning som tvångsmedel i syfte att 
utreda ålder på en misstänkt person i en brottmålsprocess. För barn under 15 år gäller dock 
särskild reglering med hänsyn till 36 § LuL, där det framgår att barnets bästa ska beaktas i varje 
enskilt fall. Även i brottmålsprocessen är det nödvändigt att särskilja på barn och vuxna, 
exempelvis på grund av påföljdsvalet. Om ett barn tilldelas en felaktig påföljd, påverkar det 
denne hårdare jämfört med en vuxen person. Detta kan medföra att barnets mognadsutveckling 
riskeras att äventyras. Att klarlägga den enskildes identitet i form av bland annat ålder är därför 
av väsentlig betydelse för ett korrekt beslutsfattande. 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
201 Prop. 2016/17:165, s. 14 f.  
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6. Analys 
 
Medicinska åldersbedömningar är ett komplext system bestående av en rad faktorer som ska 
ligga till grund för ett rättssäkert beslut. Förutom en knä- och tandundersökning av den enskilde 
gäller även att beakta psykologiska, sociala och kulturella faktorer. Detta handlar om att inte 
enbart bedöma den enskildes utseende, utan även dennes mognad och utveckling. 
Undersökningar i form av medicinska åldersbedömningar ska därmed grundas på riktiga 
uppgifter.  
 
Utifrån framtaget material i denna uppsats följer dock att det förekommer åldersbedömningar 
som inte grundas på ett helt vetenskapligt underlag. Detta kan ibland bero på bristande underlag, 
vilket därmed kan resultera i stor osäkerhet i bedömningen av den enskilde. Inom rättsväsendet 
är det inte alltid möjligt att veta hur en viss situation ska hanteras, vilket särskilt gäller 
fastställande av en persons exakta ålder. Därför vill jag belysa den problematik som föreligger 
inom detta område. Det finns således en stor risk att rättssäkerhetsperspektivet och principen 
om barnets bästa glöms bort i åldersbedömningar.  
 
6.1  Samtycke och frivillighet  
Frågan om rättssäkerhet och principen om barnets bästa i en medicinsk åldersbedömning har 
utförligt granskats under arbetets gång. Det är tämligen viktigt att barnets bästa ska vara 
vägledande i alla beslut som gäller ett barn. Genom att lagstiftningen i dag kräver ett samtycke 
från den sökande för att genomföra en medicinsk åldersbedömning uppfylls kravet på skydd 
mot offentlig maktutövning. Frivilligheten grundas i att hindra staten från att genomföra en 
åldersbedömning mot den enskildes vilja, vilket gäller både psykiskt och fysiskt tvång. 
Eftersom bevisbördan i asylärenden åligger den sökande, kan det finnas risk att denne upplever 
frivilligheten som någon form av psykiskt tvång. Detta kan förklaras av bevisbördans placering 
på den enskilde. Om ett ensamkommande barn väljer att inte samtycka till en åldersbedömning, 
finns det en överhängande risk att dennes ålder skrivs upp. Det torde således vara tämligen svårt 
för ett barn att säga nej till en åldersbedömning.  
 
Mot bakgrund av att en medicinsk åldersbedömning är frivillig för en enskild person finns det 
inte stöd för att kunna argumentera att staten har missbrukat sin makt. Enligt min mening kan 
detta medföra en del fördelar, exempelvis ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Dessutom 
torde det vara enklare för den sökande att själv bevisa för sin sak jämfört med att det ansvaret 
skulle åligga staten. Det är därför nödvändigt att ett samtycke grundas på frivillighet och att 
personen i fråga är medveten om vad denne samtycker till. Således är det viktigt att utgå från 
barnets bästa och vad som anses vara lämpligt i förhållande till dennes mognad. Det svenska 
rättssystemet med samtycke och frivillighet anser jag som helhet vara ett fungerande system 
som bygger på likabehandling och rättssäkerhet.  
 
6.2  Metodtillämpning  
Att genomföra medicinska åldersbedömningar för att fastställa rätt ålder på en person kräver 
olika metoder. Dessa metoder har under åren kritiserats av forskare och juridiska experter inom 
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området, bland annat när det gäller teknik och hantering vid metodtillämpningen. Många har 
också anmärkt att metoderna vilar på felaktig vetenskaplig grund och att de därför anses vara 
olämpliga. Flera rättsläkare har även valt att avsluta sina jobb på RMV, på grund av att de inte 
kan ansvara för de metoder som används vid åldersbedömningar. Att som barn eller ungdom 
felaktigt pekas ut som vuxen kan innebära ett mer begränsat rättsskydd än vad som faktiskt 
berättigas den enskilde. Detta gäller särskilt enligt barnkonventionen som nu är på väg att bli 
svensk lag.  
 
Enligt min mening torde nu befintliga metoder indikera en stor osäkerhet. Medicinska 
åldersbedömningar kan i dag inte ange en exakt ålder på en enskild person. Detta är förvisso 
förståeligt, men en felaktig eller oklar ålder kan leda till att ärendet bestäms på felaktiga 
grunder. Att ett barn kan riskera att klassificeras som vuxen kan exempelvis medföra att barnet 
upplever en känsla av otrygghet vid en felaktig placering i ett HVB-hem. Det är således en 
livsavgörande faktor att kunna fastställa huruvida den enskilde är 18 år eller inte. 
  
Enligt EU-kommissionären Nilz Muiznieks bör medicinska metoder helst undvikas vid 
åldersbedömningar. Han uppmanar också myndigheter att inte enbart använda sådana metoder, 
utan även fokusera på andra faktorer av vikt för åldersbedömning. Enligt mig stämmer 
Muiznieks konstaterande att det är betydelsefullt att ta hänsyn till andra faktorer för att bedöma 
en persons ålder. Däremot anser jag det vara viktigt att pådriva hanteringen av medicinska 
åldersbedömningar trots den kritik som framförts inom området. När många människor inte kan 
styrka sin ålder på något trovärdigt sätt, är det nödvändigt att använda lämpliga metoder för 
åldersbedömning.  
 
Flera experter inom området har indikerat att det fortfarande redovisas felaktiga marginaler för 
de befintliga metoderna. Dessa metoder uppfyller inte heller kravet på förutsägbarhet och 
likabehandling. Trots detta har RMV och Socialstyrelsen valt att tillämpa metoder som inte 
anses rättssäkra vid juridiska beslut om barns rättsstatus. Även Svenska Dagbladet har 
uppmärksammat faktafel och andra felaktigheter i myndighetsrapporter, där dessa uppgifter 
senare har ändrats. Dessa felaktigheter och ändringar har däremot inte förklarats av respektive 
myndighet. Detta har således medfört en risk för minskat förtroende för myndigheterna och för 
metodernas tillförlitlighet.  
 
Efter att Svenska Dagbladet avslöjade felaktigheter i metoderna för åldersbedömning, har 
Socialstyrelsen bekräftat att alla risker för en eventuell felbedömning varit felberäknade.202 
I dagsläget finns det således inte någon sifferuppgift om risken för felbedömning, vilket inte 
heller redovisades i förtydligandet från Socialstyrelsen. Detta förefaller enligt min mening vara 
både allvarligt och märkligt samt i strid mot likabehandling.  
 
Tidigare har Socialstyrelsen uppgett att det föreligger tre procents risk att pojkar fel 
klassificeras som vuxna personer vid en tillämpning av knäundersökning. I dag menar 
myndigheten däremot att det inte längre är möjligt att bedöma hur stor risken är. RMV vill inte 

																																																								
202 Efendić (20 nov 2018). 
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heller uppge någon procentandel för felbedömning. Samtidigt finns det många människor som 
åldersbedömts endast med hänsyn till en knäundersökning. Det vore därför intressant att 
undersöka hur det tidigare beslutsfattandet hade påverkats om dagens information om 
felbedömning varit känd då.  
 
Enligt min mening är det nödvändigt att en åldersbedömning utförs med hjälp av oberoende 
granskare med tillräcklig vetenskaplig kompetens. Med en intern granskning kan det vara svårt 
att avgöra vem som faktiskt har utfört bedömningarna och därmed ifrågasätta dennes 
kompetens. Detta gör att objektivitetsprincipen kan riskeras att skadas. Det är också nödvändigt 
att se över åldersbedömningar som ett komplement till annan bevisning i varje enskilt fall. 
Därför är det av stor betydelse att prioritera den forskning som finns inom området för att kunna 
genomföra åldersbedömningar på tillräckligt vetenskapliga och tillförlitliga grunder.  
 
6.3  Lagändringen i RB och LuL  
När en person inte vet eller kan styrka sin identitet, tillämpas i brottmålsärenden 
kroppsbesiktning som tvångsmedel. Av en lagändring i 28 kap. 12 § RB framgår att 
kroppsbesiktning får genomföras i syfte att utreda ålder. Därigenom skapas ett förtydligande i 
lag vad gäller detta tvångsmedel. För en tillämpning av 12 § krävs det stöd i lag samt att 
åtgärden är utformad i enlighet med legalitetsprincipen. Tvångsåtgärder som genomförs på 
enskilda personer är dock ett omdebatterat område. Detta gäller särskilt tvångsåtgärder på barn 
under 15 år utifrån kravet på rättssäkerhet enligt 36a § LUL.  
 
Enligt min mening förefaller LuL sakna tillräcklig fokus på barnet. I lagen framkommer att 
kroppsbesiktning får utföras på misstänkta personer under 15 år, om brottet är av synnerligen 
vikt för att fastställa omständigheterna i det enskilda fallet. Här torde särskilt rekvisitet 
”synnerligen vikt” ge en tydlig förklaring för dess innebörd och hur långt det sträcker sig.   
 
Varje beslut om åldersbedömning ska vara vägledande utifrån barnets bästa. Därför finns det 
enligt min bedömning skäl som talar för att styrka barnets skydd i förhållande till det beslut 
som fattas när åldern är oklar. En sådan justering i lag medför således utrymme för lagstiftaren 
att stärka rättssäkerheten och förutsägbarheten i varje enskilt fall. Annars riskerar det rättsskydd 
som ett barn under 15 år besitter genom LuL att åsidosättas. Genom att det föreligger legalitet 
uppfylls däremot kravet på rättssäkerhet.   
 
6.3.1 Bedömning utifrån RB eller LuL 
I förarbetena till LuL har det anförts att beslutsfattaren ska avgöra lämplig reglering när en 
misstänkt person uppger sig vara under 15 år. Detta betyder samtidigt att beslutsfattaren ska 
utreda den misstänktes ålder. Av det som har anförts i förarbetena finner jag stora delar vara 
problematiska. Det är exempelvis problematiskt att lagstiftningen framhåller beslutsfattaren 
som ansvarig för att bedöma om den misstänkte är över eller under 15 år. En sådan bedömning 
innefattar även att bestämma om det är reglerna i RB eller i LuL som ska tillämpas, vilket kan 
förefalla vara helt naturligt. Att överlämna hela ansvaret till beslutsfattaren kan dock medföra 
en riskfylld situation för den misstänkte vad gäller att uppfylla objektivitet och likabehandling. 
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Om en misstänkt person identifieras med fel ålder, kan detta få ogynnsamma följder i form av 
rättighetskränkning. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv ser jag detta alldeles för riskabelt. Vid 
ifrågasättande av straffmyndighetsåldern, torde enligt min mening således finnas behov att 
klargöra misstankegraden i lagen vid genomförande av en åldersutredning. På så sätt kan 
besluten också grunda sig på större grad av objektivitet och likabehandling.   
 
6.4  Bevisvärdering  
I denna uppsats har stor vikt lagts på att undersöka domstolens bevisvärdering. Undersökningen 
har fokuserat på betydelsen av ett skriftligt respektive muntligt utlåtande från en enskild person. 
Detta har gjorts för att skapa en bättre förståelse och respekt för den enskildes integritet och 
egen berättelse.  
 
Av de undersökta rättsfallen framgår domstolens synsätt på den bevisning som läggs fram i ett 
asyl- och brottsmål. Domstolen menar att muntliga förhandlingar inte är att anse som en 
betydelsefull metod för utredning av ålder. Detta gäller trots att domstolen har fastställt att all 
bevisning i ett mål ska värderas utifrån samma beviskrav. Domstolen menar också att muntliga 
uppgifter endast kan fungera som ett komplement till resterande bevisning.  
 
Ur ett rättssäkert perspektiv kan domstolens synsätt skapa diskussioner. När det saknas tydliga 
regler att förhålla sig till för domstol och berörda parter, kvarstår problemet med att människor 
behandlas olika i liknande ärenden. Särskilt när det handlar om barn är det nödvändigt att 
domstolen låter barnet få tala för sin sak och inte enbart utgår från skriftlig bevisning. Det är 
således viktigt att det skapas tydliga riktlinjer genom lag och praxis. 
 
Under uppsatsens gång har värderingsfrågan belysts även i ett nyligen avgjort rättsfall. I det 
fallet har domstolen gett förutsättningar för att beakta annan bevisning än medicinska 
åldersbedömningar. Lika fall kan därigenom behandlas lika och rättstillämpningen blir därmed 
förutsägbar, vilket är viktigt i en rättsstat. Detta medför också att mer hänsyn tas till barnets 
bästa. Däremot behöver domstolen fortfarande ge större utrymme för den enskildes egen 
berättelse. Att enbart låta den fungera som ett komplement till annan bevisning är fortfarande 
ett problem utifrån rättssäkerhet och likabehandling.  
 
6.5  Myndighetsbedömningar  
Frågan om huruvida olika myndigheter kan göra egna, sinsemellan motstridiga, bedömningar 
av en enskilds ålder har uppmärksammats i praxis och förarbeten. Att domstolen uttrycker att 
varje myndighet självständigt har att ta ställning till den sökandes ålder, skapar en alldeles för 
bred tolkningsutväg. Hovrätten har med hänsyn till förarbetena203 tydliggjort att olika 
myndigheter kan göra olika bedömningar av den enskildes ålder. Detta förtydligande anser jag 
vara oväsentligt utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv, med hänsyn till att det skapar osäkerhet i 
domstolens dömande. Föreliggande formulering är alldeles för öppen, vilket kan medföra 

																																																								
203 Prop. 2016/17:121.   
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tolkningsmöjligheter. Detta kan i sin tur leda till att domen blir oförutsägbar och att principen 
om likabehandling riskerar att äventyras.  
 
Att domstolen kan tillåta myndigheter att göra olika bedömningar av ensamkommande 
asylsökande barn torde enligt min mening medföra en stor och allvarlig risk för den enskilde. 
Detta kan beröva barnet rätten till en prövning som ska vara rättssäker. Olika avgöranden från 
olika myndigheter medför således problem för den enskilde. Åldern har en stor betydelse för 
en rad förmåner och rättigheter, eftersom den är kopplad till frågor av väsentlig karaktär. Det 
handlar främst om bistånd, boende samt hälso- och sjukvård. Olika myndighetsbedömningar 
kan därför medföra ett mer begränsat rättsskydd för den enskilde. Detta gäller inte minst med 
hänsyn till barnkonventionen.  
 
I förarbetena framkommer emellertid att Migrationsverkets beslut om åldersbedömning i flera 
fall får en stor betydelse i relation till andra myndigheters bedömning.204 Detta torde ändå vara 
ett steg i rätt riktning, men problemet med olika bedömningar bör ges utrymme för vidare 
diskussioner. På så sätt kan det skapas en rättssäker process för barn och vuxna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
204 Prop. 2016/17:121, s. 13.  
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7. Slutsats  
 
Ålder är en central del i en enskild persons liv. Den kan framför allt vara av stor betydelse för 
utgången i asyl- och brottmålsärenden. Att fastlägga den enskildes identitet i form av bland 
annat ålder kan således vara en livsavgörande faktor för ett korrekt grundligt beslut. Därför är 
det viktigt att särskilja på barn och vuxna, eftersom en felklassificering kan få livsavgörande 
konsekvenser. Skillnaden för en person som är under eller över 18 år handlar dels om förmåner 
och rättigheter, dels om förhållanden att beviljas skydd i Sverige. Ålderns betydelse 
framkommer även vid utförandet av en otillåten gärning. Där är 15-årsåldern av väsentlig 
betydelse, eftersom den anger huruvida personen i fråga är straffmyndig eller inte. Med hänsyn 
till dessa konsekvenser är det angeläget att medicinska åldersbedömningar lever upp till kravet 
på rättssäkerhet och likabehandling.  
 
Samhället och medierna bidrar till en omfattande diskussion inom området medicinska 
åldersbedömningar. Eftersom det råder delade meningar om genomförandet av dessa 
bedömningar, är det betydelsefullt att lagstiftning och myndigheter uppmärksammar rådande 
problematik. Av framfört material i denna uppsats framgår att dagens hantering av medicinska 
åldersbedömningar inte är tillräckligt rättssäker. Enligt många forskare och experter vilar den 
på felaktig vetenskaplig grund. Enligt min mening borde därför ålderbedömningar av 
rättssäkerhetsskäl genomföras av oberoende granskare med tillräcklig kompetens.  
 
En medicinsk åldersbedömning kan inte med full säkerhet ange en persons exakta ålder, vilket 
ibland medför bevisvärderingsfrågor. Mot bakgrund av likabehandling är det därför viktigt att 
domstolen undviker att uteslutande utgå från skriftlig bevisning, utan även beaktar annan 
bevisning. Därigenom kan en utredning få ett rättssäkert och tillförlitligt resultat. Detta gäller 
särskilt utredningar av barn, eftersom de är särskilt sårbara.   
 
Syftet med uppsatsen har varit att utreda medicinska åldersbedömningar utifrån den rättsliga 
regleringen, särskilt med hänsyn till kravet på rättssäkerhet mot bakgrund av barnets bästa. 
Analysen av rättspraxis och förarbeten visar dock att det föreligger en hel del felaktigheter i 
dessa åldersbedömningar. Enligt min mening bidrar inte lagändringen om kroppsbesiktning i 
RB till att säkerställa barnets perspektiv eller kravet på rättssäkerhet. Det finns fortfarande 
problem och oklarheter inom detta område, framför allt när det gäller myndigheters justeringar 
av exempelvis felbedömningar.  
 
För genomförandet av medicinska åldersbedömningar är det av väsentlig betydelse att i första 
hand beakta aspekterna samtycke och frivillighet. Därför är det viktigt att befintliga 
åldersbedömningar uppfyller kravet på likabehandling och objektivitet. För att en bedömning 
ska genomföras på rättssäker och vetenskaplig grund, måste den således fokusera på forskning 
och vetenskapligt arbete.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det föreligger svårigheter i att avgöra en enskild 
persons exakta ålder. Medicinska åldersbedömningar bör dock inte helt förbjudas i samhället, 
men en utredning av den enskildes ålder bör kompletteras av andra faktorer. 
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Migrationsdomstolen har i ett nyligen avgjort rättsfall gett utrymme för annan bevisning än 
enbart medicinsk åldersbedömning, vilket således är ett steg i rätt riktning. På så sätt kan 
principerna om likabehandling och barnets bästa beaktas på ett mer rättssäkert sätt. Det är dock 
önskvärt att domstolen ger mer utrymme till barnets egen berättelse. 
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