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Sammanfattning 

Unga lagöverträdare är en skyddsvärd grupp och som på grund av sin ålder erhåller vissa 

lättnader vid exempelvis straffmätning. För unga lagöverträdare får således den kronologiska 

åldern betydelse när rätten sedermera fattar beslut i påföljdsbestämningen. Vad händer då om 

den unge lagöverträdarens ålder är oklar? Idag finns ingen vetenskaplig metod som exakt kan 

fastställa en persons ålder. Trots att ålder har en avgörande betydelse straffrättsligt för den 

unge lagöverträdaren, finns det ingen reglering om hur en åldersbedömning ska genomföras. 

I uppsatsen undersöks och analyseras åldersbedömning av unga lagöverträdare när 

tillförlitliga identitetshandlingar saknas i samband med lagföring för brott. Uppsatsen har för 

avsikt att besvara hur åldersbedömningen av en ung lagöverträdare genomförs och vem som 

har ansvaret för att den unge lagöverträdarens ålder utreds. Vidare är syftet att undersöka 

huruvida rättstillämpningen är enhetlig och förutsebar för den enskilde eller om det finns 

utrymme för en förbättring för att bättre tillgodose hur åldersbedömningen genomförs. 

Uppsatsen avser att undersöka åldersbedömning både utifrån ett de lege lata- och del lege 

ferenda-perspektiv Då åldersbedömning är ett ämne som hittills varit sparsamt behandlat i 

svensk rätt har en rättsvetenskaplig metod använts och analysen baseras på en rättspolitisk 

argumentation. 

Det konstateras att i avsaknaden av säkra vetenskapliga metoder och brist på rättslig reglering 

i frågan om åldersbedömning skapas oklarhet om hur den tilltalades ålder ska fastställas. Vid 

misstanke om brott har dessa ungdomars ålder delvis utretts enligt regleringen för kropps-

besiktning. I rättspraxis har även framhållits att åldersbedömning faller under rättens 

utredningsansvar för personalia. Oklarheter i rättstillämpningen skapar en utsatt situation för 

de ungdomar som inte kan styrka sin ålder. För att den tilltalade ska kunna förutse på ett 

ungefär hur han eller hon kommer att bedömas i påföljdsbestämning är det viktigt att den 

tilltalade vet hur bedömningen går till och att ålder utreds på ett tidigt stadium. Hur genom-

förandet av åldersbedömningen av unga lagöverträdare bör därför ses över och regleras. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Grunduppfattningen i svensk rätt är att unga personer som begår brott ska behandlas på ett sätt 

som tar hänsyn till deras bristande mognad, begränsade erfarenhet och högre sanktions-

känslighet jämfört med vuxna. I brottmålsprocessen erhålls därför ett särskilt skydd där en 

ung lagöverträdares ålder kan få avgörande betydelse för hur den unge behandlas och 

eventuellt lagförs. 

Det förekommer emellertid att unga lagöverträdare saknar tillförlitliga identitetshandlingar 

som kan styrka deras ålder. Utan tillgång till identitetshandlingar ökar därmed risken för att 

det skyddsnät som finns inte används på rätt sätt. För att hänsyn till den unges ålder ska kunna 

tas i den utsträckning som är tänkt, enligt gällande rätt, har åldersbedömningar blivit en del av 

brottmålsprocessen. Det finns dock ingen vetenskaplig metod med vilken det är möjligt att 

exakt fastställa ålder. Till detta saknas rättslig reglering för hur en åldersbedömning av unga 

lagöverträdare bör genomföras. Idag finns således varken ett vetenskapligt eller rättsligt sätt 

att bedöma unga lagöverträdares ålder på. 

Ett tydligt exempel på där unga lagöverträdares ålder får betydelse är vid straffmätning och 

påföljdsval. Innan rätten kan genomföra en bedömning i påföljdsbestämningen är det således 

viktigt att den unge lagöverträdarens ålder är klarlagd. Så länge åldern bedöms som oklar 

föreligger risk för att den unge lagöverträdarens möjlighet att förutse straffrättsliga verkningar 

av sitt brottsliga handlande försämras. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens övergripande syfte är att utifrån de lege lata- och de lege ferenda- perspektiv 

undersöka, systematisera samt analysera regelverk och rättstillämpning för åldersbedömning 

av unga lagöverträdare utan tillförlitliga identitetshandlingar i samband med lagföring för 

brott. Som kritiskt perspektiv undersöks huruvida åldersbedömningen i dessa fall är rättssäker 

i bemärkelsen om rättstillämpningen är enhetlig och förutsebar för den enskilde. Uppsatsen 

avser även att diskutera huruvida åldersbedömningens genomförande bör förändras i syfte att 

bättre tillgodose den enskildes anspråk på förutsebarhet. För att uppnå uppsatsen syfte 

kommer följande frågeställningar att försöka besvaras: 

- Hur genomförs åldersbedömningen av en ung lagöverträdare? 

- Vem har ansvaret för att frågan om den unge lagöverträdarens ålder utreds? 

- Faller den unge lagöverträdarens ålder under rättens officialprövning eller föreligger 

en bevisbörda som tillkommer åklagaren och om i så fall, vilket beviskrav gäller? 

- Föreligger en enhetlig rättstillämpning vid åldersbedömningen av en ung lag-

överträdare, varvid kravet på förutsebarhet uppfylls? 

- Finns utrymme för förändring och alternativ till hur åldersbedömning av unga lag-

överträdare genomförs idag? 
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1.3 Avgränsningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka åldersbedömningens genomförande vid lagföring för brott 

och avser därmed inte att beskriva åldersbedömningens betydelse genom hela brottmåls-

processen. Anledningen till denna avgränsning är att även då åldersfrågan får betydelse redan 

vid uppkommen misstanke om brott aktualiseras åldersproblematiken oftast i samband 

påföljdsbestämningen. Uppsatsen avgränsar sig emellertid från att ingående redogöra för 

specifika påföljder och särskilda insatser som finns för unga lagöverträdare. Detta är något 

som aktualiseras efter det att åldersbedömning genomförts och är inte direkt relevant för 

åldersbedömningens utformning. 

Uppsatsen avser att behandla åldersbedömning ur ett straffprocessrättligt perspektiv och 

avgränsas därmed från att beröra förvaltningsrättsliga aspekter. Ålderbedömningens betydelse 

i social- och migrationsrätten berörs därför inte i någon större bemärkelse. På grund av den 

sekretess som råder kring enskilda ärenden hos Migrationsverket innefattas inte en studie av 

åldersbedömningen i specifika fall inom migrationsprocessen. Med anledning härav kan 

arbetet inte ge en fullständig transparent bild av åldersbedömningens faktiska utförande i 

denna del. Vidare redogör uppsatsen för ett juridiskt perspektiv och avgränsas därmed från att 

fördjupa sig i olika utredningsmetoder. Uppsatsen gör därför inte anspråk på att kunna 

redogöra ingående för resultatet av medicinska åldersbedömningsmetoder eller mer ingående 

om samtalsteknik för orienterande samtal. 

Till sist avgränsar sig uppsatsen från att genomgripande kunna redogöra för en internationell 

utblick. Skälet till denna avgränsning är att uppsatsen behandlar ett tämligen osäkert rätts-

område inom svensk rätt, vilket medför att föremålet för denna utredning främst har varit att 

belysa den problematik som finns inom svensk lagstiftning. Åldersbedömning skiljer sig från 

land till land både vad gäller lagstiftning och utredningsmetoder och även om en internationell 

utblick är av intresse har det inte ansetts möjligt att utvidga uppsatsen på detta sätt i och med 

dess begränsade utrymme. 

1.4 Metod och material 

1.4.1 Metod 

Uppsatsen är indelad i en deskriptiv respektive en analyserande del. För uppsatsens deskrip-

tiva del tillämpas vad som under gemensam term kan sammanställas under rättsvetenskaplig 

metod. I analysen utgår uppsatsen från rättspolitisk argumentation. Enligt en rättsvetenskaplig 

metod är det utöver de traditionella rättskällorna tillåtet att använda annat relevant material 

som kan ge ökad kunskap om rätten. Den är således betydligt vidare än rättskälleläran i vid 

mening liksom den traditionella juridiska metoden eftersom även andra metoder ingår för att 

analysera rätten.
1
 

För att genomföra en kritisk analys av åldersbedömningens genomförande används 

rättsdogmatisk metod för att tolka och systematisera gällande rätt. Det finns dock flera olika 

                                                 
1
 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 2 uppl., 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2007, s. 39. 
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uppfattningar om vad som avses med rättsdogmatisk metod och vad den innefattar, varpå 

detta till viss del får anses diskutabelt.
2
 Exempelvis menar Nils Jareborg att rättsdogmatiken 

mycket väl kan gå ”utanför gällande rätt[.] /…/ [A]ll vetenskaplig verksamhet går ut på att 

finna nya svar och bättre lösningar. Det är helt legitimt för rättsdogmatiker att söka efter idea-

la lösningar.”
3
 Trots det får ändå anses att rättsdogmatiken verkar från ett inifrånperspektiv.

4
 

Den rättsdogmatiska metoden anses således bunden till ett studium av det som under gemen-

sam term kallas de sedvanliga rättskällorna; såsom lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och 

doktrin rangordnat enligt en hierarkisk ordning.
5
 Begreppet vållar dock osäkerhet och därtill 

finns det i vart fall fyra rättskälleläror som tillämpas.
6
 

På grund av ämnet för uppsatsen relativt nya och outforskade karaktär har rättsbildningen till 

stor del gått vid sidan om den traditionella rättskälleläran. Därmed krävs ett vidare angrepps-

sätt. Efterforskning med hjälp av sedvanliga rättskällor är inte tillräckligt utan måste 

kompletteras med empiriska studier i form av underrättspraxis, intervjuer, riktlinjer och hand-

böcker i syfte att nå ett resultat. 

För att ge uppsatsen en empirisk synvinkel och därmed berika analysen har även en kvalitativ 

undersökning används i form av intervjuer med yrkesverksamma jurister och rättsläkare. Den 

kvalitativa metoden är inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt 

som förenas av att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som analyseras.
7
 

Metoden används för att besvara frågor som framförallt rör människors upplevelser eller deras 

syn på verkligheten.
8
 Kvalitativ metod omfattar ofta ett litet antal personer och därmed kan 

inga generaliserande slutsatser dras. Metoden ställer höga krav på reliabilitet och validitet 

d.v.s. måste ge tillförlitliga resultat och resultaten måste vara giltiga.
9
 

Avslutningsvis ämnar denna uppsats att diskuteras huruvida det i lagstiftning eller rättstil-

lämpning bör ske en förändring och om det finns alternativa sätt för vilket åldersbedömning 

bör genomföras. Detta innefattar således en diskussion ur ett de lege ferenda perspektiv för 

vilken rättspolitisk argumentation förs.
10

 

1.4.2 Material 

Att undersöka och utreda ett relativt outforskat område som åldersbedömning är förenat med 

vissa svårigheter. Under uppsatsskrivandets gång har i realiteten inte någon enskild 

publikation kunnat identifieras som särskilt belyser den problematik åldersbedömningen 

vållar i en brottmålsprocess. Ämnet är således till sin karaktär svårbehandlat då det inte finns 

mycket att gå på rent faktamässigt. 

                                                 
2
 Peczenik, Aleksander, Juridikens teori och metod, Norstedts Juridik, Stockholm, 1995, s. 33. 

3
 Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s. 1, på s. 4. 

4
 Jareborg, s. 4. 

5
 Hellner, Jan, Metodproblem i rättsvetenskapen: studier i förmögenhetsrätt, Jure Förlag, Stockholm, 2001, s. 22. 

6
 Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, TfR 4-5/2005, s. 648, på s. 651. 

7
 Kvalitativ metod, Nationalencyklopedin , ”http://www.ne.se/kvalitativ-metod”, lydelse 2014-05-19. 

8
 Lantz, Annika, Intervjumetodik, 2 uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 15. 

9
 Lantz, s. 15. 

10
 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 62. 
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I uppsatsen studeras dels traditionella rättskällor, såsom lagstiftning, förarbeten, praxis och 

doktrin. Den lagstiftning som behandlats utgörs främst av 29 kap. brottsbalken (1962:700) 

[cit. BrB] avseende straffmätning samt 28 kap. rättegångsbalken (1942:740) [cit. RB] 

avseende kroppsbesiktning. För att få ytterligare ledning i frågan om gällande rätt har 

Straffprocessutredningens betänkande SOU 2013:17 Brottmålsprocessen varit av intresse, så 

även Regeringens proposition 1993/94:24 med förslag till ändrade regler om kroppsvisitation 

och kroppsbesiktning, m.m. Trots att förarbeten anses vara en sekundär rättskälla som enbart 

bör beaktas, ges de en unik ställning bland rättskällorna i svensk rätt och tillmäts stor 

betydelse då de påverkar exempelvis lagtextens utformning.
11

 Det måste dock tas i 

beräkningen att Straffprocessutredningens betänkande inte hunnit granskats av lagrådet och 

dess legitimitet bör således behandlas med viss försiktighet.
 
För rättstillämpning kan dock 

även betänkanden som blivit överspelade eller dylikt ha ett stort upplysningsvärde.
12

 

Utöver offentligt tryck har juridisk doktrin fått vara vägledande, vilken får beaktas av 

auktoritetsskäl.
13

 Beträffande ämnet unga lagöverträdare har ledning främst hämtats från Nils 

Jareborg och Josef Zilas bok Straffrättens påföljdslära och Kerstin Nordlöfs bok Unga lag-

överträdare i social, straff och processrätt. Unga lagöverträdare är ett väl omdebatterat ämne 

där rättsbildningen fortgår varpå nya upplagor nyligen kommit ut och materialet är aktuellt. 

För den processuella aspekten angående bevisning och utredningsansvar har Per Olof Ekelöf 

m.fl. Rättegång, fjärde och femte häftet spelat stor roll, vilka får anses ha hög auktoritet. För 

att problematisera åldersbedömningen analyseras uppsatsen utifrån ett rättssäkerhets-

perspektiv. Idag finns fler rättsteorier om vad begreppet rättssäkerhet innefattar. Uppsatsen 

avser att utreda huruvida åldersbedömning är enhetlig och förutsebar, varför ledning för 

förevarande uppsats tas avstamp i formellträttssäkerhetsbegreppet som diskuteras av Åke 

Frändberg och Aleksander Peczenik. Åldersbedömning är även ett ämne som berör det rätts-

medicinska forskningsområdet. Därför har även olika internationella publikationer inom rätts-

medicin studerats för att få insikt om hur medicinska åldersmetoder går till och värderas. 

Som nämndes ovan tycks rättsbildningen gällande åldersbedömning i huvudsak gå vid sidan 

om formell rätt på så sätt att den sker i form av rekommendationer utfärdade av myndigheter. 

Ledning har således inhämtas från riktlinjer, bl.a. Socialstyrelsens och Migrationsverkets 

ställningstaganden angående åldersbedömning. Socialstyrelsen ställningstagande, är till 

skillnad från föreskrifter, inte bindande utan rekommendationer hur en viss fråga bör 

hanteras.
14

 De återfinns publicerat på Socialstyrelsens hemsida och är ett relativt 

lättillgängligt material. Migrationsverkets rättsliga ställningstaganden är ett utlåtande från 

Migrationsverkets rättschef innehållande riktlinjer för hur en viss fråga ska prövas.
15

 Det är 

                                                 
11

 Bernitz, Ulf, Heuman, Lars, Leijonhufvud, Madeleine, Seipel, Peter, Warnling-Nerep, Wiweka & Vogel, 

Hans-Heinrich, Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, 11 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 

2010, s. 110. 
12

 Bernitz, Heuman, Leijonhufvud, Seipel, Warnling-Nerep & Vogel, s. 117. 
13

 Peczenik, Aleksander, Vad är rätt?: om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, Norstedts 

Juridik, Stockholm, 1995, s. 215. 
14

 Socialstyrelsen (utg.), Om socialstyrelsens författningssamling(SOSFS), 

”http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/omsosfs”, lydelse 2014-05-19. 
15

 Migrationsverket (utg.), ”http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Vart-uppdrag/Lagar-och-

regler/Lagtexter.html”, lydelse 2014-05-19. 

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/omsosfs
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material som publiceras i rättsdatabasen Lifos, som i första hand är ett arbetsredskap för 

verkets egen personal, men finns tillgängligt för allmänheten via Internet. Både 

Socialstyrelsens ställningstagande och Migrationsverkets rättsliga ställningstagande gällande 

åldersbedömning publicerades år 2012 och har ett nyhetsvärde. Olika råd och 

rekommendationer är vanligt förekommande inom de centrala myndigheternas 

verksamhetsområden. De är avsedda att vara till hjälp vid tolkning i det enskilda fallet och 

bidra till en enhetlig rättstillämpning. Även om sådana riktlinjer formellt inte är bindande, 

utgör de ofta reellt styrande normer och får anses inneha viss auktoritet.
16

 Då ovanstående 

riktlinjer tillämpas i myndigheternas arbete tyder det på att de tillerkänns viss betydelse. 

I och med att det saknas rättslig reglering om åldersbedömning har en viktig del i förevarande 

uppsats varit att undersöka hur åldersbedömning fastställs i rättstillämpningen. I uppsatsen har 

därför ett antal utvalda rättsfall undersökts för att avgöra huruvida det föreligger en enhetlig 

rättstillämpning eller inte. Ämnet har inte fått genomslag i Högsta domstolen [cit. HD]. 

Istället har rättspraxis framtagits från hovrätterna [HovR]. Underrättspraxis tillerkänns 

visserligen inte prejudikatvärde, men på grund av samspelet mellan HovR och HD:s rätts-

bildning har de viss styrande effekt.
17

 Hovrätterna har till uppgift att avgöra överklagade mål 

och ärenden samt då det anses motiverat att ta upp frågor som första instans. Enligt 

Regeringens proposition 2004/05:131 En modernare rättegång föreslås att tyngdpunkten i 

rättsskipningen bör ligga på första instans och att hovrättens främsta uppgift är att kontrollera 

att överklagade tingsrättsavgöranden är riktiga samt rätta till eventuella felaktigheter som 

uppstått.
18

 Utvidgningen av systemet för prövningstillstånd innebär att hovrättens 

kontrollerande funktion framhävs och sätts i fokus. Hovrätten får således anses ha ett visst 

ansvar för rättsbildningen. 

De undersökta rättsfallen har erhållits genom att elektronisk begära ut domar från samtliga 

hovrätter där åldersbedömning varit relevant för utgången i målet. Urvalet har sedermera skett 

genom att slumpmässigt välja ut hälften, totalt åtta rättsfall, under perioden år 2009 till 2014. 

Tidsintervallet är valt i syfte att undersöka huruvida rättspraxis utvecklats på detta område 

under de senaste fem åren, samt om riktlinjerna från Migrationsverket och Socialstyrelsen fått 

något synligt genomslag. 

1.4.3 Intervjuer 

Resultatet av en kvalitativ intervju beror huvudsakligen på förberedelsearbetet, samspelet 

under intervjun och hur svaren bearbetas.
19

 För intervjuerna har ledning inhämtats främst från 

Intervjumetodik av Annika Lantz, som tillhör en av de senare publikationerna på området, 

kompletterat med Samhällsvetenskapliga metoder av Alan Bryman, vilken får anses ha hög 

auktoritet vad gäller ämnet intervjumetodik. I kvalitativa intervjuer är intresset riktat mot 

respondentens ståndspunkt och därför används ofta semistrukturerade intervjuer, d.v.s. 

intervjuer som utgår från ett frågeområde istället för detaljerade frågor.
20

 Detta upplägg har 

                                                 
16

 Bernitz, Heuman, Leijonhufvud, Seipel, Warnling-Nerep & Vogel, s. 48. 
17

 Bernitz, Heuman, Leijonhufvud, Seipel, Warnling-Nerep & Vogel, s. 140. 
18 

Prop. 2004/05:131, s. 168– 210. 
19

 Lantz, s. 7. 
20

 Bryman, Allan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2 uppl., Liber Förlag, Stockholm, 2011, s. 414. 
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valts då syftet med intervjun är att få en persons syn på sin verklighet. Samtalet förs på ett mer 

naturligt sätt då respondenten tillåts att själv i viss utsträckning reflektera över frågorna och 

styra i vilken ordning svaren kommer. Frågorna är olika utformade för att passa respektive 

respondents yrkesområde. 

I uppsatsen intervjuades en kammaråklagare och en rättsodontolog med personlig erfarenhet 

av åldersbedömning. Kammaråklagare Anna Svedin vid Södertörns åklagarkammare ledde 

utredningen i Svea hovrätts dom 2013-10-16 mål nr. B 905-13. Detta rättsfall ledde till att 

problematiken kring åldersbedömningar av unga lagöverträdare uppmärksammades och 

innebar även starten för en utredning av Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum i 

Stockholm. Irena Dawidson, vid Rättsmedicinalverket i Solna, har ett unikt uppdrag som 

Sveriges enda heltidsarbetande rättsodontolog och utför åldersbedömningar på tänder. 

Intervjupersonerna anses besitta kunskap för att tillföra uppsatsen ett verklighetsanknutet 

perspektiv. Urvalet kan tyckas litet, men även ett fåtal intervjuer kan enligt Steinar Kvale vara 

mer värda än flera mindre väl utförda intervjuer.
21

 

Intervjuerna genomfördes under februari och mars 2014 efter förberedande telefon eller e-

postkontakt där information om mig själv och uppsatsens syfte bifogades. Därefter skickades 

övergripande frågor i förväg via e-post varpå respondenten svarade via telefon eller med 

kompletterande e-post kontakt. Denna typ av intervjuer kan ha vissa fördelar i jämförelse med 

direkta intervjuer. En uppenbar fördel är att den är kostnadseffektiv då det tar mindre tid i 

anspråk både för intervjuare och för respondent. Tillvägagångssättet möjliggjorde också en 

kontakt som annars inte skulle varit möjlig på grund av det geografiska avståndet. Telefon och 

e-post utgör idag ett vanligt kommunikationsmedel. Det kan också vara lättare att ställa och 

svara på känsligare frågor när intervjuaren inte är fysiskt närvarande. Studier har också visat 

att telefonintervju och direkt intervju inte uppvisar märkbara skillnader i resultat.
22

 

I och med valet av intervjuform beaktades de negativa följder som telefonintervju kan få. Den 

främsta kritik som framförs i litteraturen är att en respondent har lättare att avsluta efter eget 

tycke. Respondenten har dock alltid ett självbestämmande, både vad gäller själva deltagandet 

och omfattningen av sitt medverkande, oavsett intervjutyp.
23

 En telefonintervju innebär också 

att varken kroppsspråk eller minspel kan observeras. Eftersom respondenterna i det här fallet 

främst intervjuades i sin professionella yrkesroll och om deras åsikter i dessa frågor tycktes 

denna typ av observation mindre relevant. Sammanfattningsvis bedömdes telefon och e-post 

som intervjuform vara både effektiv och lämplig för denna uppsats. 

Vid bearbetningen av material är det viktigt ha i åtanke att intervjudata ska spegla källan. Den 

intervjuade har fått möjlighet att uttrycka sina tankar och intervjupersonen är ense med 

intervjuaren om vad som har sagts och vad det betyder. Vanligt fel är att intervjuaren försöker 

bekräfta sin egen tankemodell och tolkar in sin egen mening i ett svar.
24

 Det är lätt att lyssna 

                                                 
21

 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2 uppl., Studentlitteratur, Lund, 

2009, s. 221. 
22

 Bryman, s. 432-433. 
23

 Bryman, s. 432-433. 
24

 Lantz, s. 16. 
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efter det man vill höra och ”vet” vad respondenten menar. Efter genomläsning är det viktigt 

att plocka ut vissa värderingar och återbekräfta med respondenten.
25

  

1.5 Etiska överväganden 

För etiska överväganden inhämtades ledning från det numera nedlagda Humanistiskt- 

samhällsvetenskapliga forskningsrådet [cit. HSFR] som har formulerat fyra etiska principer i 

form av informations-, samtyckes-, - konfidentialitets- och nyttjandekrav.
26

 I korthet innebär 

det att uppsatsförfattaren i etisk känsliga situationer ska informera om sitt arbete, inhämta 

samtycke från medverkande och att de tillförsäkras anonymitet om så önskas samt att 

inhämtat material endast används i forskningssyfte. 

I denna uppsats kommer ett flertal rättsfall att undersökas och användas. De är inte publicera-

de, och det får anses vara av största vikt att hänsyn tas till de människor rättsfallen berör. De 

handlar om unga personer som står tilltalade för brott, vilka i många fall ensamt ankommit till 

Sverige och som vid tidpunkten för rättsprocessen därför befinner sig i en känslig och särskilt 

utsatt situation. De personuppgifter som framkommer har därför uteslutits för att förhindra att 

den enskilda individen utsätts ytterligare. Namn redovisas enbart med första bokstav i för- och 

efternamn och ålder redovisas enbart med årtal. Exempelvis gärningsperson AL född år 1994. 

Samtliga rättsfall som undersöks berör uteslutande manliga lagöverträdare, vilket innebär att 

det fallit sig naturligt att använda personliga pronomen ”han”. Även om det är intressant 

ämnar uppsatsen inte att belysa åldersbedömning ur ett genusrättsligt perspektiv, varför 

författaren avsäger sig från att vidare diskutera varför åldersbedömning tycks drabba män 

eller huruvida alternativa pronomen bör användas. 

Inför genomförda intervjuer har information om uppsatsen syfte och frågeställning redovisats 

på förhand. Allt deltagande har varit frivilligt och respondenterna har gett sin tillåtelse att låta 

sig intervjuas. Samtliga respondenter bereds tillfälle att läsa igenom uppsatsen innan 

inlämning och deras namn kommer publiceras först efter deras godkännande. 

Åldersbedömning av unga lagöverträdare är ett ämne som främst berör en grupp unga 

gärningspersoner som är av utländsk härkomst. Många av de rättsfall som tas upp i uppsatsen 

används idag på hemsidor med ett extremistiskt politiskt innehåll. Författarens förhoppning är 

att väcka debatt kring hur dessa ungdomar ska tillförsäkras rättssäkerhet inom det svenska 

rättssystemet. Det är viktigt att understryka att uppsatsen inte har något övrigt politiskt syfte 

och inte under några omständigheter ska missbrukas i debatten om svensk asylpolitik. 

1.6 Disposition 

Uppsatsen inleds i kapitel 1 med en kort introduktion till uppsatsens ämne, syfte och de fråge-

ställningar som ska besvaras samt en redogörelse för avgränsningar som funnits relevanta att 

                                                 
25

 Genomförda intervjuer bifogats till uppsatsen, se bilaga A. 
26

 Vetenskapsrådet (utg.), Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning, 

”http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf”, lydelse 2014-05-19. HSFR har numera ersatts av Vetenskapsrådet. 

Det bör uppmärksammas att tidigare etiska principer inte längre används aktivt av Vetenskapsrådet. Istället 

rekommenderas skriften God forskningssed, ” http://www.codex.vr.se/forskninghumsam.shtml”, lydelse 2014-

05-19. I detta dokument återfinns dock HSFR:s principer, varpå författaren väljer att hänvisa till dessa i 

förevarande uppsats. 
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göra. Därefter följer en redogörelse för val av metod och materialet. Det inledande kapitlet 

inkluderar även resonemang om etiska överväganden. I kapitel 2 definieras begreppet rätts-

säkerhet så som det tillämpas i förevarande uppsats. Kapitel 3 inleder med att definiera ålders- 

och identitetsbegreppet. Därefter redogörs generellt de straffteoretiska utgångspunkter som 

ligger till grund för unga lagöverträdares särbehandling. Åldersbedömning uppmärksammas 

främst i samband med den s.k. ”ungdomsreduktionen” i BrB 29 kap. 7 § varpå det är relevant 

att närmare redogöra särskilt för detta. 

Kapitel 4 behandlar åldersbedömningens genomförande. Här presenteras generellt om 

Migrationsverkets och Socialstyrelsens riktlinjer samt vilka metoder som används vid en 

åldersbedömning. Särskilt redogörs för medicinska metoder. I kapitel 5 avser att närmare utre-

da hur åldersbedömningen utreds i samband med brott. Här diskuteras kroppsbesiktning, 

utredningsansvar samt bevisbörda och beviskrav i avseendet åldersbedömning i samband med 

påföljdsbedömningen. I kapitel 6 presenteras referat av de åtta hovrättsavgöranden som 

undersökts i uppsatsen. Därefter följer en sammanfattning om vad som har framkommit under 

undersökningen och närmare vilka slutsatser som kan dras. Kapitel 7 redovisar avslutningsvis 

vad författaren kommit fram till i en analys genom att uppsatsens frågeställningar besvaras. 

Här förs även en diskussion kring åldersbedömningens reglering och tillämpning ur ett de lege 

ferenda- perspektiv. 
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2 Rättssäkerhet 

2.1 Begreppet 

Rättssäkerhet är ett begrepp som används flitigt inom den juridiska och politiska debatten. Det 

sägs ofta utgöra en grundpelare i den demokratiska rättsordningen.
27

 Trots att det är ett väl 

etablerat begrepp råder olika uppfattningar om dess innebörd.
28

 En förklaring är att även om 

konsensus om begreppet skulle kunna uppnås torde det ändå förändras över tid på grund av de 

föränderliga politiska, ideologiska, etiska och ekonomiska faktorer som påverkar densam-

ma.
29

 

I svensk rättsordning har rättssäkerhet införts som underrubrik för 2 kap. 9-11 §§ 

regeringsformen (1974:152) [cit. RF] genom den ändring som trädde i kraft den 1 januari 

2011.
30

 Här stadgas övergripande att den enskilde ska få sin sak prövad utan oskäligt 

dröjsmål, ingen ska dömas för en gärning som inte var belagd med brottspåföljd när den 

begicks och förespråkande av öppenhet i rättstillämpningen. Vidare stadgas i RF 8 kap. 22 § 3 

p. att Lagrådet ska granska hur lagförslag förhåller sig till rättssäkerhetens krav. Det kan 

konstateras att rättssäkerhetsbegreppet i detta avseende ställer garantier för en rättssäker 

domstols- och lagstiftningsprocess och skydd mot en godtycklig handläggning. Någon 

generell definition av begreppet rättssäkerhet erhålls däremot inte. 

Åke Frändberg menar att en vanlig användning av begreppet rättssäkerhet är ”förutsebarhet i 

rättsliga angelägenheter.”
31

 För rättssäkerhet uppställs tre krav på att rättsystemets regler är 

klara och adekvata, publicerat och lättillgängligt och slutligen lojalt och korrekt tillämpat.
32

 

Rättssäkerhet existerar när ”man åtnjuter skydd mot oreglerad och okontrollerad, eller särskilt 

grym, statlig våldsutövning och annan integritetskränkning.”
33

 Det kan alltid uppkomma 

situationer där rättsystemet inte kan uppvisa en regel som svarar mot det rättsliga problem den 

enskilde ställts inför, varpå här således föreligger en rättsbrist. I bristen på rättslig reglering 

skapas godtycke i den rättsliga bedömningen, vilket resulterar i att allmänheten hålls i 

ovisshet. Att utsättas av styrande myndigheters godtycke får anses kränkande för individen.
34

 

2.2 Formell och materiell rättssäkerhet 

Rättssäkerhetsbegreppet kan delas in i kategorier om formell- och materiell rättssäkerhet. 

Formell rättssäkerhet innebär att rättsskipning och myndighetsutövning sker med stöd av 

rättsregler och på så sätt uppvisar en hög grad av förutsebarhet och enhetlighet.
35

 Det formella 

kravet på en tydlig och enhetlig rättstillämpning ger den enskilde ett skydd mot en sköns-

                                                 
27

 Peczenik, Vad är rätt?, s. 84. 
28

 Zila, Josef, Om rättssäkerhet, SvJT 1990 s. 284, på s. 284. 
29

 Gustafson, Håkan, Rättens polyvalens: en rättsvetenskaplig studie av sociala rättigheter och rättssäkerhet, 

Sociologiska institutionen, Lunds universitet, 2002, s. 313. 
30

 Se lag (2010:1408) om ändring i regeringsformen. 
31

 Frändberg, Åke, Om rättssäkerhet, JT 2000/01 s. 269, på s. 270. 
32

 Frändberg, s. 274-275. 
33

 Frändberg, s. 270. 
34

 Frändberg, s. 274-275. 
35

 Peczenik, Juridikens teori och metod, s. 12. 
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mässig bedömning och godtyckliga beslut.
36

 Förutsebarhet förhindrar att den enskilde utsätts 

för rättsverkningar som inte kunnat förutses och ger den enskilde en möjlighet förutspå 

följderna av sitt handlande. 

Det formella rättssäkerhetsbegreppet redogör för ett värdeneutralt begrepp och behandlar 

rättens beskaffenhet utan att närmare lägga vikt vid dess innehåll.
37

 Kravet på att rättssystemet 

på något sätt garanterar etiska och sociala värden ingår inte bland förutsättningarna för att 

beskriva ett rättssäkert samhälle.
38

 Att rättskipning och myndighetsutövning måste vara 

förutsebar godtas av många rättsteoretiker. Trots rättssäkerhetsbegreppets mångtydighet råder 

viss konsensus om att förutsebarhet är en grundläggande beståndsdel.
39

 Det råder dock delade 

meningar om förutsebarheten i sig kan uppfylla kravet på rättssäkerhet.
40

 

Materiell rättssäkerhet innebär visserligen rättsskipning eller myndighetsövning vara rimligt 

förutsebar och ske med stöd av rättsreglerna. Detta räcker dock inte, utan rättsliga beslut 

måste underkastats en mer fullständig rättssäkerhetsnorm där hänsyn tas till etiska värden.
41

 

Beslutens materiella innehåll måste vara etiskt godtagbara. För att illustrera detta används 

bl.a. det s.k. ”Hitlerargumentet” där slutsatsen är att totalitära regimers rättsregler och beslut 

inte kan utmärkas av rättssäkerhet enbart på grundval att de lever upp till statens formella 

krav.
42

 Rättskipning och myndighetsövning måste baseras på en ”förnuftig avvägning” mellan 

beaktande av förutsebarhet och etiska värden.
43

 Den enskilde måste på ett rimligt sätt kunna 

förutse verkningarna av sitt handlande, dock med särskilt beaktande av ett visst mått etisk 

godtagbarhet. Det är en balansgång där båda sidor måste beaktas utan att en sida ges för stort 

utrymme. För stort utrymme för förutsebarhet kan leda till en mindre flexibel lagstiftning, 

medan för stort beaktande av etisk godtagbart beslut för den enskilde kan utgöra ett hot mot 

förutsebarheten. Resultatet som åstadkoms i en avvägning mellan dem är materiell 

rättssäkerhet.
44

 

Medan Peczenik hör till förespråkarna för ett materiellt rättssäkerhetsbegrepp, hör Frändberg 

till dem som är kritiska till densamma. Rättssäkerhetsbegreppet kan inte ges en entydig 

definition och för att kunna använda sig av begreppet som ett bidrag i en ”seriös rättsdebatt 

/…/ och inte bara som ett honnörsord” måste begreppet preciseras.
 45

 Att använda begreppet 

med betydelsen förutsebarhet i rättsliga intressen är en sådan precision som används i allra 

högsta grad i juridiskt språkbruk och därför bör inte heller oklara begrepp såsom etik föras 

samman med detta.
46

 

                                                 
36

 Peczenik, Juridikens teori och metod, s. 11. 
37

 Gustafson, s. 348. 
38

 Zila, s. 300. 
39

 Zila, s. 284. 
40

 Peczenik, Vad är rätt?, s. 90-91. 
41

 Peczenik, Vad är rätt?, s. 94. 
42

 Peczenik, Vad är rätt?, s. 97-98. 
43

 Peczenik, Vad är rätt?, s. 94. 
44

 Peczenik, Vad är rätt?, s. 95. 
45

 Frändberg, s. 271. 
46

 Frändberg, s. 271. 
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2.3 Vid åldersbedömning 

Socialstyrelsen har i sitt ställningstagande angående medicinsk åldersbedömning uttryckt att 

ett handläggningsbeslut angående åldersbedömning av en ung person i praktiken får en 

rättsverkan. Ett sådant beslut påverkar nämligen den unges sociala situation och samhällets 

stöd i form av boende, rätt till god man, skolgång m.m.
47

 Socialstyrelsen hänvisar till The 

United Nations Refugee Agency [cit. UNCHR] och United Nations International Children’s 

Emergency Fund [cit. UNICEF] m.fl. som tydligt i sina rekommendationer markerar att 

förändring av ålder måste ske på ett rättssäkert sätt i form av ett formellt beslut med besvärs-

hänvisning.
48

 Denna uppfattning delas av Socialstyrelsen som menar att åldersbedömning 

måste ”uppfylla krav på objektivitet, vetenskaplighet, kvalitet och rättssäkerhet.”
49

 

För att tillgodose nämnda krav ska åldersbedömningens genomförande ske på ett strukturerat 

och standardiserat sätt av personer med specialistkompetens. Därmed ska möjligheter skapas 

för ett enhetligt förfarande.
50

 Dessa riktlinjer behandlar dock endast själva proceduren och 

säger ingenting om att ta hänsyn till den enskilde. Ställningstagandet får således anses 

framställa åldersbedömning ur en formell rättssäkerhetsaspekt. 

Uppsatsen syfte är att undersöka åldersbedömning av unga lagöverträdare vid lagföring för 

brott. Åldersbedömning har som nämnts inledningsvis en betydelse för påföljdsbestämningen. 

Att döma ut en straffrättslig påföljd hör till en av de mest ingripande former av myndighets-

utövning som staten kan företa mot den enskilde. Det är därför av yttersta vikt att det straff-

rättsliga påföljdssystemet är utformat på ett sätt som så långt det är möjligt garanterar 

rättssäkerhet i form av likabehandling och förutsebarhet.
51

 En ung lagöverträdares ålder är av 

avgörande betydelse vid valet av påföljd. På grund av brottsbalkens utformning är det viktigt 

att klargöra den unges ålder. 

2.4 Grundläggande fri- och rättigheter 

2.4.1 Regeringsformen 

I RF 2 kap. redovisas de grundläggande fri- och rättigheter som den enskilde erhåller 

gentemot det allmänna, d.v.s. allmänna verkställande organ såsom domstolar men även norm-

givande organ som kan innefatta andra myndigheter.
52

 De grundläggande fri- och 

rättigheterna kan vara dels absoluta som inte kan begränsas utan föregående grundlagsänd-

ring, dels relativa som kan begränsas genom lag.
53

 Vad gäller åldersbedömning är främst 

grundläggande fri- och rättigheter som garanterar skydd mot den personliga integriteten av 

intresse.  

 

                                                 
47

 Socialstyrelsen (utg.), Medicinsk åldersbedömning för barn i övre tonåren, Dnr 31156/2011, 
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I RF 2 kap. 6 § stadgas skyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp: 

”Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i andra fall än som 

avses i 4 och 5 §§. Var och en är dessutom skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande 

intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller 

upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. 

Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande 

intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartlägg-

ning av den enskildes personliga förhållanden.” 

I paragrafen ges den enskilde ett skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp även i andra fall än 

vad som avses i RF 2 kap. 4-5 §§ om dödsstraff, kroppsstraff, och tortyr. Som påtvingat 

kroppsligt ingrepp räknas exempelvis kirurgiska operationer, men även läkarundersökningar 

och tagande av blodprov.
54

 Var och en är vidare skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan 

och dylika intrång. Här anses även kroppsbesiktning vara ett sådant kroppsligt ingrepp som 

omfattas av RF 2 kap. 6 § 1 st.
55

 Enligt RF 2 kap. 20 § 1 st. 2 p. och 21 § får emellertid detta 

skydd inskränkas genom stöd i lag, så länge det sker med hänsyn till ändamål som är 

godtagbara i ett demokratiskt samhälle. 

2.4.2 Europakonventionen 

Sedan den 1 januari 1995 är Europakonventionen integrerad som en del av svensk rättsord-

ning genom lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna [cit. Europakonventionen]. 

Inkorporeringen av Europakonventionen har skett genom vanlig lag. I RF 2 kap. 19 § stadgas 

emellertid att lag eller föreskrift inte få meddelas i strid med Europakonventionen. Genom 

denna bestämmelse markeras konventionens särskilda betydelse och ger den en starkare ställ-

ning i jämförelse med vanlig lag.
56

 I händelse av en eventuell normkonflikt ska RF 11 kap. 14 

§ tillämpas. Den lag eller föreskrift som uppenbart står i strid med Europakonventionen ska 

inte tillämpas.
57

 

Det mest grundläggande skyddet för den personliga integriteten genom fysiskt ingrepp i 

någons rättssfär, är förbudet i artikel 3 mot tortyr, omänsklig samt förnedrande behandling 

eller bestraffning. Skulle det istället vara fråga om en mindre allvarlig kränkning och som inte 

inryms under artikel 3, kan istället artikel 8 om rätten till skydd för privat- och familjeliv bli 

aktuell.
58

 Skyddet i artikel 8 riktas således mot den typ av fysiska kränkningar av den 

personliga integriteten som inte omfattas av artikel 3. 
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 Prop. 1975/76:209 s. 147. 
55

 Av prop. 1993/94:24, s. 25 framgår att även kroppsbesiktning är ett sådant kroppsligt ingrepp som omfattas av 

bestämmelsen i RF 2 kap. 6 § 1 st. 
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 Prop. 1993/94:117, s. 36. 
57
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58
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I artikel 8 om rätt till skydd för privat- och familjeliv föreskrivs: 

”1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. 

  2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd av lag och om 

det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, 

landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller 

moral eller för andra personers fri- och rättigheter.” 

Formuleringen i Artikel 8 är mycket allmänt hållen där många former av 

integritetskränkningar inryms. Detta konstateras även av Europadomstolen i Pretty v. the 

United Kingdom där det konstaterades att “the concept of “private life” is a broad term not 

susceptible to exhaustive definition. It covers the physical and psychological integrity of a 

person”
59

. Genom Europadomstolens definition, om vad rätten till privatliv innefattar, kan 

således konstateras att den avser såväl skydd för fysisk- som psykisk integritetskränkningar.  

Enligt artikel 8.2 får rättigheter enligt 8.1 inskränkas av myndigheter med stöd i lag, i det 

fallet det anses nödvänligt med hänsyn till allmänt eller enskilt säkerhet och förebyggande av 

brottlig verksamhet.
60

 Åldersbedömning kan vara både ett psykiskt och fysiskt ingrepp där det 

gäller att med olika medel försöka bestämma en unge lagöverträdarens ålder. Vad gäller just 

fysiska ingrepp har bl.a. konstaterats att kroppsbesiktning av en intagens besökare är ett brott 

mot artikel 8 och inte kan anses vara nödvändigt i ett demokratiskt samhälle.
61

 Det anses 

också som brott mot artikel 8 att genomföra en gynekologisk undersökning av en 

brottsmisstänkt.
62

 Det har emellertid inte kunnat identifieras något rättsfall kopplat till artikel 

8 som tar upp frågan om åldersbedömning av en tilltalad. 

  

                                                 
59

 Pretty v. the United Kingdom, judgment of 29 April 2002, European Court of Human Rights, no. 2346/02 

(Sect. 4), p. 61. 
60

 Ekelöf, Per Olof, Bylund, Torleif & Edelstam, Henrik, Rättegång: tredje häftet, 7 uppl. Norstedts Juridik, 

Stockholm, 2006, s. 50. 
61

 Wainwright v. The United Kingdom, judgment of 26 September 2006, European Court of Human Rights, no. 

12350/04 (Sect. 4). 
62

 Y.F v. Turkey, judgment of 22 July 2003, European Court of Human Rights, no. 24209/94 (Sect. 4), p. 41-44. 

Den sökandes hustru hade gripits för misstanke att agerat medhjälpare till en terroristorganisation. Under tiden i 

häkte hade en gynekologisk undersökning genomförts mot hennes vilja. Undersökningen hävdades vara 

nödvändig för att kontrollera om hon blivit utsatt för sexuellt våld av polis. 
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3 Särbehandling av unga lagöverträdare 

3.1 Ålder och identitet 

Begreppet identitet saknar idag en legaldefinition i svensk lagstiftning.
 63

 Det finns inte heller 

förarbeten som närmare preciserar dess innebörd. Vad gäller identitetsprövningen har genom 

praxis konstateras att identitet består av den sökandes namn, ålder och som huvudregel 

medborgarskap.
64

 En individs ålder får således anses vara en del av en individs identitet. 

I förevarande uppsats används begreppet ålder i bemärkelsen kronologisk ålder, d.v.s. den 

ålder som baseras på tideräkning från individens födelsedatum.
65

 Den kronologiska åldern är 

en viktig del av en individs identitet och definierar rättigheter samt skyldigheter, såsom 

ekonomiska transfereringar, giftermål, rösträtt, skolgång och straffrättsligt ansvar.
66

 Den 

kronologiska åldern delar in en individs kompetens i vissa entydiga rättsliga åldersgränser och 

markerar på så sätt gränsen mellan barn, ungdom och vuxen ålder.
67

 Ett grundläggande 

exempel på detta är Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (SÖ 1990:20) [cit. 

Barnkonventionen] där det i artikel 1 anges att barn är varje person som är yngre än 18 år. 

Med ett juridisk konkretiserat begrepp får en individs kronologiska ålder stor betydelse.
68

 

Även om den juridiska definitionen, som markerar vissa rättigheter och skyldigheter, alltjämt 

bygger på den kronologiska åldern finns det dem som hävdar att det kulturella sammanhang 

den enskilde individen kommer från inte bör avfärdas.
69

 Ålder är lång ifrån universell och 

påverkas av faktorer som kön, klass, kultur, och etnicitet. Därför skulle det upplevas som 

märkligt att hänvisa till kronologisk ålder då den inte återspeglar verkligheten.
70

 Andra typer 

av åldersbegrepp är exempelvis biologisk ålder som definierar individens potentiella livslängd 

eller social ålder som definierar individens roll och ansvar i en samhällelig kontext.
71

 Även 

om den kronologiska åldern huvudsakligen är den ålder som får betydelse i rättsliga sam-

manhang kan ålder definieras på fler sätt. Den kronologiska åldern är således bara en del av 

individens ålder. 
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3.2 Straffbarhetsålder 

För att brottspåföljd ska kunna ådömas den tilltalade krävs att ett antal straffbarhets-

förutsättningar är uppfyllda, varav den primära är straffbarhetsåldern.
72

 Här får således den 

kronologiska åldern betydelse då den fungerar som en ”markör” för att bestämma en lägsta 

ålder för vilken en person kan dömas till straffrättsligt ansvar.
 73

 

I relation till unga lagöverträdare anger Barnkonventionen i artikel 40.3 (a) att det åligger 

konventionsstaterna att ange en lägsta ålder för straffbarhet. En lägsta straffbarhetsålder är 

motiverad då grundläggande principer om förutsebarhet och likställdhet annars skulle 

äventyras. Det kan visserligen invändas att en individuell prövning av den enskilde individens 

mognadsgrad skulle vara mer lämplig med argumentet att barn mognar olika. Detta kan 

emellertid inte uppvägas mot de nackdelar och den rättsosäkerhet detta skulle medföra för den 

enskilde unge lagöverträdaren.
74

 I enlighet med BrB 1 kap. 6 § inträder straffbarhetsåldern i 

Sverige vid 15 år. Det innebär att en person från den dag då denne fyller 15 år, utifrån 

straffrättslig synpunkt, är fullt ansvarig för sina handlingar. En gärning som begås av den som 

ännu inte fyllt 15 år faller inte under straffrättsskipningen och lagöverträdaren kan således inte 

dömas till påföljd för brott. Det bör understyrkas att avgörande är åldern då brottet begås och 

inte åldern när lagföring av den unge lagöverträdaren sker.
75

  

Straffbarhetsåldern 15 år utgör visserligen den gräns vid vilken en ung person kan hållas 

straffrättsligt ansvarig. Förevarande uppsats avser att behandla de ungdomar som har uppnått 

straffbarhetsålder och som räknas till den grupp som benämns som unga lagöverträdare. Med 

unga lagöverträdare avses gärningspersoner som begår brott innan de fyllt 21 år.
76

 För dessa 

ungdomar som begår brott aktualiseras särskilda rättsregler, exempelvis lag (1964:167) med 

särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare [cit. LUL]. Ett exempel som redovisas för 

mer ingående nedan är särbehandling vid påföljdsbestämning för lagöverträdare innan 21 års 

ålder.
 77

 

3.3 Om grunden för särbehandling 

Varför unga lagöverträdare bör särbehandlas i mildare riktning vid påföljdsbestämningen 

behandlas bl.a. i doktrin av Nils Jareborg och Josef Zila som uppställer tre grunder:
78

 

 

(1) Outvecklad ansvarsförmåga; Rent biologiskt befinner sig en ung person i en 

utvecklingsfas.
79

 Att bli vuxen är en inlärningsprocess. Den unge har svårare att 
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kontrollera känslouttryck, har inte förståelse för samhällets grundläggande värderingar 

och krav i samma utsträckning som en vuxen. 

(2) Större sanktionskänslighet; Unga människor är mer känsliga för bestraffning. 

Bestraffning kan störa utvecklings- och inlärningsprocessen. Exempelvis kan ett 

frihetsberövande straff göra det svårare för den unge att återknyta till samhället. 

(3) Större tolerans; Den unges mognadsprocess innefattar ett visst mått av frigörelsebe-

hov och ett begär att testa gränser. Detta behövs till ett visst mått för att lära sig 

hantera konsekvenser. 

Av ovanstående tre punkter kan utläsas att särbehandlingen av unga lagöverträdare bygger på 

en skyddstanke. Barn når först vid en viss ålder den mognadsgraden att de kan förväntas ha 

förmåga ta ansvar för sina handlingar.
80

 Det är viktigt att ta hänsyn till att ungdomar i åldern 

15–20 år ännu inte har en fullt utvecklad förmåga för att ta ansvar. Det går därför inte att 

ställa samma krav på den unge lagöverträdaren i fråga om mognad och livserfarenhet som på 

den vuxne. Unga lagöverträdares mognadsprocess bör inte äventyras och det är därför inte 

tillräckligt att enbart fokusera på den brottsliga gärningen, utan hela den unges situation ska 

tas i beaktande.
81

 Ungdomar som begår brott är ofta socialt utsatta och i behov av stöd och 

hjälp, dessutom kan kriminaliteten vara ett resultat av svåra hemförhållanden. Det kan därför 

finnas fall där den unge inte bör betraktas som den egentlige skyldige.
82

 

Ett straff har inte alltid den preventiva effekten på ett barn som på en vuxen. Det finns 

dessutom andra resurser, exempelvis via socialtjänstens försorg som är mer lämpade för att ta 

hand om den unge än de som straffrätten har.
83

 Med hänsyn till att straffrättsliga åtgärder kan 

vara skadliga eller opassande bör större tolerans visas mot unga lagöverträdare. Straffrättsliga 

ingripanden mot unga människor bör därför anpassas till den unges brist på mognad, 

begränsade erfarenheter och särskilda förhållanden.
84

 

3.4 Vid straffvärdebedömning och straffmätning 

Enligt BrB 29 kap. 1 § 1 st. ska straff, med beaktande av intresset av en enhetlig rättstil-

lämpning, bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller den 

samlade brottslighetens straffvärde. Med straffvärde avses brottets svårhet i förhållande till 

andra brott, d.v.s. hur allvarligt brottet är.
85

 Bestämmelsen i BrB 29 kap. 1 § kompletteras 

med 2 och 3 §§ uppställda försvårande respektive förmildrande omständigheter som särskilt 

ska beaktas vid bedömningen av straffvärdet. Vid bedömningen av straffvärde kan den unges 

ålder beaktas som förmildrande omständigheter enligt BrB 29 kap. 3 § 1 st. 3 p. om den unges 

brottsliga handling står i samband med dennes bristande förmåga, utveckling, erfarenhet eller 

omdömesförmåga. Paragrafen är således inte tilltänkt att tillämpas generellt på unga lag-
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överträdare utan beaktas då den unge lagöverträdaren klart avviker från ungdomars beteende i 

allmänhet och är ovanligt omogen för sin ålder.
86

 

I BrB 29 kap. 7 § anges att den tilltalades ungdom ska beaktas särskilt vid straffmätningen, 

om brottet begåtts innan han eller hon fyllt 21 år. För brott som begås innan han eller hon fyllt 

21 år får inte följa fängelsestraff som är svårare än fängelse i tio år. Skulle fängelse på längre 

tid alternativt livstid vara föreskrivet för brottet, får den tilltalade dock dömas till högst 14 år. 

Till skillnad från vad som stadgas i BrB 29 kap. 3 § 1 st. 3 p. krävs således inte att den unge 

lagöverträdarens ålder på något sätt påverkat handlandet. Här sker ett allmänt hänsynstagande 

till låg ålder, som tillåter att rätten dömer ut lindrigare straff än vad som är föreskrivet för 

brottet. Straffrättsliga ingripanden drabbar generellt unga lagöverträdare hårdare än vuxna och 

av den anledningen finns skäl till att göra en mildare bedömning.
87

 Rätten ska således i 

förhållande till den som ännu inte fyllt 21 år tillämpa en på visst sätt justerad straffskala. I 

doktrin har följande riktlinjer för straffreducering ställts upp:
88

 

Ålder Straffnedsättning Ungefärlig strafflängd 

15 år 75-85 %   1/5 

16 år 65-75 %   1/4 

17 år 55-65 %   1/3 

18 år 45-55 %   1/2 

19 år 30-40 %   2/3 

20 år 20-30 %   3/4 

Fasta procentsatser har visserligen avvisats av HD med hänvisning till att det inte är endast 

ålder som avgör hur stor straffnedsättningen blir.
89

 Det är inte enbart den tilltalades ålder som 

ska vara avgörande för hur stor straffnedsättningen blir i det enskilda fallet, utan övriga 

omständigheter som återfall i brottslighet enligt BrB 29 kap. 4§ och de s.k. billighetsskälen i 

BrB 29 kap. 5 § är av betydelse. Det konstateras dock att domstolarna i stor utsträckning 

tillämpar dessa riktlinjer för straffreducering av fängelse för ungdomar.
90
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4 Åldersbedömning 

4.1 Migrationsverkets åldersbedömning 

Som redogjorts för i kapitel 3 får den kronologiska åldern en avgörande betydelse vid straff-

mätning enligt BrB 29 kap. 7 §. Att åldern klargörs är följaktligen en förutsättning för att den 

unge ska kunna bedömas i enlighet med gällande rätt. I händelse att den unge lag-

överträdarens ålder är oklar måste därmed en åldersbedömning genomföras innan rätten kan 

fatta ett beslut på påföljdsbestämningen. Det bör därmed kunna krävas att åldersbedömningen 

sker på ett sätt som garanterar att åldern utreds på ett tillfredsställande och enhetligt sätt. 

Frågan om hur ålder ska utredas och hur åldersbedömningen ska genomföras finns dock inte 

närmare reglerad. Istället tycks rättsbildningen i huvudsak ha gått vid sidan om de 

traditionella rättskällorna. Ledning får istället hämtas från Socialstyrelsens ställningstagande. 

Detta ställningstagande behandlar dock enbart den medicinska åldersbedömningen. För att få 

ett mer sammanfattande intryck av åldersbedömningens genomförande har även ledning 

hämtats från Migrationsverkets rättsliga ställningstagande som är skrivet i samarbete med 

Socialstyrelsen.
91

 Tillsammans bidrar dessa riktlinjer till att ge en helhetsbild av hur ålders-

bedömningen bör genomföras. Av det material och riktlinjer som kunnat hittas, vad gäller 

ungas okända ålder och åldersbedömning, är dessa utformade främst för situationer där den 

unge är asylsökande. De metoder och riktlinjer som beskrivs här bör dock kunna överföras 

och är därmed relevant även i andra situationer då osäkerhet uppstår kring den unges ålder.
92

 

Att en ung person inte kan styrka sin ålder är i regel ett problem som aktualiseras i samband 

med ansökan om asyl eller uppehållstillstånd. Det handlar främst om ensamkommande 

ungdomar som av olika anledningar saknar tillförlitliga identitetshandlingar vid ankomsten till 

Sverige. Orsakerna till att identitetshandlingar saknas är många och för vilka det kan finnas 

godtagbara skäl. Många länder saknar exempelvis effektiva system för en säker och allmän 

registrering av individers födelsetider. Det finns också uppgifter som pekar på att endast 

hälften av alla barn i samtliga utvecklingsländer får sin födsel registrerad.
93

 

Enligt 1 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) [cit. UtlL] är ett barn en person som inte nått 

myndighetsåldern 18 år. Att avgöra huruvida den sökande är myndig eller inte är av 

avgörande betydelse på grund av de särskilda regleringar för barn som ska tillämpas i 

migrationsprocessen.
94

 Osäkerhet beträffande ålder innebär att den sökande annars lider risk 

att felaktigt nekas det särskilda skydd som tillskrivs dem genom internationella konventioner 
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och nationell lagstiftning.
95

 En åldersbedömning inleds därmed redan i samband med att 

ansökan om asyl eller uppehållstillstånd påbörjas.
96

 Själva åldersbedömningen räknas som en 

del av denna ansökan. 

När det föreligger tvivel om den sökandes ålder är det Migrationsverket uppgift att genomföra 

en åldersbedömning. Det är emellertid den asylsökande som har bevisbördan för att göra sin 

ålder sannolik. Migrationsverket har dock ett långtgående utredningsansvar och ska hjälpa 

den sökande att uppfylla sin bevisbörda.
97

 För att kunna genomföra en bedömning av den 

sökandes ålder används metoder för att undersöka existerande identitetshandlingar, 

orienterade samtal men även medicinska åldersundersökningar. Det är däremot inte accepta-

belt att använda ovetenskapliga metoder såsom utseendebedömningar.
98

 

4.1.1 Identitetshandlingar 

Den sökande är skyldig att för Migrationsverket uppvisa de identitetshandlingar som denne är 

i besittning av.
99

 Finns identitetshandlingar prövas först och främst huruvida den sökande 

gjort sin ålder sannolik genoms sådan ingiven bevisning. Genom principen om fri bevis-

värdering som bl.a. återfinns i RB 35 kap. 1 §, kan inga formella krav ställas på de 

identitetshandlingar som åberopas. Det finns emellertid flera faktorer som påverkar handling-

ens bevisvärde. För ett högt bevisvärde krävs att handlingens äkthet inte går att ifrågasättas.
100

 

För att utröna handlingens äkthet undersöks om den har utfärdats av en behörig myndighet 

och omständigheterna kring utfärdandet. Handlingen bör inte vara av för enkel beskaffenhet. 

Därför undersöks handlingens utformning och om den innehåller uppgifter som är relevanta 

för att styrka identiteten, exempelvis om den går att koppla till den sökande genom foto eller 

fingeravtryck.
101

 

För att göra sin identitet sannolik med hjälp av identitetshandlingar bör handlingarna tala för 

en hög grad av äkthet och för att de avser samma identitet som påstås. Migrationsverket ser 

olika på tillförlitligheten för olika pass. Exempelvis anses afghanska pass utfärdade efter april 

år 1992 inte uppfylla säkerhetskraven, då det inte sker en tillräckligt säker identitetskoll när 

pass utfärdas.
102

 

4.1.2 Orienterande samtal 

Det ankommer alltid på Migrationsverkets tjänstemän att genomföra en muntlig utredning och 

därefter noggrant värdera den sökandes utsaga.
103

 I praktiken sker det genom s.k. ålders-
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orienterande samtal med den unge. Ett åldersorienterande samtal är till för att kartlägga den 

sökandes mognad och bakgrund. Här ställs vanligtvis frågor om viktiga händelser i hem-

landet, kring familj, skolgång, arbetslivserfarenhet och tidigare boenden.  De fakta som fra-

mkommer ställs mot vad den sökandes uppgiva ålder och kan på så sätt ge värdefull 

information som kan indikera en ålder. Den muntliga utredningen kan även innefatta samtal 

med personer i den unges närhet. Det kan exempelvis röra sig om samtal med den sökandes 

gode man, sjukvårds- och skolpersonal samt övriga som kommit i kontakt med den unge 

under utredningen.
104

 

Migrationsverkets handläggare och beslutsfattare är specialiserade mot en viss region för att 

bättre kunna avgöra om den sökandes utsaga kan anses som trovärdig eller inte.
105

 Då det 

finns en möjlighet att den sökande är ett barn ska utredningen genomföras av en tjänsteman 

med barn- och barnrättskompetens.
106

 

4.1.3 Läkarundersökning 

För det fall tvivel fortfarande föreligger rörande den sökandes ålder och detta är av betydelse 

för prövningen har den sökande möjligheten att genomgå en läkarundersökning för att styrka 

sin ålder.
107

 Enligt Rådets direktiv 2005/85/EG av den 1 december 2005 om miniminormer 

för medlemsstaternas förfarande för beviljande eller återkallande av flyktingstatus [cit. 

Asylprocedurdirektivet] artikel 17.5 a-c får medlemstaterna använda sig av läkarundersök-

ningar för att för att bedöma ett ensamkommande barns ålder i samband med prövning av 

asylansökan. Medlemstaterna ska se till att den asylansökan informeras på ett sätt som denne 

kan förstå, att den sökande ger sitt samtycke och att ett avslag i asylärendet inte baseras på en 

vägran att låta sig undersökas. Detta framkommer även av 8 kap. 10 h § 

utlänningsförordningen (2006:97) [cit. UtlF] där den sökande ska informeras om möjligheten 

att stödja sina uppgifter genom en läkarundersökning. 

Läkarundersökning består i huvudsak av röntgenundersökningar i syfte att fastställa tand- och 

skelettålder. Om undersökningen presenteras mer ingående nedan i kapitel 4.3 Medicinsk 

åldersbedömning. Undersökningen är frivillig och ska ske i samförstånd med den sökande och 

dennes vårdnadshavare eller ställföreträdare.
108

 Bestämmelsen i UtlF 8 kap. 10 h § är den 

enda uttryckliga referensen till åldersbedömning i svensk lagstiftning. Ytterligare reglering 

har ansetts obehövlig med hänvisning till att denna bestämmelse inte är tvingande, utan enbart 

är en tjänst som erbjuds den enskilde för att kunna styrka sin ålder. Att en s.k. informations-

bestämmelse ändå har ansetts nödvändig har skett med hänvisning till den enskildes 

rättsäkerhet.
109

 

Efter genomförda läkarundersökningar sker en ny samlad bedömning. Så kallade medicinska 

åldersbedömningar ska betraktas som komplement till övrig utredning.
110

 Vad som kan visas 
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av Migrationsverkets framtagna statistik tycks läkarundersökningar förekomma i betydande 

omfattning och tillmätas avgörande vikt i den sammanvägda bedömningen. Från den 1 januari 

till den 1 maj år 2013 justerade Migrationsverket åldern på ensamkommande barn i 12 % av 

samtliga asylärenden. I 5 % gjordes denna åldersjustering efter det att en medicinsk ålders-

bedömning genomförts. Av totalt 930 ensamkommande barn genomfördes således en 

medicinsk åldersundersökning i 60 ärenden. I 40 av dessa skedde sedermera en ålders-

justering.
111

 

4.1.4 Beslut om ålder 

Att bedöma en individs ålder är en process som kan ta tid innan klarhet råder. 

Justitieombudsmannen [cit. JO] har i ett beslut den 12 december 2012 riktat kritik mot 

Migrationsverkets åldersbedömning av en asylsökande som uppgett att hon var underårig.
112

 

JO menar att med hänsyn till de konsekvenser som åldersbedömning får för den enskilde, är 

det viktigt att bedömningen sker på ett rättssäkert sätt.
113

 En grundläggande förutsättning för 

detta är att beslutet baseras på ett tillfredsställande underlag. Till dess att beslut i asylärendet 

fattas bör den ålder som sökanden uppgivit vid ansökningstillfället godtas, så länge det inte är 

uppenbart att uppgiften är felaktig.
114

 På så vis ger JO i vart fall den unge en trygghet att 

behandlas enligt den ålder som en unge identifierar sig med under hela processen. 

När utredningen är avslutad sker en samlad bedömning om den sökande har gjort sin ålder 

sannolik. Förenta nationernas flyktingkommissariat (United Nations High Commissioner for 

Refugees) [cit. UNHCR] ska den sammantagna bedömningen vara generös och styras av 

bevislättnadsregeln om tvivelsmålets fördel (efter engelskans benefit of the doubt).
115

 Både 

Socialstyrelsen och Migrationsverket föreskriver att tvivelsmålets fördel bör tillämpas efter att 

all tillgänglig bevisning har inhämtats och kontrollerats. För att principen om tvivelsmålets 

fördel ska kunna tillämpas måste den sökandes berättelse ska vara sammanhängande och 

rimlig samt inte strida mot notoriska fakta.
116

 

Enligt UtlL 14 kap. 3 § kan den sökande överklaga Migrationsverkets beslut till 

migrationsdomstolen. Det är dock enligt UtlL 14 kap. enbart beslut som innebär avvisning, 

utvisning eller avslag på ansökan om arbets- eller uppehållstillstånd. Utgången av en ålders-

bedömning kan därför endast ifrågasättas i samband med överklagandet av ett avslag på 

ansökan om uppehållstillstånd hos Migrationsdomstolen.
117

 En registrering av den sökande 

enligt en viss ålder är således inte överklagbart i sig. I det fall det exempelvis sker ett 
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beviljande av uppehållstillstånd, men den sökande upplever att åldersbedömningen har blivit 

felaktig finns inte möjlighet att få just detta beslut omprövat. 

4.2 Medicinsk åldersbedömning 

När en åldersbedömning ska genomföras förekommer många gånger ett visst mått av 

osäkerhet i de identitetshandlingar som presenteras eller i den utsaga som framställs. I ett 

försök att kunna tillgodogöra sig av ett mera objektivt bedömningsunderlag, har efterfrågan på 

medicinska metoder ökat som ett supplement till åldersbedömningen. Medicinska metoder för 

att utreda en individs ålder är dock något som fått utstå kritik. Både i Migrationsverkets 

åldersbedömningar och i den rättspraxis som granskats har det visat sig att medicinska ålders-

bedömningar är något som förekommer i allra högsta grad. Det har därför varit av intresse för 

uppsatsen att undersöka och utreda hur den här typen av undersökning tas emot och värderas. 

I Sverige innehåller den medicinska åldersbedömningen såväl en pediatrisk undersökning som 

röntgenundersökningar av handskelett och tänder.
118

 För bedömning av skelettålder kan en 

röntgenundersökning ske av ett flertal olika delar av skelettet. Av strålningshygieniska skäl 

sker dock endast röntgen av handskelett.
119

 För att kunna fastställa en kronologisk ålder 

genom röntgenundersökning av handledskelettet jämförs skelettets mognadsgrad mot en 

referensatlas.
120

 I genomsnitt är handskelettet fullvuxet vid 19 års ålder och kan därefter inte 

ge någon användbar information för en åldersbedömning. En handledsröntgen är därför enbart 

meningsfullt då det handlar om personer som inte lämnat puberteten.
121

 

På begäran av Migrationsverket eller polisen genomför Rättsmedicinalverket en 

rättsodontologisk åldersbedömning av ungdomar utan tillförlitliga identitetshandlingar.
122

 

Metoden baseras på tandutvecklingens iakttagbara stadier och åldersskattningen utförs, likt 

skelettmognad, genom en jämförelse med publicerade utvecklingsscheman.
 123

 Underlaget 

bedöms av en rättsodontolog vid Rättsmedicinalverket, vilket för närvarande är Irena 

Dawidson. En rättsodontologisk undersökning av tänder har bäst reliabilitet och validitet 

under tidig ålder, eftersom många permanenta tänder är under utveckling och den unge 

individens biologiska utveckling är snabb.
124

 Enligt Dawidson är det därför möjligt att ge en 

ganska exakt ålder på foster och små barn. Intervallen utökas dock med åldern och från ca 15 

års ålder kan man i stort sett bara titta på visdomständer då övriga tänder är färdigväxta. Den 

här tekniken är därför mest användbar för att uppskatta åldern på unga vars tänder ännu inte är 
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färdigmineraliserade.
125

 Det finns dock möjlighet att titta på visdomständer upp till 17-20 års 

ålder. Att bedöma huruvida en ung lagöverträdare är 20 eller 21 år med hjälp av medicinsk 

åldersbedömning, ser hon däremot som en omöjlighet.
126

 

Det finns många kritiska röster till användandet av en medicinsk åldersbedömning. Bland 

annat hävdas att kunskapen om variationer i skelettmognad mellan olika folkgrupper är 

ofullständig. Influenser om socioekonomisk status och etnicitet har inte studerats närmare.
127

 

De flesta studier som finns tillhanda är baserade på medelklassen i västeuropeiska länder. Ett 

problem som uppstår i jämförelsen med publicerade utvecklingsscheman är att det inte alltid 

finns ett schema från den specifika populationen till vilken den undersökta personen hör. 

Istället är man hänvisad till utvecklingsscheman som ligger nära den enskilde personens 

ursprung. Kritiker menar att detta begränsar värdet av det resultat som kan fås vid denna typ 

av undersökning.
128

 Dawidson menar däremot att nyare studier talar för att eventuell etnisk 

variation ”drunknar” i den individuella variationen och därmed inte kan sägas ha så stor 

betydelse.
129

 

Även om det bortses från okända socioekonomiska och etniska variationer, som kan finnas i 

skelett och tänder, finns det ändå ett visst mått av osäkerhet i medicinska åldersbedömningar. 

Åldersbedömning mäts med hjälp av statistiskt underlag i form av en normalfördelningskurva. 

Normalfördelning är ett matematiskt verktyg som används för att beräkna sannolikheter, 

exempelvis beräkna fram sannolikheten att en person har uppnått en viss ålder utifrån tänders 

mognadsgrad.
130

 Spridningsmåttet kring detta medelvärde är standardavvikelse. I fråga om 

åldersbedömning varierar skelettmognaden stor mellan individer i samma ålder i övre 

tonåren.
131

 Vanligtvis finns det en standardavvikelse mellan ±2 och ±4 år.
132

 Med tanke på 

detta får dessa undersökningars värde anses vara begränsat. Kritiker menar således att varken 

skelett eller tandålder kan etablera kronologisk ålder med tillräcklig noggrannhet för att vara 

av något verkligt värde vid en åldersbedömning.
133

 

Dawidson är under intervjun noga med att framhålla att en medicinsk åldersbedömning inte 

handlar om att bestämma ålder, då detta inte är möjligt utan konkret bevisning. Istället handlar 

det om vilken ålder som är mest sannolik. De medicinska metoderna bygger på en 

sannolikhetsbedömning enligt ett visst tabellverk och uppvisar alltid en viss felmarginal. Det 

statistiska underlag som redovisas är inte alltid lättolkat för utomstående parter. Dawidson har 

många gånger blivit kallad som sakkunnig för att reda ut hur ”säker” den medicinska 

undersökning egentigen är.
134

 

                                                 
125

 Dawidson, Irena, rättsodontolog vid Rättsmedicinalverket i Solna, intervju den 3 mars 2014. 
126

 Dawidson. 
127

 Hjern, Brendler-Lindquist & Norredam, s. 2. 
128

 Hjern, Brendler-Lindquist & Norredam, s. 2. 
129

 Dawidson. 
130

 Vännman, Kerstin, Matematisk statistik, 2 uppl., Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 107 och 155. 
131

 Svenska Barnläkarföreningen, s. 3. 
131

 Svenska Barnläkarföreningen, s. 6. 
132

 Socialstyrelsen, Medicinsk åldersbedömning för barn i övre tonåren, s. 2. 
133

 Hjern, Brendler-Lindquist & Norredam, s. 2. 
134

 Dawidson. 



30 

 

Som framgår av denna framställning är att det idag inte någon säker medicinsk vetenskaplig 

metod som exakt kan fastställa den kronologiska åldern hos en levande person. Den 

biologiska variationen är betydande och ökar med åldern.
135

 Även Socialstyrelsen framhåller 

att det finns stora osäkerheter med medicinska åldersbedömningar.
136

 Trots det anser 

Socialstyrelsen att då det inte finns några säkra metoder, bygger läkarundersökningar och 

röntgen alltjämt på en vetenskaplig grund och därför förefaller det för ändamålet de lämpli-

gaste metoderna.
137

 En medicinsk ålderbedömning måste uppfylla krav på objektivitet, 

vetenskaplighet, kvalitet samt rättssäkerhet. För detta syfte har Socialstyrelsen utfärdat nya 

rekommendationer för att förbättra de metoder som används och på så sätt bidra till att barns 

grundläggande rättigheter tillgodoses.
138

 I dessa rekommendationer uppställer Socialstyrelsen 

ett antal kriterier för att medicinsk åldersbedömning ska kunna användas:
139

 

- Åldersbedömningar bör hanteras på ett standardiserat sätt. Medicinska ålders-

bedömningar bör genomföras vid ett begränsat antal kliniker. En samlad bedömning 

grundat på dessa utlåtanden bör sedan göras centralt av specialister vid en eller ett par 

institut, myndigheter eller motsvarande. 

- Ett 95 % konfidensintervall krävs vid den radiologiska bedömningen. 

- Den sammantagna bedömningen av allt utredningsmaterial om den uppgivna åldern 

gjorts sannolik eller inte, ska vara generös och styras av bevislättnadsregeln om 

tvivelsmålets fördel (benefit of the doubt). 
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5 Den tilltalades ålder i brottmålsprocessen 

5.1 Kroppsbesiktning av unga lagöverträdare 

För utredningen av brott och en effektiv lagföring innehåller rättegångsbalken regler som ger 

myndigheter rätt att använda sig av straffprocessuella tvångsmedel mot den enskilde. Straff-

processuella tvångsmedel delas in i kategorier om reella och personella tvångsmedel, där 

reella rör åtgärder mot egendom och personella rör ingrepp mot person.
140

 Att använda sig av 

ett straffprocessuellt tvångsmedel innebär ett ingrepp i den enskildes rättssfär, i dennes 

personliga frihet och integritet.
141

 Ett exempel på ett personellt straffprocessuellt tvångsmedel 

är kroppsbesiktning enligt RB 28 kap. 12 §. 

Åklagarmyndigheten utkom år 2006 med en rättspromemoria om möjligheten att använda sig 

av medicinska metoder vid en åldersbedömning.
142

 I ett akut utredningsskede där den 

misstänkte invänder att han eller hon inte uppnått straffmyndighetsålder, kan tand- eller 

skelettröntgen användas för att få till stånd en snabb och tillförlitlig åldersbestämning.
143

 För 

detta ändamål hänvisas till bestämmelsen om kroppsbesiktning enligt RB 28 kap. 12 §. Enligt 

RB 28 kap. 11 1 st. och 12 1 st.§§ får den som skäligen kan misstänks för ett brott på vilket 

fängelse kan följa kroppsbesiktigas för ändamålet att möjliggöra att föremål kan tas i beslag 

enligt RB 27 kap eller för att kunna undersöka omständigheter som är av betydelse för 

utredningen om brottet. 

Med kroppsbesiktning avses enligt RB 28 kap. 12 § 2 st. en undersökning av människo-

kroppens yttre och inre samt tagande av prov från människokroppen och undersökning av 

sådana prov. Undersökningen omfattar en okulär besiktning av den nakna kroppen och 

undersökning av kroppens håligheter såsom ändtarm, vagina och mun.
144

 Alla typer av 

provtagningar faller under begreppet kroppsbesiktning. Till exempel prov för DNA- analys 

tas för att jämföra med prov från brottsplats eller andra brottsutredningar.
145

 Vid en 

kroppsbesiktning får även annan läkarundersökning genomföras. Det kan exempelvis röra sig 

om en röntgenundersökning för att se om den misstänkte har fört in någonting i kroppen eller 

för att utröna huruvida den misstänkte är behäftad med viss sjukdom.
146

 Enligt RB 28 kap. 12 

§ 3 st. får dock endast kroppsbesiktning utföras om det kan ske utan nämnvärt men för den 

misstänkte. Det innebär att det inte får förekomma exempelvis operativa åtgärder som medför 

risk för framtida ohälsa och skada.
147
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Hur omfattande kroppsbesiktningen får vara är dock inget som utvecklas mer ingående och 

det är oklart vilken typ av undersökningar som får genomföras.
148

 Det har anförts att utred-

ning som har betydelse för brottet exempelvis skulle kunna vara röntgenundersökning av 

kroppens inre organ för att undersöka om en person försöker smuggla narkotika i sin kropp.
149

 

Det framgår emellertid inte om reglerna får användas även i annat fall än att utreda 

skuldfrågan. Enligt Åklagarmyndigheten kan reglerna om kroppsbesiktning tillämpas för att 

göra den undersökning som krävs för en åldersbedömning. Avgörande blir hur vidsträckt 

bestämmelsen om kroppsbesiktning kan tolkas. Här tordes uppfattningen vara att 

bestämmelsen även täcker undersökningar som syftar till att klarlägga huruvida den 

misstänkte gärningspersonen är straffmyndig eller ej. Detta är dock ingenting som har kunnat 

bekräftas i andra källor. Snarare tycks kroppsbesiktningsinstitutet vara tämligen oklart 

definierat. 

5.2 Utredningsansvar 

En av de frågor som aktualiseras är på vem ansvar vilar att den tilltalades ålder blir utredd. 

Åldern ska ges generell hänsyn genom BrB 29 kap. 7 §. Det är främst i samband med 

påföljdsbestämningen som åldersfrågan uppstått. Om den tilltalade gjort sig skyldig till brott, 

är det upp till rätten att fatta beslut i påföljdsbestämningen.
150

 I enlighet med RB 46 kap. 9 § 

måste viss utredning om den tilltalades personliga förhållande inhämtas och beaktas i den 

utsträckning det anses behövligt för att kunna bestämma påföljd. Till den tilltalades personliga 

förhållanden hör exempelvis personbevis, dagsbotsutredning, utdrag ur belastningsregistret, 

yttrande från Frivården eller socialnämnd, rättspsykiatrisk undersökning m.m.
151

 När det 

gäller utredning av påföljdsfrågan gäller inte principen om bevisomedelbarhet och det bästa 

beviskravet, vilket bl.a. gör det möjligt för rätten att grunda sin bedömning på skriftliga 

utlåtanden.
152

 Huruvida ålder ingår som en del i den tilltalades personliga förhållanden 

kommer inte explicit till uttryck. 

Viss utredning om den tilltalades levnadsförhållanden ska inhämtas redan under förundersök-

ningen av polis eller åklagare och vid åtal bifogas i förundersökningsprotokollet till rätten. 

Det gäller exempelvis uppgifter om den misstänktes inkomst- och förmögenhetsförhållanden, 

anställning och bostadsort.
153

 Om ytterligare eller ett mer ingående material behövs för att 

bedöma påföljd ska däremot rätten självmant inhämta utredning, vilket oftast sker genom 

någon form av sakkunnigutredning.
154

 Ett exempel på detta är frågan om utvisning på grund 

av brott enligt UtlL 8 a kap. 1 och 5 §§. Utvisning på grund av brott beslutas enligt UtlL 8 a 

kap. 6 § av den domstol som handlägger brottmålet. Enligt UtlF 7 kap. 10 § ska domstolen när 

fråga om utvisning uppkommer inhämta yttrande från Migrationsverket om det kan antas 

föreligga hinder för utvisning. 
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Rätten anses av tradition ha ett större ansvar för påföljdsutredningens införskaffande än i 

skuldfrågan.
155

 Frågan om rättens ansvar för utredningens fullständighet behandlas av 

Rättegångsutredningen i SOU 1982:26 Översyn av rättegångsbalken. Föredragande 

departementschef ansåg att det genom åklagarkårens stigande kompetens och det ökade 

användandet av offentliga försvarare, nu utvecklats goda förutsättningar för att parterna själva 

kunde se till att utredningen i ansvarsfrågan blev fullständig.
156

 Rätten skulle däremot ha kvar 

det slutliga ansvaret för att det fanns tillräckligt underlag för att avgöra påföljdsfrågan. 

Lämpligt torde dock vara att parterna även fortsättningsvis angav för rätten vilken utredning i 

påföljdsfrågan de ansåg vara behövlig.
157

 

I Straffprocessutredningens betänkande SOU 2013:17 Brottmålsprocessen diskuteras frågan 

om utredningen för den tilltalades personliga förhållanden. Bland annat föreslås att åklagaren 

som huvudregel ska ange ett påföljdsyrkande när åtal väcks. Ett ökat ansvar för åklagaren 

skulle i sådant fall innebära att han eller hon redan under förundersökningen måste skapa sig 

en preliminär uppfattning i påföljdsfrågan.
158

 För detta måste åklagaren redan på ett tidigt 

stadium inhämta utredning om den misstänktes personliga förhållanden i den mån det är 

relevant för påföljden. Syftet med en sådan förändring är att skapa mer uppmärksamhet kring 

påföljdsfrågan och att åklagaren därmed resonerar mer ingående om de försvårande och 

förmildrande omständigheter som är relevanta i rättegången. Förslaget är att förstahands-

ansvaret för att ta fram utredning i påföljdsfrågan förskjuts från rätten till parterna.
159

 Det 

leder till en mer utförlig argumentation, vilket därmed skapar bättre förutsättningar för en 

enhetlig rättstillämpning.
160

 Därigenom ökas förutsättningarna för att rätten i ett senare skede 

har ett fullgott beslutsunderlag på vilket de kan avgöra påföljdsfrågan. 

I intervju med kammaråklagare Anna Svedin menar hon att utredningsansvaret är något som 

åläggs åklagarkåren idag.
161

 Det är i vart fall hur hon tolkar rättens uppfattning. Hon kom i 

kontakt med åldersbedömning i ett mål i Svea hovrätt.
162

 Där förordnade rätten åklagaren att 

exempelvis vidta utredningsåtgärder och skicka ambassadförfrågningar. I det fallet ett 

utredningsansvar åläggs åklagare upplever Svedin att samma bevisregler gäller för ålder så-

som för skuldfrågan i brottmål. Detta är långt ifrån självklart och det skulle likväl kunna 

omfattas av rättens utredningsansvar för personalia. Det skulle då i sådant fall falla på rätten 

att utreda ålder.
163

 För att få klarhet behöver rätten ”sätta ned foten”.
164

 Svedin tror att ålders-

bedömningar kommer att bli ett allt vanligare problem. Det är Svedins uppfattning att HD bör 

ta upp frågan för att skapa prejudicerande fall.
165

 

                                                 
155

 SOU 2013:17, del I, s. 236. 
156

 Prop. 1986/87:89, s. 108. 
157

 Prop. 1986/87:89, s. 109. 
158

 SOU 2013:17, del I, s. 236. 
159

 SOU 2013:17, del I, s. 220. 
160

 SOU 2013:17, del I, s. 239. 
161

 Svedin, Anna, kammaråklagare vid Södertörns åklagarkammare, intervju den 26 februari 2014. 
162

 Svea hovrätt, avd. 01, dom 2013-10-16 i mål nr. B 905-13. 
163

 Svedin. 
164

 Svedin. 
165

 Svedin. 



34 

 

Sammanfattningsvis har således rätten idag en omfattande utredningsskyldighet för påföljds-

bestämning. Ålder är del av den tilltalades personliga förhållanden och samtidigt en del som 

är av betydelse för påföljdsbedömningen. Idag tycks rätten ha det huvudsakliga ansvaret för 

att fråga om ålder utreds i den mån detta har betydelse för påföljdsbestämningen. Övriga par-

ter har till stor del en upplysningsplikt. Detta är dock långt ifrån självklart. Till skillnad från 

övriga omständigheter som tillhör den tilltalades personliga förhållanden är ålder en faktor 

som inte bara påverkar påföljdsbestämningen, utan en fråga som påverkar hela rättskedjan. 

Av vad som framkommit ovan påbörjas utredning om åldersbedömning i och med att frågan 

aktualiseras under förundersökningen. Enligt kammaråklagare Anna Svedin tycks ålders-

bedömning vara en fråga som rätten gärna ”lägger över” på åklagarsidan. 

Åklagarmyndigheten idag ser det som en del av utredningsarbetet. Då stor oklarhet råder 

inom rättstillämpningen är det viktigt att detta klargörs för att skapa enhetlighet. 

5.3 Bevisskyldighetens omfattning - bevisbörda och beviskrav 

5.3.1 Bevisbörda 

Att påföljdsfrågan ska bedömas på grundval av bevismaterialet har väckt frågan om det kan 

åläggas bevisbörda för ålder och vilket beviskrav som i sådant fall ställs. Bevisbördan anger 

vem som har att prestera bevisning. Med att en part bär bevisbörda menas att det är den part 

som måste lägga fram tillräckligt stark bevisning angående ett visst rättsfaktum för att detta 

ska kunna läggas till grund för domen.
166

 I brottmål är det åklagaren som har bevisbördan för 

samtliga moment som ingår i gärningsbeskrivningen.
167

 Principen om bevisbördans placering 

i brottmål har inte kommit till uttryck i lag, utan motiveras med resonemanget att det skulle 

strida mot oskyldighetspresumtionen i artikel 6.2 Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna [cit. EKMR] att ålägga den tilltalade 

att bevisa sin egen oskuld. Åklagarens bevisbörda anses även komma till uttryck genom den 

allmänt vedertagna rättsprincipen in dubio pro reo (vid tvivel till förmån för den tilltalade).
168

 

I stort anses konsekvenserna av en felaktigt fällande dom vara betydligt allvarligare än 

följderna av en felaktigt friande dom och kravet på en effektiv rättskipning får således stå 

tillbaka till förmån för den enskildes rättssäkerhet.
169

 

När det kommer till påföljdsbestämning blir resonemang om bevisbörda mindre tydligt. I 

doktrin har det anförts att åklagarens bevisbörda även omfattas av förekommandet av 

försvårande omständigheter och frånvaron av straffmildrande omständigheter, eftersom detta 

är av betydelse vid straffvärdebedömningen.
170

 Förhållanden som enbart är av betydelse för 

påföljdsvalet betraktas däremot inte omfattas av åklagarens bevisbörda.
171

 Frågor som rör den 

tilltalades personliga förhållanden är följaktligen normalt inte av sådan karaktär att något 
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resonemang kring bevisbörda förs. Det har även anförts att det rent av skulle vara olycklig att 

generellt hänvisa till bevisbörda i frågan om påföljdsbestämning. Eftersom rätten har ett 

utredningsansvar bör ingen part lida skada av att detta inte uppfylls.
 172

 

Från annat håll i doktrinen har det likväl anförts att bevisbörda bör gälla även för 

omständigheter som enbart är av betydelse vid påföljdsbestämningen. Om den tilltalade påstår 

att det föreligger omständigheter som kan verka förmildrande på brottets allvar bör rätten ta 

hänsyn till denna, om inte åklagaren lägger fram bevisning som gör att ett beaktande framstår 

som obefogat.
173

 Det bör även gälla för de omständigheter som endast har betydelse för 

påföljdsbestämning.
174

 Roberth Nordh skriver exempelvis att ”påstår t.ex. den tilltalade att 

han eller hon vid fällande dom riskerar avsked från anställning, får det anses vila på åklagaren 

att motbevisa riktigheten i påståendet.”
175

 Detta bör dock endast handla om de invändningar 

och påståenden som är tillräckligt konkreta för att på något vis kunna kontrolleras.
176

 Här är 

således Nordhs ståndpunkt att åklagaren har bevisbördan för omständigheter som är 

mildrande i påföljdshänseende på samma sätt som för ansvarsfrihetsgrunder. 

5.3.2 Beviskrav 

Beviskravet avgör hur stark bevisningen som krävs för att bevisbördan ska anses vara 

uppfylld och ett rättsfaktum ligga till grund för fällande dom.
177

 Beviskrav kommer till 

uttryck i RB 35 kap. 1 § i vilken anges att ”rätten skall efter samvetsgrann prövning av allt, 

som förekommit, avgöra, vad i målet är bevisat.” 

Frågan om beviskrav för påföljdsbestämningen diskuterades av HD i NJA 2004 s. 702 

rörande huruvida en gärning begåtts under påverkan av allvarlig psykisk störning eller ej. 

Angående beviskrav vid påföljdsbestämning generellt ”gäller [inte] något sådant beviskrav 

som uppställs beträffande skuldfrågan. Inte heller kan det anses lämpligt eller ens möjligt att 

tillämpa någon princip av det slag som brukar betecknas med de latinska uttryckssätten in 

dubio pro reo och in dubio mitius, d.v.s. att det finns en presumtion till förmån för den 

tilltalade eller för den mildare utgången. En anledning till detta är att det i det enskilda fallet 

ofta inte går att avgöra vad som är förmånligast för den tilltalade i påföljdsvalet.”
 178 

När det gäller det krav som ställs i brottmål avseende skuldfrågan, anges genom rättspraxis att 

det ska vara ”ställt utom rimligt tvivel”.
179

Avseende påföljdsbestämningen sker emellertid en 

helhetsbedömning där principen om det bästa bevismaterialet inte gäller. Det kan få till följd 

att lika höga beviskrav som beträffande skuldfrågan inte kan upprätthållas. Vilket beviskrav 

som bör gälla får därför avgöras från fall till fall.
180
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6 Rättspraxis 

6.1 Rättsfall före Socialstyrelsens nya ställningstagande 

Hovrätten för Nedre Norrland, dom den 20 augusti 2009 i mål nr. B 676-09 

TM stod åtalad för våldtäkt m.m. I och med förhandlingen i hovrätten uppgav TM att han var 

18 år gammal. Enligt den åldersbedömning som Migrationsverket tidigare gjort bedömdes han 

emellertid vara ett år äldre. Vidare bedömde Migrationsverket att det medborgarbevis som 

TM åberopat som stöd för sin ålder inte var en äkta handling. Hovrätten ansåg att det inte 

fanns någon anledning att ifrågasätta den åldersbedömning som Migrationsverket gjort. I 

straffmätning tog hovrätten, i enlighet med BrB 29 kap. 7 §, hänsyn till att TM vid gärnings-

tillfället istället skulle bedömas om 19 år gammal. 

Hovrätten för Nedre Norrland, dom den 23 november 2009 i mål nr. B 740-09 

I rättsfallet angående våldtäkt m.m. uppgav den tilltalade WN att han var född år 1993 och 

således 16 år gammal. Migrationsverket hade tidigare bedömt honom som betydligt äldre. 

Vidare hade äktheten hos de dokument som WN själv uppvisat ifrågasatts. Utöver WN:s egna 

uppgifter och identitetshandlingar, genomfördes en medicinsk åldersbedömning. Den 

medicinska utredningen bestod dels av en tandröntgenundersökning som angav att WN hade 

fullt utvuxna tänder och därmed med 90 % säkerhet kunde beräknas vara minst 15 år gammal, 

dels röntgenbilder av WN:s hand som visade en skelettålder motsvarande minst 19 år. 

Hovrätten valde att ta in kompletterande utredning genom yttrande från bl.a. Socialstyrelsen 

angående säkerheten i den medicinska åldersbedömningen. Socialstyrelsen menade att denna 

metod hade begränsningar p.g.a. en standardavvikelse på två år. Med hänsyn till att materialet 

som metoden grundade sig på var nordamerikanskt, kunde dessutom denna avvikelse vara 

ännu något större för andra etniska grupper. Även de läkare som tidigare undersökt WN 

hördes jämlikt RB 40 kap 8 §. Efter en förnyad bedömning på samma material ansågs WN 

med 98 % sannolikhet vara 16,5 år eller äldre. Hovrätten ansåg inledningsvis att den 

bedömning som Migrationsverket tidigare gjort angående WN:s ålder i och för sig inte kunde 

sägas vara felaktig och ifrågasatte den därför inte. Trots en medicinsk åldersbedömning hade 

man dock inte förmått att mer definitivt besvara frågan om ålder. Hovrätten konstaterade att i 

det oklara läge som rådde fick man utgå från att WN inte var äldre än han själv uppgett. Detta 

för att inte riskera att döma WN till en strängare påföljd än han skulle fått om hans ålder med 

säkerhet kunnat fastställas. 

Svea hovrätt, dom den 27 juli 2010 i mål nr. B 4453-10 

I samband med förhandling i hovrätten framställdes invändning om att den tilltalade DN var 

född år 1991 och inte år 1988 som tidigare utvisats. I utredningen fanns dels officiella 

handlingar, dels en medicinsk åldersbedömning som gav stöd för att DN var född så tidigt 

som år 1988. Den medicinska åldersbedömning visade på ett helt moget skelett och en 

tandutvecklingsgrad som motsvarade 20,4 år. Sannolikheten för att DN uppnått en ålder om 

minst 18 år bedömdes till 90 %. 
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Angående de officiella handlingar som angav att DN var född år 1988, hördes DN:s mor. Mot 

bakgrund av hennes vittnesmål ansågs anteckningen om födelseår ha ett begränsat bevisvärde. 

Hovrätten fick därför falla tillbaka på den tilltalades egen utsaga och den medicinska 

utredningen. Här konstaterade hovrätten att av den medicinska utredningen kunde ingen 

annan slutsats dras om DN:s ålder än att han sannolikt var över 18 år. I det osäkra läge som 

rådde utgick hovrätten istället från att DN var född år 1991. 

Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom den 7 april 2011 i mål nr. B 522-11 

I detta rättsfall angående rån noterade hovrätten kort att vid straffmätning skulle den tilltalade 

MM:s ålder beaktas. I tingsrätten hade MM uppgivit att han var född år 1990 och således 

under 21 år vid tiden för gärningen. Åklagaren valde att utgå från den tilltalades uppgifter och 

i brist på övrig utredning godtogs detta sedermera även av hovrätten. 

Göta hovrätt, dom den 2 juli 2012 i mål nr. B 1332-12 

Sju personer stod här åtalade för grov våldtäkt m.m. I hovrätten hade tre av de tilltalade; MA, 

HR och RG, invänt att straffet skulle sättas ned eftersom de var väsentligt yngre än vad 

Migrationsverket tidigare fastställt. Vidare invändes att med tanke på bevisbördans placering i 

brottmål borde de tilltalades uppgift om ålder godtas om inte annat blev utrett. Hovrätten 

anförde inledningsvis att ”så såsom ålder har aktualiserats i detta mål är det en fråga som rör 

den tilltalades personliga förhållanden, och är enligt hovrättens bedömning då inte en fråga 

som fullt ut omfattas av sedvanliga bevisbörderegler för brottmål /…/ Migrationsverkets 

åldersbedömningar, trots de brister som dessa åldersbedömningar säkert kan ha, bör godtas 

om det inte framkommer omständigheter som ger skäl att sätta dem i fråga.”
181

 

Beträffande den tilltalade RG fanns sedan tidigare en skelettröntgenundersökning. Trots att 

RG:s skelettutveckling bedömdes som fullvuxet, rådde fortfarande kvarstående oklarheter om 

RG:s exakta ålder. Med hänsyn till denna omständighet fann hovrätten skäl till att döma RG 

till ett något lägre fängelsestraff. Angående MA:s ålder presenterades under förhandlingen en 

identitetshandling, som enligt Migrationsverket var uppenbart felaktig. I HR:s fall hade HR 

vid ankomsten till Sverige åberopat en handling som skulle ge stöd för att han var född år 

1993. Migrationsverket kunde dock varken bekräfta handlingens äkthet eller innehåll. Vad 

som framkommit om MA och HR motiverade inte hovrätten att frångå den åldersbedömning 

som Migrationsverket tidigare hade gjort. 

6.2 Rättsfall efter Socialstyrelsens nya ställningstagande 

Hovrätten för Västra Sverige, dom den 28 december 2011 i mål nr. B 4623-12 

MA och FO stod åtalade för rån m.m. MA och FO hade i samband med sin asylansökan i 

Sverige uppgett att de var födda år 1995 respektive år 1994. Om det stämde skulle MA varit 

16 år och FO 17 år vid tiden för den brottsliga gärningen. Av tandröntgenundersökningar 

framgick att den troligaste åldersskattningen av MA var minst 20,5 år och av FO minst 19,2 

år. Detta kompletterades med röntgenundersökningar av MA:s och FO:s handskelett där 
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skelettåldern för dem båda uppskattades till över 19 år. Sammanfattningsvis talade mycket för 

att MA och FO var betydligt äldre än vad de själva inledningsvis uppgett. I hovrättens 

domskäl hänvisades till Socialstyrelsens ställningstagande om att det inte finns någon 

medicinsk metod som exakt kunde fastställa åldern på de tilltalade. Hovrätten ansåg därmed 

att medicinsk åldersundersökning inte kunde ge ett klart besked angående MA och FO:s ålder. 

Med hänsyn till den osäkerhet som rådde fordrades att även andra omständigheter vägdes in 

vid bedömningen. 

I MA:s fall hade Migrationsverket tidigare i sin bedömning utgått från ett fransk identitetskort 

som angav att MA var född år 1990 och således över 21 år. Hovrätten ansåg att det inte fanns 

något egentligt skäl att ifrågasätta Migrationsverkets bedömning av MA:s ålder. Vid en 

sammantagen bedömning ansåg sig hovrätten kunna säga att MA i vart fall var över 18 år. Det 

gick dock inte att med säkerhet avgöra hur mycket äldre än 18 år MA var och därför utgick 

också hovrätten från att MA inte var äldre än 18 år. Vad gäller FO:s fanns uppgifter hos 

Interpol som angav att han var född år 1987 alternativt 1989. Dessa omständigheter 

tillsammans med den medicinska åldersbedömningen visade sammantaget på att FO i vart fall 

var över 18 år och inte kunde vara född så sent som år 1994. Det gick dock inte med säkerhet 

att säga att FO var över 21 år och hovrätten utgick därför från att han inte var äldre än 18 år. 

Svea hovrätt, dom den 16 oktober 2013 i mål nr. B 905-13 

I rättsfallet angående grov våldtäkt och mord m.m. bedömdes straffvärdet för den samlade 

brottsligheten uppgå till livstids fängelse. Redan under förundersökningen hade dock fråga 

uppkommit om den tilltalade SZ:s ålder. Enligt de identitetshandlingar som fanns med i 

förundersökningen var SZ 20 år gammal år 2010 och således vuxen vid tiden för mordet. SZ 

menade emellertid att dessa var felaktiga. I syfte att få gifta sig i Sverige hade han i samband 

med ansökan om uppehållstillstånd medvetet lämnat felaktiga uppgifter om sin ålder för 

Migrationsverket. I hovrätten presenterades sedermera en ny handling med ny uppgift om 

ålder och som angav att SZ istället var 19 år någon gång på våren 2012. SZ: ålder vid brottet 

var således någonstans mellan 19 och 21 år. Hovrätten konstaterade inledningsvis att enligt 

BrB 29 kap. 7 § 2 st. fanns ett förbud mot att dömas till livstids fängelse för brott som någon 

begått innan han eller hon fyllt 21 år. Frågan som hovrätten ställdes inför var således huruvida 

SZ ansågs vara fyllda 21 år och således kunde dömas till livstids fängelse eller ej. 

I det här fallet ifrågasattes inte huruvida SZ var fullvuxen, vilket gjorde att en medicinsk 

åldersbedömning inte skulle kunna var behjälplig att utreda SZ ålder. Hovrättens bedömning 

fick istället falla tillbaka på de olika identitetshandlingar som presenterats. Trots omfattande 

undersökning kunde inte identitetshandlingarnas äkthet fastställas. Enligt hovrätten 

konstaterade att ”det inte [kan] komma i fråga att i enlighet med straffvärdet bestämma 

påföljden för [SZ:s] brottslighet till fängelse på livstid om det inte har klarlagts att han hade 

fyllt 21 år vid tiden för gärningarna.”
182

. Då det inte kunde uteslutas att den handling som SZ 

åberopat utvisade felaktiga uppgifter, fann hovrätten att den senaste uppgiften om ålder fick 

ligga till grund för bedömningen om SZ ålder. SZ bedömdes vara 19 år och straffet 

tidsbestämdes till fängelse i 13 år. 
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Hovrätten för Västra Sverige, dom den 30 januari 2014 i mål nr. B 5449-13 

Den tilltalade YF menade i detta rättsfall att han var född år 1994. Från ett danskt asylkort 

fanns det emellertid antecknat födelsedatum år 1992. YF menade att de danska myndigheterna 

hittat på detta datum efter att ha undersökt hans tänder och röntgat hans skelett. YF förekom 

tidigare under tre avsnitt i belastningsregistret under ett samordningsnummer daterat med årtal 

1992. Då YF var dömd sedan tidigare enligt födelseår 1992 saknades enligt hovrätten 

anledning att anta att YF var under 21 år. 

6.3 Sammanfattning 

I ovanstående åtta rättsfall ställs hovrätten inför frågan hur en ung lagöverträdares ålder ska 

bedömas när tillförlitliga identitetshandlingar saknas. Vad som först och främst kan 

konstateras är att rättstillämpningen tycks sakna ett regelverk att förhålla sig till när en 

tilltalads ålder är oklar, med resultatet att bedömningen sker i olika omfattning och på olika 

sätt. Ett tydligt exempel på detta är Hovrätten över Skåne och Blekinges dom i mål nr. B 522-

11 där i princip inget egentligt resonemang förs om den tilltalades ålder. Då varken utredning 

tycks finnas eller inhämtas väljer hovrätten att gå på den tilltalades utsaga. Vidare i Hovrätten 

för Västra Sveriges dom i mål nr. B 5449-13 är den tilltalade till synes åldersbedömd i 

Danmark och tidigare lagförd i Sverige varpå hovrätten väljer att inte självständigt pröva 

frågan. I övriga sex rättsfall som undersökts tas däremot inte den tilltalades utsaga för visst, 

utan istället förs ett mer omfattande resonemang om den tilltalades ålder. 

En tidig iakttagelse är också att åldersfrågan aktualiseras i olika skeden av rättsprocessen. I 

vissa fall kan oklarheter rörande den unges ålder uppstå redan i samband med förundersök-

ningen. Ett exempel på det är Svea hovrätts mål nr. B 905-13, men där nya uppgifter först kan 

presenteras i och med förhandling i hovrätten. I Hovrätten för Nedre Norrlands mål nr. B 676-

09 uppkommer däremot frågan om den tilltalades ålder först i och med förhandlingen i 

hovrätten. Detta kan innebära att det blir svårare för samtliga parter att kunna skapa sig en 

uppfattning om hur kommande bedömning av ålder eventuellt kommer ske. 

Som tidigare avhandlats i kapitel 4 i föreliggande uppsats genomförs en åldersbedömning av 

Migrationsverket i samband med ansökan om asyl eller uppehållstillstånd. I flertalet av 

undersökta rättsfall inhämtas denna utredning som underlag i brottmålsprocessen. I två utav 

ovan undersökta rättsfall väljer också hovrätterna att gå på Migrationsverkets ålders-

bedömning. I Hovrätten för Nedre Norrlands dom i mål nr. B 676-09 hänvisar hovrätten till 

Migrationsverkets åldersbedömning och därmed vidtas inte någon ytterligare undersökning i 

frågan. Ett mer ingående resonemang förs i Göta hovrätts dom i mål nr. B 1332-12 där 

hovrätten konstaterar att ålder hör till den tilltalades personalia. Trots eventuella brister som 

en åldersbedömning kan ha bör Migrationsverkets åldersbedömning tjäna som utgångspunkt. 

Tillämpas ett sådant resonemang tyder mycket på att ålder är en fråga som rätten självständigt 

ska fatta beslut om. Det skulle då inte vara en fråga som omfattas av åklagarens bevisbörda 

och således ingenting som åklagaren ska föra bevisning om. Migrationsverkets tidigare 

bedömning får således viss bäring och rätten ska avgöra frågan främst med hjälp av en sådan 

eventuell utredning. 
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I just B 1332-12 öppnar dock Göta hovrätt ändå för att det finns omständigheter som ger skäl 

att sätta en tidigare åldersbedömning ifråga. Vad dessa skäl skulle vara utvecklas inte vidare. I 

rättsfallet visar det sig att den tilltalade RG genomgått en medicinsk åldersbedömning. Även 

fast denna inte stödjer att RG är yngre än vad som tidigare hävdats av Migrationsverket, 

menar hovrätten att medicinska åldersbedömningar generellt redovisar en viss felmarginal. 

Omständigheten att det finns en felmarginal innebär en osäkerhet angående RG:s ålder som 

inte kan bortses ifrån. På grund av detta frångås den tidigare åldersbedömningen till förmån 

för en mildrande bedömning. 

Just medicinsk åldersbedömning är något som ofta figurerar i samband med åldersbedömning 

av den tilltalade. Av de sammanlagt åtta rättsfall som undersöks har en medicinsk ålders-

bedömning genomförts i hälften utav fallen. Hovrätten för Nedre Norrlands mål nr. B 740-09 

och i Svea hovrätts mål nr. B 4453-10 ansågs att det visserligen inte kan sägas att tidigare 

åldersbedömning som är genomförd av Migrationsverket är felaktig. I ljuset av den 

medicinska åldersbedömning som redovisas väljer hovrätterna att falla tillbaka på den 

tilltalades påstådda ålder. I Hovrätten för Västra Sveriges dom i mål nr. B 4623-12 finner 

hovrätten likt ovan att inga egentliga skäl finns till att ifrågasätta Migrationsverkets ålders-

bedömning. Eftersom det inte med säkerhet går att fastställa de tilltalades ålder sker en mer 

fördelaktig bedömning som frångår den tidigare. Till skillnad från tidigare fall utgår hovrätten 

emellertid inte från den tilltalades påstådda ålder. Här resonerar hovrätten lite annorlunda och 

lägger viss betydelse vid den medicinska åldersundersökningen samt menar att bevisningen är 

så pass tillförlitlig att det i vart fall kan anses utrett att de tilltalade är över 18 år. 

Hur rättstillämpningen ska förhålla sig till tidigare åldersbedömningar av Migrationsverket 

råder det således delade meningar om. I vart fall tycks det inte finnas någon egentlig 

anledning att ifrågasätta den, vilket tyder på att Migrationsverkets bedömning borde tjäna som 

utgångspunkt. Trots det förekommer ofta att en ny omfattande utredning genomförs i 

brottmålsprocessen och den ursprungliga bedömningen frångås. Det med hänvisning till den 

oklarhet som generellt råder vid åldersbedömning. Framförallt tycks hovrätten hänvisa till den 

medicinsk åldersbedömning som vidtagits och som inte lyckats bringa klarhet i åldersfrågan.  

En medicinsk åldersbedömning skulle kunna vara en omständighet som anses vara skäl till att 

frångå Migrationsverkets tidigare bedömning. Åldersbedömning redovisas genom troligaste 

skattning i en normalfördelningskurva, exempelvis att det med 16 % säkerhet kan sägas att 

personen inte är under 18 år. Att detta är en bedömning ska kan ge en fingervisning av 

troligaste skattning, vilket innebär att det aldrig helt kan uteslutas att den tilltalade har en 

lägre ålder än den som påstås. I ljuset av den osäkerhet som ett statistiskt material uppvisar är 

hovrätterna försiktiga med att tolka in för mycket i dessa resultat. Osäkerheten i ålders-

bedömningar leder till att rättstillämpningen väljer att falla tillbaka på den tilltalades ålder 

eller i vart fall väljer en lägre ålder om inte andra uppgifter kan påvisa något annat. 

Att medicinska åldersbedömningar har ett begränsat värde konstateras i Svea hovrätts dom i 

mål nr. B 905-13 där hovrätten anser att metoden inte är tillräckligt säker för att avgöra 

huruvida den tilltalade är 19- eller 21 år. Här utgår inte heller hovrätten från 

Migrationsverkets ursprungliga bedömning utan väljer att ta hänsyn till de nya identitetshand-
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lingar som åberopats. Tidigare har rättstillämpningen till synes följt Migrationsverkets 

bedömning när det gäller identitetshandlingar och det har inte ansetts vara ett skäl att frångå 

Migrationsverkets ursprungliga bedömning. I B 905-13 går det dock inte att utläsa vilken av 

handlingarna som är äkta. I den situationen anser hovrätten att det måste vara klarlagt att den 

tilltalade är fyllda 21 år om livstidsstraff ska kunna utdömas. 

År 2012 utkom Socialstyrelsen med ett nytt reviderat ställningstagande angående ålders-

bedömningar där användandet av en sådan metod och dess begränsande värde förtydligades. I 

Hovrätten för Västra Sveriges dom i mål nr. B 4623-12 har man tagit dessa till sig och 

bekräftar på ett tydligt sätt att medicinska åldersbedömningar har ett begränsat värde. En 

uppgift om den tilltalades ålder bör inte ensamt ligga till grund för bedömningen utan närmare 

prövning. Genomgående tycks rättspraxis vara väldigt restriktiv vad gäller medicinska ålders-

bedömningar. Det finns inget som tyder på att Socialstyrelsens nya ställningstagande har 

förändrat detta på något vis. 

I rättstillämpningen genomförs således en tämligen omfattande utredning och det förs vida 

resonemang om ålder och dess metoder. Rättstillämpningen är dock oerhört försiktig vad 

gäller att falla tillbaka på och bedöma den unge lagöverträdarens ålder med hjälp av dessa när 

de inte styrks av mer definitiv bevisning såsom tidigare domslut.
183

 Som tidigare understrukits 

av yrkesverksamma inom detta ämne och i den litteratur som finns att tillgå, finns i nuläget 

ingen exakt metod som kan ge svar på en ung lagöverträdares ålder. Det förfaller tämligen 

omöjligt att då, som rättstillämpningen tycks vilja, kunna med säkerhet fastställa den unge 

lagöverträdarens ålder. I och med att detta krav på åldersbedömning inte kan tillgodoses ska 

de tilltalades egna uppgifter om sin ålder gälla alternativt leda till en mildare bedömning som 

ska godtas om det inte finns anledning att ifrågasätta den. 

Då rätten ställs inför att bedöma den unge lagöverträdarens ålder ställs höga krav på den 

bevisning som frambringas. Hovrätterna hänvisar till att åldern inte har fastställts ”med 

säkerhet” eller ”inte klarlagts”.
184

 Det har givit upphov till frågan om ålder blivit en 

bevisprövningsfråga som i så fall åläggas åklagaren. Rättspraxis ger dock inga tydliga besked 

i denna fråga. Ofta hänvisar rätten till åklagarens framlagda bevisning. Det förkommer dock 

inte någonstans att åklagaren explicit skulle ha att bevisa den tilltalades ålder. Av Göta 

hovrätts mål nr. B 1332-12 är hovrätten betydlig tydligare i sin framställning och menar på att 

ålder inte omfattas av sedvanliga bevisregler och därmed inte bör åläggas åklagaren att utreda. 

Detta resonemang klarläggs dock enbart i ett rättsfall. Förevarande rättsfallsutredning har inte 

kunnat fastställa vilket resonemang rättstillämpningen för och rättsläget får anses som oklart. 
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7 Analys och avslutande kommentarer 

7.1 Den kronologiska ålderns betydelse för en ung lagöverträdare 

Det är mycket som händer hos en människa i övergången från barn till vuxenliv. Ungdomar är 

under en period inne i en mycket känslig utvecklingsfas i livet. De är formbara, öppna för nya 

intryck och det är lätt att hamna ”snett”. Den grundläggande uppfattningen i svensk straffrätt 

är därför att unga lagöverträdare bör särbehandlas med hänsyn till deras bristande mognads-

grad, begränsade erfarenheter och höga sanktionskänslighet. Ungdomar som begår brott 

betraktas således som en skyddsvärd grupp. 

I brottsbalken tar lagstiftaren tydligt den unge lagöverträdarens ålder i konsideration. Ett 

exempel på det är bestämmelsen i BrB 29 kap. 7 §, genom vilken den unge lagöverträdaren 

generellt får en s.k. ungdomsreduktion i samband med lagföring för brott. Även om andra 

omständigheter ska vägas in vid påföljdsbestämningen kan de faktum att den unge lag-

överträdaren bedöms som ett år äldre (eller yngre) få avgörande betydelse vad gäller straffets 

längd. Den unge lagöverträdarens kronologiska ålder påverkar således bl.a. påföljds-

bestämningen och är därmed av oerhörd stor betydelse. Det är viktigt att se till att den unge 

lagöverträdaren inte döms till en svårare påföljd än vad som förutsätts enligt gällande rätt. 

Ålder är därmed en omständighet som inte kan bortses ifrån. 

För att undvika att beslut fattas där hänsyn till den unges ålder inte tas och för att kunna 

behandla och eventuellt slutligen lagföra den unge i överensstämmelse med gällande rätt är 

det viktigt att den unges ålder fastställs. I händelse av att den unge lagöverträdarens ålder 

skulle vara oklar är det angeläget att den unge kan presentera handlingar som styrker hans 

eller hennes identitet och födelseår. När sådana handlingar inte finns att tillgå är det oerhört 

viktigt att åldern klargörs på annat sätt. 

7.2 Åldersbedömningens genomförande 

Först och främst kan konstateras att det idag inte finns någon vetenskaplig metod med vilken 

det är möjligt att fastställa kronologisk ålder. Det går därför inte att exakt bestämma hur gam-

mal en person är om åldern från början är okänd. I och med det kan den unge lagöverträdarens 

ålder bli en bedömningsfråga för rätten. En försvårande omständighet i sammanhanget är att 

det inte finns någon rättslig reglering om hur bedömningen av ålder ska genomföras. Inte hel-

ler ges ledning i förarbeten och prejudikat. Åldersbedömning är dessutom ett ämne som är 

sparsamt behandlat i den juridiska doktrinen. Av det material som finns att tillgå på området 

berörs åldersbedömningen oftast i kontexten asylsökande och inte unga lagöverträdare. 

När väl uppgiften att bedöma ålder uppkommer i rättstillämpningen saknas anvisningar att 

falla tillbaka på. Rätten kan istället bli utelämnad till att själv avgöra hur ålder ska bedömas i 

det enskilda fallet. I de rättsfall som undersökts har bristen på rättslig reglering och annat 

material yttrat sig på så sätt att åldersbedömningen utreds i olika omfattning. Vad gäller ålder 

väljer rätten allt från att falla tillbaka på den tilltalades uppgift om ålder, till att genomföra en 

egen mycket omfattande utredning innehållande exempelvis läkarutlåtanden. Till detta tycks 
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utredningen om ålder ske i olika skeenden av brottmålsprocessen. Åldersfrågan aktualiseras 

redan i samband med förundersökningen, men kan tas upp så sent som förhandling i tingsrätt 

eller hovrätt. Sammanfattningsvis kan konstateras att det idag saknas en enhetlig rättstillämp-

ning, mycket till följd av den brist på rättslig reglering som råder. Osäkerheter som råder inne-

bär att det för parterna i processen blir svårare att kunna skapa sig en uppfattning om hur 

kommande bedömning av ålder eventuellt kommer ske. Frågor har dels uppstått om vem som 

har att utreda den unges ålder, dels om ålder tillhör rättens officialprövning eller om det ingår 

i åklagarens bevisbörda. 

7.2.1 Vem har utredningsansvaret för den unge lagöverträdarens ålder? 

En uppfattning som presenteras i de rättsfall som undersökts är att ålder skulle ingå som en 

del i utredningen om tilltalades personalia. Detta konstaterande kan uppsattas som ett logiskt 

resonemang eftersom ålder är en del av den enskildes identitet och presenteras via person-

bevis eller liknande. För närvarande är det rent formellt rätten som ansvarar för inhämtandet 

av stora delar av personalian. Det är ett resonemang som stöds av lagtext och förarbeten. 

Även i doktrin tycks huvuduppfattningen vara att personalia ligger på domstolens utrednings-

ansvar och är en del av domstolens officialprövning inför påföljdsbestämningen. Respektive 

parter bör dock om anledning föreligger upplysa rätten om att en viss omständighet behöver 

utredas närmare. Om ålder faller inom ramen för inhämtandet av personalia, faller ålder även 

inom gränserna för rättens utredningsansvar. 

Ålder är emellertid inte enbart av betydelse för påföljdsbestämningen, utan en faktor som 

påverkar hanteringen av den unge i fler delar av rättsprocessen. Exempelvis finns särskilda 

bestämmelser i LUL om handläggning hos polis, åklagare och domstol som ska tillämpas för 

det fall den misstänkte är under 21 år. Det är således viktigt att oklarheter om ålder klargörs 

på ett så tidigt stadium som möjligt. Att ålägga rätten ett utredningsansvar i denna fråga är 

inte alltid det bästa eftersom det i vissa fall kan vara för sent påkommet. 

Vad gäller utredningsansvaret för påföljdsfrågor kan regleringen komma att förändras. Genom 

förslaget i SOU 2013:17 Brottmålsprocessen ska åklagaren avge ett påföljdsyrkande i 

samband med åtalet. Åklagaren får därmed även ett utökat ansvar för inhämtning av utredning 

i påföljdsfrågan. I det fallet att en ung lagöverträdares ålder är okänd är det åklagarens uppgift 

att utreda detta för att i sin tur kunna framställa ett lämpligt påföljdsyrkande. Exempelvis kan 

det ske genom att inhämta yttrande från Migrationsverket och Rättsmedicinalverket. 

De förändringar som nu sker inom brottmålsprocessen och som innebär att åklagaren erhåller 

ett större ansvar för personalia tycks lovande. Det kommer öka förutsättningarna för ett mer 

omfattande och enhetligt utredningsförfarande samt bidra till att åldern hos den unge lag-

överträdaren kan komma att klargöras mycket tidigare jämfört med ordningen idag. Att 

utredningsansvaret flyttas över leder också till en mer förutsebar process för den tilltalade som 

får möjlighet att delta och bemöta samt komplettera uppgifter om ålder som framkommer före 

huvudförhandling. Den åldersbedömning som framställs till rätten är istället ett färdigställt 

bedömningsmaterial och innebär att utredningen om ålder ifrågasätts i mindre mån. Mycket 

tyder på att frågan om ålder redan börjar utredas i ett så tidigt skede som under förundersök-

ningen. En tydligare reglering i frågan skulle dock underlätta för ett mer enhetligt förfarande. 
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7.2.2 En fråga om bevisbörda och beviskrav? 

Angående skuldfrågan i brottmål gäller att det är åklagaren som har bevisbördan för sitt 

gärningspåstående. Den tilltalades skuld ska vidare vara ställd utom rimligt tvivel i de fall 

rätten bifaller åtalet. Vad gäller bevisbörderegler för påföljdsbestämningen går dock åsikterna 

isär. Huvuddelen av doktrinen anser att åklagarens bevisbörd inte omfattas av omständigheter 

som enbart får betydelse i påföljdshänseende. För detta har istället rätten en betydande 

utredningsskyldighet. Delas denna uppfattning skulle den tilltalades ålder därmed också 

omfattas av rättens utredningsansvar och inte ingå som ett led i åklagarens bevisbörda. 

Det finns dock de som är av uppfattningen att rena påföljdsfrågor mycket väl skulle kunna 

omfattas av åklagarens bevisbörda, så länge uppgifterna är tillräckligt precisa och konkreta för 

att kunna inhämtas och bedömas. Av åklagarens bevisbörda följer att om den tilltalade lämnar 

en uppgift som inte överensstämmer med åklagarens gärningspåstående, är det åklagarens 

uppgift att motbevisa detta. Appliceras detta resonemang i frågan om den tilltalades ålder bör 

det innebära att den tilltalades uppgift om ålder ska godtas så länge åklagaren inte kan visa på 

annat. I den rättspraxis som undersökts menar hovrätterna att ålder ska bedömas med säkerhet 

eller att åldern har klarlagts. Påstår den tilltalade en annan ålder än som tidigare fastställts och 

presenterar en anledning att ifrågasätta den, tycks uppfattningen vara att utgå från de nya 

uppgifterna om ålder till dess uppgiften kan motbevisas. Det tyder på att ålder blivit en 

bevisfråga där åklagaren har en form av bevisbörda i sammanhanget. Det skulle innebära att i 

stort sett samma beviskrav som i brottmål ska föreligga rörande den tilltalades ålder, d.v.s. 

ställt utom rimlig tvivel. 

Bevisbörderegler är dock inte på något vis självklara i påföljdsfrågor. Skulle bevisbörda åläg-

gas åklagaren avseende den tilltalades ålder, skulle det också innebära att den ålder som är 

mest förmånlig för den tilltalade ska gälla så länge inte åklagaren kan bevisa motsatsen. Ålder 

som en bevisningsfråga riskerar att bli det ett incitament för den enskilde att hävda en lägre 

ålder i syfte att få en förmånligare behandling. Det rimmar dock illa med HD:s resonemang i 

NJA 2004 s. 702 där rätten istället är av uppfattningen att i det enskilda fallet inte går att 

avgöra vad som är förmånligast för den tilltalade i påföljdsvalet. När skuldfrågan klarlagts är 

det istället rättstillämpningens uppgift att välja en adekvat påföljd som är bäst lämpad för den 

tilltalade. Vad gäller påföljd gäller dessutom inte principen om det bästa bevismaterialet och 

beviskravet är därmed ett annat än vad som gäller beträffande ansvarsfrågan. Det innebär att 

det blir väldigt svårt att få fram vilket material som ska vägra tyngre i en åldersbedömning. 

Om istället åldersbedömningen ska ske som en del av rättens utredningsansvar för 

påföljdsfrågan och här sker en samlad bedömning kan incitamentet att hävda en yngre ålder 

minska. Den unge lagöverträdarens uppgifter om ålder bör vägas mot resterande utredning. 

Ingen part bör stå risk för eventuella brister som kan finnas i detta underlag. Det är således 

författarens åsikt att ålder, precis som i övriga frågor om påföljdsval, inte bör omfattas av 

åklagarens bevisbörda. 

7.3 Om medicinska metoder för åldersbedömning 

Finns inga tillförlitliga identitetshandlingar att tillgå måste annat material tas in för att bedöma 

huruvida den unges påstående om ålder kan läggas till grund för bedömningen eller inte. Även 
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då inga säkra vetenskapliga metoder finns att tillgå, finns metoder som anses vara mer 

lämpade än andra för att på bästa sätt nå en så sannolik uppskattning av ålder som möjligt. Ett 

av de mer kontroversiella är användningen av medicinska metoder. Den medicinska ålders-

bedömningen på ett statistiskt underlag som i rättspraxis presenteras i form av en 

sannolikhetsbedömning. Det den medicinska åldersbedömningen kan bidra med är 

exempelvis en skattning på att den unge lagöverträdaren är 19,2 år med 16 % möjlighet att 

han är under 18,2 år o.s.v. Den medicinska åldersbedömningen redovisas inom en 95 % 

konfidensintervall med en standardavvikelse på ± 2 och ± 4 år. På grund av sin karaktär kan 

den medicinska åldersbedömningen enbart med hög sannolikhet peka mot en viss ålder. Rent 

faktiskt finns ingen möjligt för en medicinsk åldersbedömning att ensamt med säkerhet 

klarlägga en ung lagöverträdares ålder. Trots det verkar medicinska metoder i form av 

röntgenundersökningar vara vanligt förekommande för att bedöma ålder på den tilltalade i en 

brottmålsprocess. Av de åtta rättsfall som undersökts i förevarande uppsats har en medicinsk 

åldersbedömning utförts på den tilltalade i hälften av fallen. 

Medicinsk åldersbedömning av en tilltalad genomförs idag med stöd av det straffprocessuella 

tvångsmedlet kroppsbesiktning enligt RB 28 kap. 12 §. Det sker genom att exempelvis röntga 

den unge lagöverträdarens handled eller tänder. En åldersbedömning som tillämpas i enlighet 

med regleringen om kroppsbesiktning är således inte är en frivillig undersökning, utan något 

som den unge lagöverträdaren får utstå med anledning av misstanke om brottlig gärning.  

Att ålder skulle kunna omfattas och utredas med hjälp av regleringen om kroppsbesiktning 

kan däremot ifrågasättas. I såväl RF 2 kap. 6 § 1 st. som Europakonventionen artikel 8 före-

skrivs rätten till skydd för den personliga integriteten. En begränsning i rätten till personlig 

frihet måste ha uttryckligt stöd i lag samt måste överensstämma med demokratiska principer. 

Kroppsbesiktningens ändamål är enligt RB 28 kap. 11 § 1 st. och 12 § 1 st. att utröna omstän-

digheter som kan vara av betydelse för utredningen av brottet. Exempelvis står det klart att en 

röntgenundersökning kan rättfärdigas i syfte att leta efter illegala substanser i kroppen. Det 

har däremot inte kunnat identifieras något som tyder på att detta förfarande även skulle vara 

legitimt för att klarlägga huruvida den misstänkte gärningsmannen är straffmyndig eller inte. 

Åklagarmyndigheten har visserligen utfärdat en rättspromemoria som menar att kropps-

besiktning även kan användas för åldersbedömning. Huruvida det stämmer har dock inte 

kunnat bekräftas med någon annan rättskälla. I syfte att skapa en effektiv hantering kring 

åldersfrågan under förundersökningen samt rättfärdiga användandet av en medicinsk 

åldersbedömning har bestämmelserna om kroppsbesiktning till synes tolkats extensivt. Det får 

därmed konstateras att det i dagsläget är mycket oklart huruvida det finns ett uttryckligt stöd 

för att använda förevarande lagbestämmelser med ett sådant syfte. Det är författarens åsikt att 

denna form av kroppsbesiktning saknar uttryckligt lagstöd. Vidare är det anmärkningsvärt att 

en medicinsk åldersbedömning inom ramen för brottmålsprocessen kan motiveras med 

användningen av ett straffprocessuellt tvångsmedel. Det kan jämföras med bestämmelsen om 

medicinsk åldersbedömning, som återfinns i UtlF 8 kap. 10 h §, och som är en frivillig 

undersökning. 
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Att genomföra en kroppsbesiktning är en integritetskränkande åtgärd där den unge inte har 

möjlighet att neka till att den genomförs. Att bli utsatt för en sådan tvångsingripande åtgärd 

kan särskilt för en ung person vara såväl psykiskt som fysiskt påfrestande. Som fysisk åtgärd 

är det fråga om ett ingripande kroppsligt ingrepp som den unge får utstå utan möjlighet att 

förhindra eller godkänna att den utförs. Ålder är en del av vår identitet. Den kronologiska 

ålder som kan påvisas behöver dock inte stämma överens med den ålder som den unge 

identifierar sig med. I händelse att den kronologiska åldern skulle bedömas annorlunda kan 

det i förlängningen påverka hur den unge ser på sig själv. 

Genomförandet av en åldersbedömning är som tidigare understrukits viktigt för att kunna 

behandla en ung lagöverträdare enligt den särskilda reglering som finns och eventuellt lagföra 

denne i enlighet med gällande rätt. Att använda sig av medicinska åldersmetoder i detta syfte 

är dock till viss del kontroversiellt, mycket på grund av den standardderivationen på ±2 och 

±4 år. Det föreligger således en betydande felmarginal vid användandet av röntgen-

undersökningar. Det statistiska underlaget tycks därtill vara svårtolkat. I den rättspraxis som 

undersöks menar rätten att åldern måste vara klarlagd eller kunna bedömas med säkerhet. Vad 

som visas är att rättstillämpningen ofta ser till den standardderivation som en medicinsk 

åldersbedömning visar och därmed inte tycker sig kunna tillmäta denna undersökning något 

större värde. Unga lagöverträdare tvingas därmed att utstå ett kroppsligt ingripande där 

resultatet inte kan tillmätas någon större betydelse. Det kan därmed ifrågasättas huruvida 

medicinska metoder borde få genomföras överhuvudtaget. Det är författarens åsikt att på detta 

tvingande sätt påverka en ung persons identitet inte värnas om dessa ungdomars specifika och 

skyddsvärda situation. Det kan varken anses rättfärdigat eller nödvändigt i ett demokratiskt 

samhälle att kroppsbesiktiga en ungdom i syftet att fastställa dennes ålder. 

7.4 Förutsebar och enhetlig åldersbedömning 

Rättssäkerhet är ett väl använt begrepp såväl inom den politiska som inom den juridiska 

debatten och som givits många olika definitioner beroende på i vilken kontext det använts. Ett 

av dess fundamentala ”grundbultar” är emellertid förutsebarhet, enligt vilken rättsystemet 

måste tillhandahålla en klar, tydlig och pålitlig reglering för att ge den enskilde en möjlighet 

att förutse konsekvenserna av sitt handlande. 

Under uppsatsarbetets gång har inga riktlinjer kunnat identifieras som behandlar frågan om 

hur en ung lagöverträdares ålder ska bedömas om den är oklar. En möjlighet som presenterats 

i förevarande uppsats genom den rättsfallsundersökning som genomförts är att ålders-

bedömning är en fråga som faller inom regleringen för personalia där rätten har utrednings-

ansvaret. Ett annat alternativ skulle vara att det istället faller under regleringen om kropps-

besiktning. Detta är dock inget som har fastslagits eller tillämpas generellt i rättstil-

lämpningen. Det är således långt ifrån självklart hur åldersbedömningen ska genomföras. 

En lagöverträdares ålder är emellertid av stor betydelse exempelvis vad gäller bedömning vid 

påföljdsbestämningen. Att ett regelverk för åldersbedömning saknas får ur detta perspektiv 

konsekvenser för den unge, då det innebär att det inte är förutsebart hur påföljdsbestämningen 

påverkas av den unges ålder. Utan en klarlagd ålder minskar således den tilltalades möjlighe-

ter att kunna förutse konsekvenserna av sitt handlande. Ett regelverk fyller även en viktig 
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kontrollfunktion. Utan reglering saknas möjligheten att veta vilka krav som kan ställas på 

åldersbedömningens genomförande, eller en möjlighet att kontrollera huruvida ålders-

bedömning sker enligt det sätt som är tänkt. Det medför också att det är omöjligt för den 

enskilde att bidra till utredningen.  

Den osäkerhet som föreligger i avsaknaden av en tydlig reglering har istället skapat en 

rättstillämpning som inte är enhetlig. När problematiken om en ung lagöverträdares ålder 

uppkommer, kan rättstillämpningen istället bli utlämnad till att göra en åldersbedömning i det 

enskilda fallet. Åldersbedömningen tycks ske i olika stor omfattning och i olika skeden av 

utredningen. Att rättstillämpningen inte kan garantera att åldersbedömningen sker på ett 

enhetligt sätt, innebär risk för godtycke i den rättsliga bedömningen. Att utsättas för 

rättstillämpningens godtycke är kränkande för individen. För en ung lagöverträdare är ålders-

bedömningen inte rättssäker, på så vis att han eller hon inte kan förutse om eller hur en ålders-

bedömning kommer att genomföras. Dels i fråga om vilka metoder som används, dels vad 

som ska tillmätas betydelse. 

7.5 De lege ferenda 

Att genomföra en åldersbedömning är ett intrång i den enskildes privata sfär och kan vara 

påfrestande för den unge såväl fysiskt, som psykiskt. Det är en handling som ytterst ingriper i 

den enskildes integritet. Att åldersbedömningen som är en sådan integritetskränkande och 

ingripande åtgärd saknar rättslig reglering är anmärkningsvärt. Vad gäller åldersbedömning av 

unga lagöverträdare föreligger en allvarlig rättsbrist. För att en ung lagöverträdare ska kunna 

förutse hur han eller hon kommer behandlas under processens gång, kontrollera att allt går rätt 

till och slutligen kunna förutse hur han eller hon kommer att bedömas vid straffmätning är det 

viktigt att detta regleras. 

Ett sätt att reglera detta skulle vara att inhämta ledning från hur rätten hanterar fråga om utvis-

ning på grund av brott. Vid en förfrågan ligger det på rättens ansvar att inhämta utredning från 

Migrationsverket och sedermera avgöra frågan utifrån detta underlag. Likt förfarandet i frågor 

om utvisning borde frågan om ålder kunna ställas till Migrationsverket för bedömning. På 

grund av ålderns avgörande betydelse för hela brottmålsprocessen är det författarens åsikt 

märkligt att åldersfrågan till fullo skulle utredas i och med slutskedet av en brottmålsprocess. 

Den tilltalades ålder är dock snarare en fråga som är ytterst viktig att utreda i redan vid 

uppkommen misstanke om brott. Som konstateras tidigare innebär en tidigare utredning en 

större möjlighet för att tidigt i brottmålsprocessen bringa klarhet i den unges ålder. Det skapar 

en större möjlighet för den misstänkte att bidra till utredningen. Det innebär också att alla 

parter, inte minst den för brottet misstänkte och i det här fallet en ung person, får en möjlighet 

att förutse vad som kan förväntas vid en eventuell påföljdsbestämning. En ny ordning där det 

primära utredningsansvaret föreläggs åklagaren får således anses positivt. Vad som 

framkommit tycks åldersbedömning vara något som rätten idag förlägger åklagarens att 

utreda. I praktiken skulle det därmed inte innebära någon större skillnad mot vad som sker 

idag. Det skulle däremot bringa klarhet och se till att frågan utreds på ett mer enhetligt och 

mer fullständigt sätt. I och med att detta är förändringar som pågår nu exempelvis genom 
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Straffprocessutredningens betänkande har det inom ramen för förevarande uppsats inte ansetts 

aktuellt att mer ingående diskutera hur en sådan lösning skulle kunna komma att se ut. 

Genom undersökningen av rättspraxis har kunnat konstateras att åldersbedömning sker i två 

olika förfaranden beroende på om den unge är asylsökande eller misstänkt för brott. Till skill-

nad från brottmålsprocessen finns viss reglering om åldersbedömning i migrationsprocessen. 

En synpunkt som också presenterats i rättspraxis är att rättstillämpningen bör utgå från 

Migrationsverkets bedömning. Den bedömning som Migrationsverket genomfört i ett tidigare 

skede tillmäts dock varierande betydelse inom ramen för brottmålsprocessen. I sex utav åtta 

fall väljer hovrätterna att frångå Migrationsverkets bedömning. En förklaring till varför 

hovrätterna väljer att inte få på Migrationsverkets bedömning kan vara de olika krav som 

ställs på bevisning om åldersbedömningen. I migrationsprocessen är det dels den sökande som 

ska bevisa sin ålder, den ska enbart göras sannolik och utredningen ska präglas av tvivels-

målets fördel. Vad gäller åldersbedömning för unga lagöverträdare är rätten mer restriktiv och 

menar att ålder måste vara klarlagd. Därmed räcker inte Migrationsverkets bedömning utan 

den måste omprövas mot vad som i övrigt framkommit om den unges ålder. 

Migrationsverket är dock otvivelaktigt den myndighet som främst kommer i kontakt med 

åldersbedömningsförfarandet och den myndighet som har störst kompetens i denna fråga. 

Varför rättstillämpningen ändå väljer att frångå Migrationsverkets bedömning på detta sätt, 

även om beviskravet är ett annat, är anmärkningsvärt med tanke på denna myndighets 

specialistkompetens i frågan. Deras kompetens måste kunna utnyttjas på ett mer effektivt sätt. 

Generellt innebär det att den som genomgått en åldersbedömning hos Migrationsverket och 

som sedermera bli misstänkt för brott regelmässigt genomgå en ny åldersbedömning. Att ålder 

kan bli föremål för bedömning igen trots att den redan är bestämd sedan tidigare måste inne-

bära en påfrestning på den unge. Idag kan således ålder inte överklagas i migrationsprocessen, 

men ändå bli föremål för en ny prövning i brottmål. Det har inte kunnat hittas någon anled-

ning till varför dessa två förfarande inte sammanförs och korrelerar mer än vad som sker idag. 

Om ålder utreds enligt ett enhetligt förfarande hos en myndighet med specialkompetens bör 

förtroendet höjas för processen. 

7.6 Avslutande kommentarer 

Åldersbedömning är ett ämne som än så länge inte blivit omdebatterat i svensk rätt. Som 

nämns i uppsatsen är det ett förfarande som inte enbart berör lagföring för brott, utan påverkar 

hanteringen av den unge genom hela rättsprocessen. Uppsatsen ämnar förse läsaren med en 

ökad insikt om åldersbedömningens komplexitet och vikten av att frågan utreds vidare. 

Utfallet av åldersbedömningen får stor betydelse för att unga lagöverträdare ska kunna 

behandlas i enlighet med gällande rätt. Idag hamnar en ung lagöverträdare som inte kan på-

visa sin identitet snabbt i en oförutsebar position med ytterst begränsade möjligheter att kunna 

påverka den. Så länge rättslig reglering saknas hålls dessa ungdomar i en oacceptabel 

rättsovisshet. En förändring måste till för att unga lagöverträdare ska kunna åtnjuta förutsebar 

och enhetlig lagföring.  
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Bilaga A 

Intervju med kammaråklagare Anna Svedin 
 

1) I ditt fall (B 905-13) - hur begärdes åldersbedömningen in? 

- I mitt fall begärdes åldersbedömningen in på begäran av försvararen. Efter att jag talat 

med rättsläkaren och rättsodontologen avslog jag försvarets begäran om att 

förundersökningen skulle kompletteras. Försvaret begärde då tingsrättens prövning av 

mitt beslut. Tingsrätten gick på min linje. Även i hovrätten begärde försvararen att 

förundersökningen skulle kompletteras och även hovrätten avslog hennes 

(försvararens) begäran. 

 

Det som var lite speciellt i mitt mål var att frågan rörde om den misstänkte var 19 eller 

21, dvs skillnaden mellan att kunna dömas till livstidsfängelse eller inte. Den ålders-

skillnaden är för liten för att man skall kunna uttala sig om det ena eller det andra 

bland annat på grund av att skelettet är färdigvuxet när man fyller 18 år. Det finns ju 

fall som är mer renodlade, t.ex. där den misstänkte säger att han är under 15 och 

därmed inte skulle vara straffmyndig eller att han är mellan 16-17 där han skulle få en 

betydande åldersrabatt. 

 

2) Är åldersbedömning ett problem som du ställts inför tidigare? 

- Nej det är ingenting som jag personligen ha stött på tidigare. Jag har stött på det vid 

jourtillfällen. När polisen ringer in och vill begära någon häktad. Så säger dem att det 

är någon som är yngre än 15 år till exempel. Då är det bara att släppa dem. 

 

3) Upplever du att åldersbedömning vållar problem i dagens brottmålsprocess? 

- Åldersbedömningsproblematiken var som sagt något som jag stötte på i och med mitt 

fall. I den frågan har jag därför svårt att uttala mig generellt. UC Stockholm har ju 

kommit ut med en förfrågan i och med mitt fall. På de svaren de fick då kan man tolka 

att detta är ett generellt problem. 

 

4) Vem bör åläggas utredningsansvar för den tilltalades ålder? 

- Jag upplever att detta är något som i stor utsträckning åläggs oss åklagare idag. Det är 

en fråga som inte som helt är klar. Min upplevelse är att rätten förväntar sig att 

åklagaren ska presentera en utredning på det här. I mitt fall förelade rätten mig 

exempelvis att vidta utredningsåtgärder och skicka ambassadförfrågningar till 

Afghanistan. Så rätten uppfattar det nog som att det är vårt ansvar. Det skulle i så fall 

innebära att samma bevisregler gäller i som övrigt i brottmål. I våldtäktsmålet 

uppfattar ju rätten det snarare att det tillhör personalian och då faller det på rättens 

ansvar att utreda ålder. Min uppfattning är att rätten behöver sätta ned foten och säga 

vad som gäller. 

 



 

5) Är åldersbedömningen rättssäker? 

- Det jag upplever att rätten gjorde var att tillämpa in dubio mitius dvs. vid tvivel till det 

mildare. Förutom i våldtäktsmålet rör det sig i realiteten om mildare domar. I och med 

att åldersbedömning ser ut som den gör leder det till att åldern mildras.  I det 

avseendet får man säga att den är rättssäker. 

Det tycker jag huvudsakligen är en medicinsk fråga. Jag har ingen möjlighet att gå in 

och bedöma om vad rätten ska komma fram till på det underlag de har. 

Jag tror att det här kommer att bli ett allt vanligare problem. Det kan ju vara så att den 

tilltalade är yngre. Men det kan också vara så att man är ute efter att få ett mildare 

straff. Det kan bli ett stort framtida problem. Jag tror att det är svårt att lagstifta om 

frågan. Men det som skulle vara intressant är om HD tog upp ett mål och uttalade sig 

om bevisbördan. Med tanke på att hovrättspraxis spretar så mycket som det gör så 

borde HD vara intresserade av frågan tycker jag. 

 

Intervju med rättsodontolog Irena Dawidson 
 

1) Hur genomförs åldersbedömning? 

- Först och främst är det viktigt att påpeka att man inte kan fastställa en ålder om man 

inte har bevittnad födelsen. Det är därför det är så viktigt med märkningen av nyfödda 

barn- då funkar allt. Däremot kan man bedöma ålder. Ju yngre en individ är desto 

snävare bli intervallerna.  

 

Det finns olika sätt som läkare kan göra. Jag svarar bara för bedömning om 

tandutveckling. Tandutveckling; ju yngre desto snävare är intervallerna. Foster kan 

man ganska exakt ange ålder på. När man ska bedöma på levande. Små barn ganska 

exakt på några månader. Gapet blir dock större och större upp till 12-14 års ålder. Från 

14-15 års ålder kan man bara titta på visdomständer eftersom alla annars är färdig-

växta. Dessutom finns en viss skillnad både på kön och på etnisk tillhörighet. Dessa 

båda drunknar dock i de individuella skillnader som finns. Visdomständer kan man 

titta på upp till 17-20 års ålder. 

 

Det man gör är att man placerar värden och jämför med dem i en tabell.  

 

2) Vilka publicerade utvecklingsscheman används? 

- De vanligaste är Mincer och Kullman. Jag kan skicka dem till dig nu. Jag skicka även 

en som förklarar dem närmare. 

 

3) Vem begär åldersbedömning av en ung lagöverträdare från er på 

Rättsmedicinalverket? 

- Oftast är det polisiära frågor. De ställer två olika frågor – om personer är över/ under 

18 år? Och yngre än 14 år? 14 år lättare, säkrare och enklare. Begäran kommer bara 



 

från polisen. Ibland har jag blivit åberopad som sakkunnig för att förklara statistiken 

bakom i rätten. Det som brukar komma in är att vi får brottsanmälan. K- nummer. De 

kräver då att rättsmedicinska undersökningar sker genom kroppsbesiktning. Det görs 

dock ingen skillnad i metoden beroende på vilken myndighet som efterfrågar. Vi lyder 

under socialstyrelsen riktlinjer. 

 

Det vi gör är att ta fram en möjlig teoretisk yngsta ålder. Denna har en felmarginal på 

5 %. Det rör sig alltså om en 95 % konfidensintervall. Tabellerna som vi använder sig 

av är fortfarande inom 95 % intervallet.  

4) Skiljer sig metoden åt beroende på den tilltalades ålder (exv. en 15- åring och en 21- 

åring?) Kan man bestämma ålder på en 21- åring? 

- Bara på det sättet att vi använder andra beräkningstabeller om tänderna inte är 

färdigväxta.  

 

Det är omöjligt. Det finns en standardavvikelse på 2 år på levande människor. Där är i 

och för sig naturligt. På döda människor kan man göra andra saker. Handlar dock 

fortfarande om att placera i en åldersgrupp. Exv. slipa på tänder. Det finns inget 

definitivt svar som oftast presenteras i CSI och liknande program. 

 

5) Vad är skillnaden på en individuell och kronologisk ålder? 

- Individuell ålder är den enskilde individens utvecklingsålder och kronologisk ålder 

handlar om kalenderår. 

6) Vilka publicerade utvecklingsscheman används? 

- Det är Kullman, kanske Winter, som används mest. 

7) Upplever du att en medicinsk åldersbedömning kan användas som bevismedel i en 

rättegång? 

- Jag det tycker jag. I brist på bättre så måste man ha ett underlag. Domstolen bör ta till 

sig och bedöma materialet och det är si och så bra. 

8) Hur ser forskning/ utvecklingen ut på området? 

- Det puttrar på. Oftast sker ganska små studier och på förhållandevis ointressanta 

populationer. Det görs däremot kontroller och valideringar på de metoder som 

används och de gäller fortfarande. 

9) Hur många åldersbedömningar av unga lagöverträdare sker årligen? 

- Det handlar idag om mindre än 10 vad gäller unga lagöverträdare. 

 


