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Abstract  
Written in Swedish with an English abstract, Karlstad 2018.  
 
The human right to a fair trial is a cornerstone in a constitutional state and is regulated in 
both article 6 of the ECHR and in RF, the Swedish constitution chapter 2, paragraph 11, 
section 2. The right to a fair trial according to both the ECHR and RF requires that a public 
trial is to be held within a reasonable time and that the trial is to be held before an 
independent and impartial court. In order for the right to be met in accordance with the 
ECHR and RF, there are guidelines and principles formulated by the European Court of 
Human Rights, which must be taken into consideration when assessing whether a trial has 
been held fairly or not. In order for a trial to be assessed as fair, the minimum guarantees in 
Article 6.3 ECMR must be met. The right to a fair trial includes several different elements; 
one of the elements is fair dealing. In order for a trial to fulfill its purpose, it is required that 
the trial is held in such a way that the parties can follow what is happening during the 
proceedings. In the assessment of a fair trial, the type of the trial has to be taken into 
consideration. This means that trials that require special urgent procedures, such as trials 
concerning juvenile offenders, must especially meet the requirements of article 6 of the 
ECHR.  

Children are considered a particularly vulnerable group and are therefore in need for 
special protection in order to guard their rights. The UN Convention on the Rights of the 
Child (the Child Convention) regulates children's rights and applies to all individuals under 
the age of 18. The states that have ratified the Child Convention, must respect the 
Convention and give an account of the commitments that have been made to comply with it. 
A child’s right to speak and express its views applies to all children and means that both 
courts and other decision-making intuitions must be adapted for the purpose of including the 
children. This could for example include special preparations for children. 

According to Swedish national law there is an urgency requirement in cases involving 
juvenile offenders and the time between reactions from society and the juvenile’s crime 
should be as short as possible. Both a report from Brå and a review by Riksrevisionen, has 
shown that there are difficulties in complying with the urgency requirement for dealing with 
youth cases in 4 § in LUL. The European Commission has stated that in cases where a 
young person is suspected of a crime, the trail should be adapted according to his or her age 
and maturity. The court procedure must therefore be adapted in order to ensure the young 
person's ability to understand and participate in the trial. If a young person does not 
understand the procedure, he or she will not be involved during the trial, which affects the 
right of the young person to have his hear voice heard and speak in accordance with the 
Child Convention. 

Young offenders are treated differently in criminal and procedural law in the hope of 
preventing young people from identifying themselves as criminals. Criminal proceedings are 
however, mainly designed by adults and for adults. Children and juvenile offenders and 
victims of crime are therefore subject to the same legal process as adults without any actual 
adaptation. In 2002, Brå interviewed seven young people about their experiences of the trial. 
Attention was drawn to two perceptions by listening to the young people. The young people 
said that they did not always feel fully aware of the whole procedure and what was said and 
that they did not consider themselves being heard during the proceedings.  

This essay investigates whether juvenile offenders’ experiences of their trials can be 
regarded as conflicting with the right to a fair trial. The essay reaches the conclusion that 
juvenile offenders do not get their right to a fair trial fully met. The right consisting of the 
criteria of reasonable time and independent and impartial court may, as a result of the faults 
found in the essay, be considered to be violated. The unreasonable processing time 
combined with the risk that judges create prejudiced opinions about the young offenders can 



 

 

be considered to conflict with the right to a fair trial in accordance with both the ECHR and 
RF. 

The essay also studies the Court's ability to communicate the fundamental principles of 
justice to juvenile offenders in order to achieve a preventive effect against juvenile crime. 
The conclusion is that the trials are mainly designed for adults, which can result in 
difficulties for the court in communicating the fundamental criminal justice principles to 
juvenile offenders. The neglect of a child and youth perspective during trial may therefore 
prevent the preventive criminal justice effect against juvenile crime.  

Concerning the effect of trial for juvenile offenders, the conclusion is that there is a high 
risk of stigmatization and continued crime. By neglecting the rights of the young people 
during a trial, the risk remains high that they leave the courtroom without any effect on their 
future behavior. All in all, the essay finds that more research is needed on the experiences of 
juvenile offenders in the context of the right to a fair trial. More research would result in a 
larger insight into the problem.  
 
Keywords: Juvenile offenders, fair trial, children’s and juvenile’s rights, justice, preventive 
criminal law. 

 
  



 

 

Sammanfattning 
 
Den mänskliga rättigheten till en rättvis rättegång utgör en grundpelare i en rättsstat och 
regleras i såväl artikel 6 EKMR som 2 kap. 11 § 2 st. RF. Rätten till en rättvis rättegång i 
enlighet med både EKMR och RF tar sikte på att en rättegång dels ska genomföras inom 
skälig tid, dels att rättegången ska genomföras inför en oavhängig och opartisk domstol. För 
att rättigheten ska uppfyllas i enlighet med EKMR och RF, föreligger vägledning samt 
principer utformade av Europadomstolen som måste beaktas vid bedömningen om en 
rättegång bedrivits rättvis eller inte. Rätten till en rättvis rättegång kan omfatta flera olika 
element, varav ett av elementen är tillfredsställande handläggning. För att en rättegång ska 
uppfylla sitt syfte, krävs att rättegången genomförs under sådana former att parterna kan 
följa det som sker under förfarandet. Till bedömningen om en rättvis rättegång genomförts 
ska dessutom målets karaktär tas i beaktandet. Detta innebär att mål som förutsätter särskild 
skyndsam handläggning, till exempel ungdomsmål, särskilt måste uppfylla kraven i artikel 
6.1 EKMR. 

Då barn anses utgöra en särskilt utsatt grupp krävs det speciellt skydd i syfte att värna 
om deras rättigheter. I BK stadgas barns rättigheter och konventionen är tillämplig på alla 
individer under 18 år. De stater som ratificerat BK måste således respektera konventionen 
och rapportera vilka åtaganden som vidtagits för att efterleva den. Barns rättighet att komma 
till tals och uttrycka sina åsikter tillfaller alla barn under 18 år och innebär att såväl 
domstolar som andra beslutsfattande organ måste anpassas i avsikt att inkludera barnen. Det 
kan till exempel handla om särskilda förberedelser för barn innan en rättegång och att 
anamma ett barnrättsperspektiv i syfte att genomsyra verksamheterna med en förankring i 
BK. 

Inom nationell rätt föreligger ett skyndsamhetskrav i ärenden som rör unga 
lagöverträdare och en allmänt vedertagen princip är att tiden mellan samhällets reaktioner 
och den unga lagöverträdarens brott bör vara så kort som möjlig. Samhällets inställning 
gentemot unga lagöverträdare ska även vara konsekvent och tydlig samt ska handläggningen 
av pedagogiska skäl bedrivas skyndsamt. I en rapport från Brå och i en granskning från 
Riksrevisionen har det framgått att det förekommer svårigheter i att leva upp till det 
lagstadgade skyndsamhetskravet för handläggning av ungdomsärenden i 4 § LUL. 
Riksrevisionen fann att den totala handläggningstiden är alltför långdragen. Polisen drar ut 
på tiden vid förundersökningen, åklagaren tar lång tid på sig att fatta beslut i åtalsfrågan och 
TR överskrider tidsfristen genom långdragna mål. Utöver det redovisade, förlängs 
handläggningstiderna ytterligare genom att socialtjänsten tar lång tid på sig att författa sina 
yttranden till TR.  

Europakommissionen har uttalat att i de fall en ung person är brottsmisstänkt, ska denna 
behandlas utifrån hans eller hennes ålder och mognad. Domstolsförfarandet måste således 
anpassas i avsikt att trygga den unges möjlighet att förstå och delta i rättegången. Om en ung 
person inte förstår förfarandet medför det att han eller hon inte kommer vara tillräckligt 
delaktig under rättegången, vilket påverkar den unges rätt att göra sin röst hörd och komma 
till tals i enlighet med BK. 

Unga lagöverträdare särbehandlas inom straff- och processrätt i förhoppning om att 
motverka att ungdomar identifierar sig som kriminella samt därigenom dras till ett umgänge 
med andra kriminella personer. Det finns även förhoppningar om att rättsprocessen ska 
fungera som en markör med en preventiv verkan. Brottmålsrättegångar är dock i huvudsak 
utformade av vuxna och för vuxna. Barn och unga brottsmisstänkta är således föremål för 
samma rättsprocess som vuxna utan någon faktisk anpassning efter deras ålder samt 
mognad. 

Under år 2002 gjorde Brå en utvärdering av reformen för påföljdssystemet beträffande 
unga lagöverträdare som trädde i kraft år 1999. Utvärderingen utmynnade i en rapport där 



 

 

Brå intervjuade sju ungdomar om deras upplevelser kring rättegången. Brå 
uppmärksammade särskilt två uppfattningar genom att lyssna till ungdomarna. De unga 
anförde att de inte alltid kände sig införstådda på hela förfarandet och på vad som sades 
samt att de inte ansåg sig komma till tals i tillräcklig stor omfattning. 

Uppsatsen undersöker huruvida unga lagöverträdares upplevelser av rättegångar kan 
anses vara stridande mot rätten till en rättvis rättegång och når slutsatsen att unga 
lagöverträdare inte får sin rätt till rättvis rättegång helt tillgodosedd. Rättigheten, som består 
av kriterierna skälig tid och oavhängig samt opartisk domstol, kan med anledning av 
bristerna som konstaterats i uppsatsen anses vara kränkt. Den oskäliga handläggningstiden i 
kombination med risk för att domare skapar sig förutfattade meningar om de unga tilltalade, 
kan anses strida mot rätten till en rättvis rättegång i enlighet med såväl EKMR som RF.  

I uppsatsen undersöks även domstolens möjlighet att förmedla de fundamentala 
straffrättsprinciperna till unga lagöverträdare i avsikt att åstadkomma en preventiv effekt 
mot ungdomskriminalitet. Till följd av att rättegångarna i huvudsak är utformade efter en 
vuxen person, blir slutsatsen att domstolen inte kan förmedla de fundamentala 
straffrättsprinciperna till unga lagöverträdare i tillräckligt hög utsträckning. Avsaknaden på 
ett barn- och ungdomsperspektiv under rättegångar kan därmed hindra att den preventiva 
straffrättsliga effekten gentemot ungdomskriminalitet vinner slagkraft. Det krävs att 
straffrätten uppfattas som trovärdig för att domstolen ska kunna uppnå en preventiv effekt 
gentemot ungdomskriminalitet; domstolens agerande och behandling av unga lagöverträdare 
är således en avgörande faktor i hur straffrätten uppfattas. De ungas upplevelser av 
rättegångar kan därmed indikera på att domstolen inte till fullo lyckas förmedla de 
fundamentala straffrättsprinciperna.  

I fråga om vilken effekt som unga lagöverträdares upplevelser av rättegångar kan 
medföra, dras slutsatsen att en stor risk för stigmatisering och fortsatt brottsbenägenhet 
föreligger. Genom att försumma de ungas rättigheter under en rättegång, förblir risken stor 
att de lämnar rättssalen utan någon påverkan på deras framtida beteende.  

Sammantaget avrundas uppsatsens slutsats med att framhålla att det krävs mer forskning 
beträffande ungas upplevelser av rättegångar inom ramen för rätten till en rättvis rättegång. 
Mer forskning skulle resultera i en vidare inblick i den problematik som det nyliga nämnda 
innebär. Denna forskning bör vara väsentlig då det behandlar unga individer och deras 
framtid.  
 
Nyckelord: Unga lagöverträdare, rättvis rättegång, barn- och ungdomsrätt, rättvisa, 
preventiv straffrätt.  
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1. Inledning  
 
1.1 Bakgrund 

”Det rättvisa är en underklass av det rätta: att något är rättvist implicerar att en 
människa eller flera människor behandlas på ett sätt som är rätt”1  

 
Den 3 september 1953 ratificerade Sverige Europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). Konventionen införlivades 
i den svenska rättsordningen den 1 januari 1995 och resulterade i att en ny föreskrift fördes in 
i 2 kap. 23 § regeringsform (1974:152) (RF) som stadgar att lagar samt andra föreskrifter inte 
får utfärdas i strid med EKMR. Införlivningen innebar att EKMR fick en författningsmässigt 
starkare ställning än den inhemska rätten och medförde bland annat en rättighet för enskilda 
personer att kunna åberopa sina rättigheter inför svenska domstolar samt myndigheter.2 För att 
säkerställa att medlemsstaterna följer EKMR, inrättades den europeiska domstolen för de 
mänskliga rättigheterna (Europadomstolen). Europadomstolen ska dock inte betraktas som en 
fjärde instans för överprövning av nationella avgöranden, utan har istället till uppgift att 
kontrollera att medlemsstaterna efterlever konventionens krav.3 

Den mänskliga rättigheten till en rättvis rättegång utgör en grundpelare i en rättsstat och 
regleras i artikel 6 EKMR och 2 kap. 11 § 2 st. RF.4 Rätten till en rättvis rättegång i enlighet 
med både EKMR och RF, omfattar dels att en offentlig rättegång ska genomföras inom skälig 
tid samt dels att rättegången ska genomföras inför en oavhängig och opartisk domstol. Artikel 
6 EKMR är en minimistandard avseende mänskliga rättigheter, vilket innebär att 
medlemsstaterna behåller sin autonomi och avgör själva hur rättigheten ska tillgodoses på 
nationell nivå.5 

Unga lagöverträdare bedöms enligt artikel 1 i Förenta Nationernas konvention den 20 
november 1989 om barnets rättigheter, barnkonventionen (BK) som barn om de är under 18 år 
och omfattas således av konventionens regleringar. Konventionen utgör ett rättsligt bindande 
traktat som består av 54 artiklar och stadgar barns rättigheter.6 Till skillnad från EKMR har 
inte BK inkorporerats i Sverige, vilket innebär att det i dagsläget inte föreligger en formell 
skyldighet att efterleva bestämmelserna i BK. Detta är dock något som kan komma att ändras 
då Sverige befinner sig i processen att inkorporera BK såsom svensk lag.7  I artikel 12 BK 
stadgas barns åsiktsfrihet och rätten att bli hörd. Bestämmelsen tar sikte på att barn har rätt att 
uttrycka sin åsikt i frågor som rör dem själva samt att barn ska beredas möjlighet att få 
uttrycka sina åsikter i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör dem.  

Vidare fastställs bestämmelser i artikel 40 BK kring barn vid misstanke om brott eller vid 
åtal. I artikeln framgår exempelvis att medlemsstaterna ska söka att införa lagar och 
förfaranden samt upprätta myndigheter och intuitioner som är särskilt lämpade för barn som 
misstänks, åtalas för eller gjort sig skyldig till att ha begått brott. Dessa två artiklar ger uttryck 
för att unga lagöverträdare har rätt att avge sin mening i mål som rör dem själva men en 
allmänt vedertagen utgångspunkt för att individer ska vilja uttrycka sig, är att de förstår 

                                                
1 Jareborg, N., och Zila, J., Straffrättens påföljdlära., s. 65.  
2 Warnling-Nerep, W., Rätten till domstolsprövning och rättsprövning., s. 31 f.  
3 Danelius, H., Mänskliga rättigheter i europeisk praxis., s. 22.  
4 Edelstam, G., En rättvis rättegång – Rättsliga synpunkter på återkallandet av två läkarlegitmationer., 

SvJT 200., s. 398.  
5 Cameron, I., An introduction to the European convention on human rights., s. 78.  
6  https://unicef.se/barnkonventionen (180503., 11.50). 
7 Se SOU 2016:19 – Barnkonventionen blir svensk lag och prop. 2017/18:186 – Inkorporering av FN:s konvention 

om barnets rättigheter. 
 



 

 
 

2 

situationen de befinner sig i. Som Platon uttryckte det: ”Ingen lag eller förordning är 
mäktigare än förståelsen”.8    

En fundamental rättsprincip i Sverige är att alla individer ska behandlas lika inför lagen. 
Det föreligger dock ett undantag när avsteg från rättsprincipen får ske och tar sikte på 
gärningsmannens ålder vid ett begånget brott.9 Undantaget sker med hänsyn till brottsbalkens 
(1962:700) (BrB) bestämmelser där unga lagöverträdare, jämfört med vuxna lagöverträdare, 
särbehandlas i fråga om brottspåföljder från att de blivit straffmyndiga vid 15 års ålder i 
enlighet med 1 kap. 6 § BrB och fram till dess att de fyllt 21 år enligt 29 kap. 7 § BrB. Unga 
lagöverträdare blir även särbehandlade inom ramen för handläggningen av förundersökningen 
och mål där de unga är föremål för prövning, vilket bland annat innebär att ärenden samt 
förundersökningar som berör unga lagöverträdare ska bedrivas särskilt skyndsamt i enlighet 
med 4 och 29 §§ lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
(LUL).  

I Riksrevisionens senaste utredning från år 2009, avseende berörda myndigheters 
handläggningstider för ungdomsmål, fann utredningen att myndigheternas arbete inte kunde 
anses tillfredställande då de inte efterlevde uppsatta mål för unga lagöverträdare. 
Ungdomsärenden hanterades blanda annat alltför långsamt och hanteringen bedrevs således i 
strid med skyndsamhetskraven i LUL. Riksrevisionen fann även att kompetensen att hantera 
ungdomsärenden inte var helt säkrad då en stor del av personalen inte hade den särskilda 
kunskapen som föreskrivs i lag. Det bristande samarbetet mellan de olika myndigheterna var 
också något som utredningen belyste och menade att samarbetet inte var effektivt.10 Enligt 
Barnombudsmannen (BO) är brottmålsrättegången i huvudsak utformad efter vuxna, vilket 
medför att språk, miljö och rutiner inte anpassas för unga. Rättegången utgör ett viktigt möte 
mellan de unga och rättsväsendet, vilket resulterar i att de ungas upplevelse av rättegången 
kan ha en direkt påverkan på deras förtroende för rättsväsendet samt hur effektivt utgången av 
rättegången blir.11  

Det brottsförebyggande rådet (Brå) gjorde en undersökning år 2002, där sju ungdomar 
intervjuades om sina upplevelser av separata brottmålsrättegångar. Gemensamt för 
ungdomarna var upplevelsen av att inte alltid förstå språket, påföljderna och vilka personerna 
i rummet var samt att de inte ansåg sig komma till tals i tillräckligt hög utsträckning. 
Ungdomarna belyste även obehaget av att jämngamla åhörare var närvarande och faktumet att 
handläggningstiden drog ut, vilket medförde en plågsam känsla. De unga menade på att de 
kände sig dömda på förhand genom att inte få komma till tals och få redogöra för den egna 
upplevelsen.12 

I Mareike Perssons avhandling Caught in the middle? gällande samhällets och 
rättsväsendets reaktioner på unga lagöverträdare, observerade hon bland annat svenska 
rättegångar där unga lagöverträdare var föremål för prövning. Persson kunde konstatera 
följande efter att ha observerat ungdomsmål:  

 
”In my observation of the Swedish Court (...) I initially noted that the judge hardly 
communicated with the young offender at all. The language was in most cases not 
adapted to the young offender. The legal professionals often communicated in legal 
terms over the offender’s head.”13  

                                                
8 Se boken Plato: Laws, Books 1-6 (Loeb Classical Library No. 187) och utdrag ur boken via: 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0166%3Abook%3D9%3Ap
age%3D875#note1 (180527., 11.09). Hänvisning sker till nämnda källor med anledning av att det 
ursprungliga materialet var omöjligt att få tag på.  

9 Nordlöf, K., Unga lagöverträdare i social-, straff- och processrätt., s. 160.  
10 Riksrevisionen, Hanteringen av unga lagöverträdare – en utdragen process., s. 8 ff.  
11 BO., Förklara vad som händer – en pedagogisk brottmålsrättegång för unga., s. 6. 
12 Brå., Sju ungdomar om sin rättegång., s. 6 f. 
13 Persson, M., Caught in the middle? Young offenders in the Swedish and German criminal justice 

systems., Lund 2017., s. 288. 
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Perssons observationer öppnar upp diskussionen att svenska rättegångar kan upplevas 

orättvisa för unga lagöverträdare som saknar förförståelse eller liknande erfarenheter. Detta 
eftersom de flesta unga inte begriper det formella och juridiska fackspråket som tillämpas i 
rättssalarna.  

Professorn Ervin Goffman menar att en människa utgår från ett första intryck av en annan 
medmänniska och formar intrycken till normativa förväntningar samt sedan till rättfärdigt 
framförda krav. Goffman anser att den karaktären som människan tillskriver den andra 
medmänniskan genom intrycken bör benämnas virtuella sociala identitet. De egenskaper som 
medmänniskan faktiskt har kallar han istället för faktiska sociala identitet. Att karakterisera en 
människa utifrån intryck och den virtuella sociala identiteten innebär enligt Goffman ett 
stigma, vilket i realiteten förstås som en diskrepans mellan den virtuella och den faktiska 
identiteten.14 När de unga lagöverträdarna inte kommer till tals utan istället känner sig på 
förhand dömda, kan Goffmans teori häri appliceras för att påvisa en problematik kring bilden 
av unga lagöverträdare och deras påstådda brottsbenägenhet samt hur risken för stigmatisering 
ökar om den unges rättigheter negligeras. 

Forskningsläget kring unga lagöverträdare är tämligen stort och det får framhållas att 
främst kriminologerna Jerzy Sarnecki samt Felipe Estrada ligger i framkant vad gäller 
området. Det är allmänt vedertaget att olika uppfattningar föreligger beträffande dels 
ungdomskriminalitet som ett fenomen och dels varför barn samt ungdomar begår brott, vilket 
även kommer att förklaras senare i uppsatsen. Forskningsläget kommer att förklaras löpande i 
uppsatsen för att ge läsaren en djupare förståelse kring barn och ungdomar samt 
ungdomskriminalitet. I min egen undersökning har jag funnit förhållandevis få liknande 
studier, de jag har funnit har tagit sikte på endera unga lagöverträdare eller endast rätten till en 
rättvis rättegång i enlighet med EKMR och RF. De studier som fokuserat på unga 
lagöverträdare har bland annat handlat om påföljdssystemet, ungdomskriminalitet eller haft en 
rättspolitisk ansats. I studier rörande rätten till en rättvis rättegång, har jag funnit att de 
studierna inriktat sig på en explicit rättsdogmatisk redogörelse med undantag för en del 
studier som innehållit andra inslag.15 Det har därmed inte kommit till min kännedom att en 
liknande studie till min egen har gjorts och jag har sålunda förhoppningar om att denna 
uppsats kommer att bidra till att mer forskning bedrivs inom ifrågavarande område. Uppsatsen 
kommer utgöra en av de få inom nedan formulerade syfte och frågeställningar.  
 
1.2 Syfte  

Unga lagöverträdare innehar en särställning inom straff- och processrätt med hänsyn till deras 
sårbara ställning, vilket innebär att de ska behandlas annorlunda jämfört med vuxna 
lagöverträdare. Deras särställning värnas även av BK, som ska trygga de ungas 
rättssäkerhetsgarantier i domstolsprövningen. Uppsatsen har fyra syften, varav huvudsyftet är 
att utreda huruvida unga lagöverträdares upplevelser av rättegångar är i harmoni med den 
grundlagsfästa rättigheten till en rättvis rättegång eller om en kränkning av rättigheten 
föreligger.  

Ett delsyfte med uppsatsen är att dels genom ett rättssociologiskt och dels genom ett 
straffrättsligt perspektiv, undersöka hur unga lagöverträdare upplever rättegångar samt vilken 
effekt deras upplevelser av rättegångar kan medföra. Uppsatsens undersökningar kommer att 

                                                
14 Goffman, E., Stigma, den avvikandes roll och identitet., s. 10.  
15 Se bl.a. http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-5864 med ”unga lagöverträdare” och 

”rättvis rättegång” som sökord, FN:s Barnrättskommittés allmänna kommentarer., nr 10 (2007)., Barnets 
rättigheter inom rättskipning för unga lagöverträdare., Åklagarmyndigheten., Unga lagöverträdare och 
barnkonventionen., Brå., Sju ungdomar om sin rättegång samt BO., Förklara vad som händer – en 
pedagogisk brottmålsrättegång för unga.  
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ske i ljuset av å ena sidan EKMR, BK, RF och berörd nationell lagstiftning samt å andra sidan 
undersökningar från Brå, BO samt Riksrevisionen. 

För att uppfylla uppsatsens tredje delsyfte kommer en analys av ungdomars upplevelser av 
rättegångar att göras och ta sikte på huruvida domstolar lyckas förmedla de straffrättsliga 
principerna i avsikt att förebygga ungdomskriminalitet. Uppsatsen kommer därigenom att 
omfatta en översiktlig redogörelse rörande orsakerna till varför unga begår brott. Detta för att 
se om unga lagöverträdares upplevelser av rättegångar kan anses ha ett samband med 
ungdomskriminaliteten.  

Ett sista delsyfte med uppsatsen är att jag avser att utveckla en förståelse kring 
problematiken som föreligger med unga lagöverträdarnas upplevelser av rättegångar. 
Undersökningen ämnar till att utmynna i ståndpunkter i de lege lata och de lege ferenda.  

   
1.3 Problemformulering och frågeställningar 

Ungdomar utgör den mest brottsaktiva samhällsgruppen och ungdomsperioden medför 
således en tydlig topp inom brottsaktivitet. När individen närmar sig tonåren minskar dock 
brottsaktiviteten för de flesta ungdomar, vilket kan förstås som att ungdomars höga 
brottsaktivitet endast är en övergående fas. Ungdomskriminaliteten betraktas dessutom som 
ett av de ledande problemområdena inom såväl kriminologi som svensk samhällsdebatt.16  
Under år 2015 var det 10 241 unga lagöverträdare mellan åldrarna 15-17 som var misstänkta17 
för brott av totalt 316 710 misstänkta gärningsmän. Det innebär följaktligen att ca 10 241 
unga lagöverträdare ställts inför rätta, med syftet att utdömas till en påföljd med en preventiv 
verkan på ungdomskriminaliteten.18 Sarnecki anser att samhällsreaktionerna gentemot unga 
lagöverträdare kan ha en betydande effekt för deras framtida agerande. Han menar på att 
högre straff kan innebära dyra kostnader och ineffektivitet, medan lättare straff kan medföra 
en risk att de unga utnyttjas av kriminella gäng.19 Enligt Estrada kan åtgärder mot unga 
lagöverträdare betraktas dels som problematiska då reaktionen kan anses förstärka den unga 
lagöverträdarens stigmatisering och dels kan reaktionen uppfattas som att det lidande 
brottsoffret sätts i fokus vilket medför att samhället måste bestraffa den unga 
lagöverträdaren.20  

När unga lagöverträdare ställs inför rätta medför det att en avvägning måste göras mellan å 
ena sidan valet av ungdomspåföljd och å andra sidan att tillförsäkra att den ungas rättigheter 
tillgodoses. Hur väl domstolarna lyckas att förmedla de grundläggande straffrättsprinciperna 
kan resultera i en preventiv effekt gentemot ungdomskriminaliteten. Rättsprocessen är dock i 
dagsläget konstruerad utifrån ett vuxet perspektiv och leder således till att unga lagöverträdare 
uppfattar den svårbegriplig samt förvirrande. Utöver konsekvensen av de ungas omognad och 
oförmåga att förstå rättsprocessen kan andra konsekvenser också riskera att uppstå, såsom en 
kränkning gentemot rätten till en rättvis rättegång i enlighet med artikel 6 EKMR samt 2 kap. 
11 § 2 st. RF.  

För att ungdomskriminaliteten ska ha en möjlighet att förebyggas, blir ett antagande att 
unga lagöverträdare är införstådda med konsekvenserna av sitt handlande och att 
brottsbenägenheten minskar. En viktig aspekt i processen att förebygga 
ungdomskriminaliteten blir därmed de unga lagöverträdarnas upplevelser av rättegångar och 
rättsväsendets bemötande gentemot de unga lagöverträdarna. Detta eftersom rättegången och 

                                                
16 Estrada, F., ”Ungdomsbrottslighetens utveckling, omfattning och struktur” i Estrada, F och Flyghed, J., 

Den svenska ungdomsbrottsligheten., s. 34. 
17 I statistiken över misstänkta personer redogörs personer som efter slutförd utredning av bl.a. polis eller 

åklagare, bedömts skäligen misstänkta för brott under ett kalenderår. Statistik från 2015 utgör den senaste 
tillgängliga data.  

18 Https://www.bra.se/brott-och-statistik/kriminalstatistik/misstankta-personer.html (180328., 13.39). 
19 Https://www.svd.se/sarnecki-ar-positiv-till-nya-ungdomsstraff/om/jerzy-sarnecki (180328., 14.10).  
20 Estrada, F., ”Ungdomsvåld: uppmärksamhet och reaktion” i Estrada, F och Flyghed, J., Den svenska 

ungdomsbrottsligheten., s. 396. 
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rättsprocessen kan fungera som ett preventivt verktyg för de ungas brottsbenägenhet. För att 
den preventiva effekten ska uppnås, krävs dock att den enskilda ungdomen garanteras en 
rättvis rättegång där han eller hennes rätt att komma till tals tillgodoses samtidigt som 
ungdomsärendet bedrivs enligt skyndsamhetskraven i LUL.  

Med hänsyn till att ifrågavarande område ter sig komplext och barn samt ungdomars 
sårbara ställning, kommer uppsatsen att besvara följande frågeställningar i avsikt att klargöra 
vissa ståndpunkter inom området: 
  

i. Hur lyckas domstolen förmedla de fundamentala straffrättsprinciperna till unga 
lagöverträdare för att därigenom åstadkomma en eventuell preventiv effekt mot 
ungdomskriminalitet? 

ii. Kan dagens rättegångar anses uppfylla unga lagöverträdares rätt till en rättvis 
rättegång? 

iii. Vilken effekt kan unga lagöverträdares upplevelser av rättegångar medföra?
  

1.4  Metod 

1.4.1 Inledning  
För att uppfylla syftet med uppsatsen och för att besvara de uppställda frågeställningarna 
kommer i huvudsak en rättsdogmatisk metod att tillämpas samt kompletteras med en 
rättssociologisk metod. Med en rättsdogmatisk metod avser jag att klarlägga gällande rätt 
beträffande unga lagöverträdare som blir föremål för rättsliga prövningar, där de misstänkts 
eller gjort sig skyldiga till brott. En rättsdogmatisk metod kommer således att användas för att 
dels synliggöra brister och luckor i lagstiftningen som kan komma att påverka ungdomars 
upplevelser av rättegångar samt deras rätt till en rättvis rättegång och dels användas som ett 
verktyg för att kunna framställa kritik gentemot rättsläget samt föreslå förändringar.21 Den 
rättsdogmatiska metoden kommer därmed att ta sikte på de deskriptiva kapitlen i uppsatsen.   

Vad som menas med gällande rätt kan variera om frågan ställs till olika personer. Enligt 
Bert Lehrberg kan gällande rätt förstås som följande; det som lagstiftaren bestämmer i lag 
med utgångspunkt i lagstiftarens utredningar, det domstolarna uttolkar av lagen och 
bestämmer ska vara gällande rätt i särskilda fall samt det som advokaten uttolkar av gällande 
rätt med anledning att försöka förutsäga domstolens bedömning vid en viss fråga i ett särskilt 
fall. Detta innebär att innehållet i den gällande rätten enligt Lehrberg också kan ändras genom 
lagstiftning men även genom domstolsprejudikat och argument i förarbeten eller i juridisk 
doktrin. För att fastställa gällande rätt trots att innebörden kan variera, arbetar jurister utifrån 
en och samma metod; den juridiska metoden.22   

Den rättssociologiska metoden kommer till skillnad från den rättsdogmatiska metoden att 
belysa den gällande rättens praktiska tillämpning och funktion samt huruvida den 
korresponderar med lagstiftningens intentioner.23 Metoden kommer således att användas för 
att utreda vad effekten av unga lagöverträdares upplevelser av rättegångar kan bli samt hur ett 
ungdomsperspektiv i domstolarna kan komma att ändra unga lagöverträdares upplevelser av 
dessa.  

Då rättssociologin innehar ett annat ställningstagande gentemot rättsordningen än 
rättsdogmatiken, kommer båda metoderna att komplettera varandra i uppsatsens utredningar. 
Medan rättsdogmatiken fokuserar på reglernas tillämpning, utgår rättssociologin från orsaker 
och dess konsekvenser eller funktioner. Trots att metoderna kan komplettera varandra, uppstår 
ändock en viss konkurrens sinsemellan. Rättsdogmatikens utgångspunkt är att rätten i sig 
beslutar om tillämpning medan rättssociologin menar på att andra utomrättsliga aspekter 

                                                
21 Kleineman, J., ”Rättsdogmatisk metod” i Korling, F och Zamboni, M., Juridisk metodlära, s. 24 f. 
22 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod., s. 31 f. 
23 Hydén, H., ”Rättssociologi: om att undersöka relationen mellan rätt och samhälle” i Korling, F och 

Zamboni, M., Juridisk metodlära, s. 207 f. 
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beslutar hur rätten ska tillämpas i en särskild situation. Rättssociologin förutsätter med andra 
ord att fler aspekter utöver den rättsliga regleringen har betydelse för rättsliga avgöranden.24  

Enligt Lehrberg måste inte problemet klassificeras som juridiskt för att ett problem ska 
identifieras. Det handlar snarare om att problemet måste identifieras för att kunna klassificera 
det. Uppgiften omfattar två steg; att identifiera det faktiska problemet och att översätta det till 
juridik.25 Med hjälp av rättssociologin som identifierar problemet och rättsdogmatiken som 
kan erbjuda problemet en lösning, kommer dessa två metoder att samverka till att uppfylla 
uppsatsens syfte. 

Genom en tillämpning av såväl den rättssociologiska metoden som den rättsdogmatiska 
ämnar uppsatsen till att belysa problematiken i att enbart tillämpa rättsregler utan en 
förankring i hur rättsreglerna påverkar de unga lagöverträdarna. Kombinationen av metoderna 
syftar till att kunna angripa problematiken kring unga lagöverträdares upplevelser av 
rättegångar i ett vidare perspektiv. Detta med anledning av att det krävs andra 
tillvägagångssätt och underlag för att kunna synliggöra konsekvenser samt effekter av 
gällande rätt. En annan avsikt med ifrågavarande kombination är att finna brister och luckor i 
lagstiftningen i syfte att kunna täppa till dem. 
 
1.4.2 Rättsdogmatisk metod 
Rättsdogmatikens uppgift är att systematiskt fastställa, tolka och utreda gällande rätt genom 
en tillämpning av de universellt accepterade rättskällorna. Praktikern söker således svar på 
rättsliga problem i bland annat lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin i en redan given 
rättskällehierarki. Enligt professorn Jan Kleineman beskrivs rättsdogmatikens syfte ofta som 
att återskapa lösningen till ett rättsligt problem genom att tillämpa en rättsregel på det rättsliga 
problemet med hjälp av rättskällehierarkin.26 Då rättsdogmatiken ofta har en konkret 
frågeställning som utgångspunkt anser Kleineman att det är relationen mellan den konkreta 
tillämpningssituationen och den abstrakta rättsregeln som ger uttryck för rättdogmatikens 
speciella karaktär, eftersom det handlar om att beskriva hur en särskild lösning ter sig på ett 
särskilt konkret problem.27  

Det finns särskilda rättskälleprinciper som fastställer de olika rättskällornas olika ställning 
i juridisk argumentation. Alexander Peczenik beskriver de mest väsentliga 
rättskälleprinciperna som rättskällor som skall, bör och får följas.  De rättskällor som skall 
följas är strikt bindande och tillmäts auktoritetsskäl vid juridisk argumentation samt utgörs av 
lagar, föreskrifter och sedvanerättsliga regler. Prejudikat och lagars förarbeten är rättskällor 
som enligt Peczenik bör följas. Rättskällor som får följas är institutionella rekommendationer, 
rättspraxis och doktrin.28  

Den rättsdogmatiska metoden blir av avgörande betydelse i uppsatsen för att kunna 
fastställa hur den gällande rätten i Sverige förhåller sig till unga lagöverträdares upplevelser 
av rättegångar och huruvida dagens domstolsprocesser beträffande unga lagöverträdare inte 
inskränker i deras rätt till en rättvis rättegång. Genom en tillämpning av en hierarkisk 
rättskällelära ämnar utredningen till en uttömning av de regleringar som berör unga 
lagöverträdare inom ramen för en domstolsprövning. Den rättsdogmatiska metoden kommer 
således att nyttjas som en utgångspunkt för uppsatsen genom att fastställa vad som är gällande 
rätt beträffande unga lagöverträdares rätt till en rättvis rättegång och hur den gällande rätten 
påverkar de ungas upplevelser av en rättegång.  
  

                                                
24 Hydén, H., Rättssociologi som rättsvetenskap., s. 18.  
25 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod., s. 56.  
26 Kleineman, J., ”Rättsdogmatisk metod” i Korling, F och Zamboni, M., Juridisk metodlära, s. 21.  
27 A.a., s. 26.  
28 Peczenik, A., Juridikens teori och metod., s. 35 f.  
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1.4.3 Rättssociologisk metod 
Rättssociologi förstås som relationen mellan rätt och samhälle och används för att fastställa 
samt förstå rättens roll i samhället. Rättssociologi studerar rättsliga fenomen genom 
samhällsvetenskapliga metoder, vilket gör metoden till en empirisk vetenskap och inte en 
normativ vetenskap som rättsdogmatiken. Rättssociologin tar därmed sikte på hur rätten de 
facto tillämpas, oavsett vad rättskällorna stadgar och sträcker sig utanför de gängse 
rättskällorna i syfte att finna svar på de rättsliga fenomenen samt problemen.29 Metoden 
anlägger ett externt perspektiv på rätten och förstås som en kunskap om rätten, vilket 
motsvarar skillnaden mellan en rättssociologisk och en rättsvetenskaplig synvinkel på 
juridiken.30  

Rättsteoretikern Kaarlo Tuori anser att rätten för juristen utgör ett normativt fenomen 
medan rätten för en samhällsvetare är ett empiriskt faktum som bedrivs inom samhälleliga 
institutioner. Han använder en metafor för att skildra skillnaden mellan den juridiska och 
samhällsvetenskapliga synvinkeln. Tuori menar att juristen och samhällsvetaren har olika 
roller, medan juristen deltar i spelet följer samhällsvetaren spelplanen ur ett 
åskådarperspektiv. Juristens roll är att medverka till att spelets regler upprätthålls och 
samhällsvetarens funktion är att, med hjälp av spelets regler, utveckla spelet i bästa mån. 
Juristen måste förhålla sig opartisk gentemot spelets parter medan samhällsvetaren innehar 
befogenhet att utveckla spelet, vilket kan uppfattas som partiskt men som succesivt kan vara 
till nytta för samhället. Med hänsyn till samhällsvetarens funktion kan därmed andra frågor än 
juristens väckas i form av exempelvis en rättsregels konsekvenser, resultat och effekt.31  

Den rättssociologiska metoden och synvinkeln blir nödvändig för att undersöka vad 
effekten av unga lagöverträdares upplevelser av rättegångar kan samt och för att utreda om 
barn och ungdomars rättighet till en rättvis rättegång kan anses uppfylld i dagens rättegångar.  
 
1.5 Material 

Då uppsatsen delvis utgår från en rättsdogmatisk metod har en hierarkisk rättskällelära varit 
vägledande. Rättskällor såsom EKMR, BK, nationell lagstiftning med utgångspunkt i främst 
straff-, social-, och processrätt, förarbeten till nämnda lagar, rättspraxis från såväl 
Europadomstolen som Högsta domstolen (HD) samt juridisk doktrin har använts. Dessa 
rättskällor har varit utgångspunkten i uppsatsens deskriptiva delar. I syfte att förtydliga 
intentionerna med vissa artiklar i BK, har även FN:s barnrättskommittés allmänna kommentar 
använts. Material från Riksrevisionen, i form av deras granskning av handläggning av 
ungdomsärenden, har dessutom använts i avsikt att belysa brister inom rättsväsendets 
handläggning.  

I uppsatsens analytiska delar, som utgår från den rättssociologiska metoden har rapporter 
och statistik från BO och Brå samt använts. Även intervjuer med unga lagöverträdare och 
forskning beträffande ungdomskriminalitet samt unga lagöverträdare har nyttjas. Detta 
material har använts i syfte att angripa ett annat perspektiv än de traditionella 
rättsvetenskapliga källorna och för att få en annan dimension samt förståelse i uppsatsens 
frågeställningar. En del material, såsom rapporter och statistik från Brå och BO, har använts i 
syfte att få en inblick i ungdomarnas perspektiv.  

Såväl den deskriptiva som den analyserande delen i uppsatsen har tagit sikte på ungdomars 
upplevelser av rättegångar för att utreda vilken effekt upplevelserna kan medföra och hur de 
ungas rätt till en rättvis rättegång tillgodoses. Genom mångfalden i uppsatsens använda 
material avser jag att angripa frågeställningarna från en så bred synvinkel som möjligt med 
hänsyn till uppsatsens omfattning.  

                                                
29 Hydén, H., ”Rättssociologi: om att undersöka relationen mellan rätt och samhälle” i Korling, F och 

Zamboni, M., Juridisk metodlära., s. 207 f. 
30 A.a., s. 209.  
31 A.a., s. 226.  
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1.6 Avgränsning 

I uppsatsen undersöks unga lagöverträdares upplevelser av rättegångar och vilken effekt deras 
upplevelser kan medföra samt huruvida de ungas grundlagsfästa rättighet till en rättvis 
rättegång tillgodoses med hänsyn till deras upplevelser av rättegången. Med unga 
lagöverträdare avses i uppsatsen endast ungdomar mellan 15-17 år, dock kommer hänvisning 
att göras till lagrum som behandlar ungdomar upp till 21 år eftersom att gällande rätt 
definierar individer som unga lagöverträdare mellan 15-21 år. Även vissa rapporter från Brå 
tar sikte på barn och ungdomar upp till 18 respektive 21 år. Begreppet unga lagöverträdare 
kommer även att användas synonymt med barn och ungdomar, då åldersgruppen 15-17 år 
utgör ett mellanting mellan barn samt ungdom och följaktligen sammanfattas lämpligast med 
hänvisning till begreppet unga lagöverträdare. Åldersavgränsningen är gjord med anledning 
av att BK:s bestämmelser ska vara tillämpliga i uppsatsens undersökning och att den 
åldersgruppen anses vara mest brottsaktiv. Då uppsatsen avser att behandla 
ungdomsperspektivet, kommer endast en kort översikt att redogöras för vuxna lagöverträdare 
i jämförelsesyfte. Uppsatsen avgränsas också till den tilltalade och därmed utesluts brottsoffer 
samt målsäganden i utredningen.   

En upplevelse är en subjektiv tolkning och varierar sålunda från person till person. I 
uppsatsen avgränsas upplevelse till att innefatta ett mönster hos unga lagöverträdare som ett 
kollektiv och inte i hänseende av den enskilda individen.   

Med hänsyn till uppsatsens omfång kommer ingen egen empiri att göras i form av 
intervjuer. Istället kommer befintlig statistik och data från Brå och BO att nyttjas, detta trots 
att en del siffror inte är dagsaktuella. Syftet med att behandla befintlig data är att eventuellt 
kunna urskilja ett mönster hos unga lagöverträdare.  

Uppsatsen fokuserar främst på den straffrättsliga och socialrättsliga regleringen kring unga 
lagöverträdare trots att andra rättsområden har berörts i olika utsträckningar. Uppsatsens 
utredning kommer inte ske inom ramen för EU:s rättighetsstadga på grund av uppsatsens 
omfattning, rättighetsstadgan kommer endast att översiktligt nämnas. Rättsfallen i uppsatsen 
har valts ut med hänsyn till deras prejudicerande och vägledande karaktär.  
 
1.7 Disposition  

Uppsatsen omfattar fem kapitel, varav andra kapitlet redogör för gällande rätt beträffande 
unga lagöverträdare inom internationell samt nationell lagstiftning.  

I det tredje kapitlet kommer uppsatsen att ta sikte på barn- och ungdomsperspektivet i 
avsikt att redogöra för unga lagöverträdares egna upplevelser av rättegångar. Kapitlet kommer 
också att redogöra för fenomenet ungdomskriminalitet och olika teorier samt forskning kring 
varför unga begår brott.  

Det fjärde kapitlet består av en analys och argumentation där uppsatsens frågeställningar 
kommer att besvaras. I kapitlet görs kopplingar mellan rättskällorna och det tillämpade 
materialet för att sedan ge underlag till slutsatsen i det femte kapitalet. 

I det femte och sista kapitlet presenteras slutsatser samt avslutande reflektioner kring 
området och huruvida nya funderingar har vuxit fram.  
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2. Unga lagöverträdare inför rätta   
 

2.1 Kort om internationell rätt och internationella konventioner  

Då EU har ett eget rättssystem, är lagstiftningen är uppdelad i en primär- och sekundärrätt. 
Primärrätten som består av EU-fördrag och allmänna rättsprinciper, är grundbulten för EU:s 
verksamhet. Sekundärrätten som utgår från fördragens mål och principer innefattar 
förordningar, direktiv samt beslut. Som ett resultat av att Lissabonfördraget trädde i kraft den 
1 december 2009, erhöll även Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 
(EU:s rättighetsstadga) samma ställning som primärrätten. De internationella avtal och 
konventioner som EU har ingått, bland annat Europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) och Förenta Nationernas 
konvention den 20 november 1989 om barnets rättigheter, barnkonventionen (BK) är 
underordnade primärrätten men överordnade sekundärrätten. Sekundärrätten blir därmed 
endast giltig om den överensstämmer med de överordnade akterna. EU:s rättighetsstadga, 
EKMR och BK har således företräde framför sekundärrätten.32 Genom att Sverige har 
ratificerat såväl EKMR och BK som EU:s rättighetsstadga, har det resulterat i att 
internationella regler har influerat regleringen kring unga lagöverträdare.  

I följande kapitel kommer bestämmelser beträffande unga lagöverträdare i domstol och 
deras rätt till en rättvis rättegång att redogöras i ljuset av såväl internationell som nationell 
rätt.  
 
2.2 Rätten till en rättvis rättegång i enlighet med EKMR  

EKMR är tillämplig på alla individer inom de medlemsstater som ratificerat konventionen i 
enlighet med artikel 1 EKMR. I artikel 5 EKMR säkerställs rätten till frihet och säkerhet, som 
tar sikte på att individer inte får frihetsberövas om det inte följer av lag. I artikel 14 EKMR 
stadgas diskrimineringsförbudet som innebär att alla individer, oavsett exempelvis socialt 
ursprung, kön, ras eller ställning i övrigt, ska garanteras de rättigheter som följer av EKMR.  

Rätten till en rättvis rättegång, som utgör en grundläggande rättssäkerhetsgaranti, återfinns 
i artikel 6.1 EKMR och reglerar följande: 
  

Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en 
anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling 
inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag. 
Domen skall avkunnas offentligt, men pressen och allmänheten får utestängas från 
förhandlingen eller en del därav av hänsyn till den allmänna moralen, den allmänna 
ordningen eller den nationella säkerheten i ett demokratiskt samhälle, eller då 
minderårigas intressen eller skyddet för parternas privatliv så kräver eller, i den mån 
domstolen finner det strängt nödvändigt, under särskilda omständigheter när 
offentlighet skulle skada rättvisans intresse. 

 
Artikeln fastslår därmed den principiella rättigheten till en rättvis rättegång och blir tillämplig 
på fall som avser tvister om en enskilds civila rättigheter och skyldigheter eller anklagelser 
om brott.33 Rätten till en rättvis rättegång är också tillämplig under förundersökningsstadiet, 
då det som sker under detta stadie kan få betydelse för en eventuell framtida rättegång. Den 
brottsmisstänkte ska exempelvis ha rätt till att samråda med advokat eller offentlig 
försvarare.34 Artikel 6 EKMR utgör en ovillkorlig rättighet, vilket innebär att rättigheten inte 

                                                
32 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sv/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.2.1.html (180404., 20:13).  
33 Danelius, H., Mänskliga rättigheter i europeisk praxis., s. 161.    
34 A.a., s. 180.  
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får inskränkas av nationella domstolar inom EU. Artikeln föreskriver dock enbart en 
minimistandard för de ratificerade medlemsstaterna och är således utformad på ett sätt som 
låter medlemsstaterna behålla sin autonomi samt själva avgöra hur rättigheten ska tolkas och 
uppfyllas på nationell nivå.  

Rätten till domstolsprövning enligt artikel 6.1 EKMR är dock inte av absolut karaktär och 
kan således begränsas om begränsningarna sker med hänsyn till ändamål som kan anses 
legitima samt att begräsningarna är proportionerliga till ändamålet. Begräsningarna får dock 
inte vara av sådan karaktär att de urholkar det grundläggande innehållet i rättigheten.35  

Att en prövning av tvister om enskildas civila rättigheter och anklagelser ska ske inför en 
oavhängig och opartisk domstol, tar sikte på att domstolsprövningen ska säkerställa de 
rättssäkerhetsgarantier som EKMR kräver. Begreppet oavhängig innebär att domstolen inte 
ska påverkas av obehöriga utifrån medan opartisk syftar på att domstolen inte ska vilja gynna 
en part framför en annan. Domstolen ska vara objektiv i relation till såväl regering och 
myndigheter som parterna i målet.36 Det är inte ovanligt att samma domare som dömer i ett 
mål, medverkar i förberedande och judiciella uppgifter såsom processuella beslut om 
bevisning i målet. I regel hindrar det inte domaren från att fortsätta handläggningen i målet 
men om en domare, under det förberedande arbetet, tar ställning till någon av 
huvudförhandlingens frågor kan domaren misstänkas för att ha en förutfattad mening i 
målet.37 En domare som misstänks för att ha en förutfattad mening, kan således anses 
äventyra domstolens avhängighet och opartiskhet i enlighet med artikel 6.1 EKMR. 

Vid bedömningen om en domstol varit opartiskt enligt artikel 6.1 EKMR, är frågan om 
huruvida domstolen kan misstänkas ha haft en förutfattad mening om den tilltalade. I målet 
Telfner mot Österrike uttalade Europakommissionen att domstolen vid genomförandet av sina 
uppgifter inte från början ska vara övertygad om eller utgå från att den tilltalade gjort sig 
skyldig till det brott han eller hon anklagas för. Domstolen får i sin dom endast förklara den 
tilltalade skyldig med hänvisning till den direkta eller indirekta bevisningen som enligt lag 
anses tillräckligt för att fastställa den tilltalades skuld.38  

Enligt artikel 6.1 EKMR ska rättegången i regel vara offentlig men tillåter att undantag får 
göras med hänsyn till bland annat minderåriga. En offentlig rättegång är ett medel i avsikt att 
dels skydda enskilda mot hemlig rättsskipning och dels för att upprätthålla de enskildas 
förtroende gentemot rättskipningen.39  

För att rätten till en rättvis rättegång ska tillgodoses, föreligger principer som ska beaktas. 
En grundläggande princip är att parterna ska bli hörda av domstolen, vilket innebär att det ska 
beredas möjlighet för parterna att yttra sig i frågan.40 I Georgiadis mot Grekland yttrade 
Europadomstolen att i ett förfarande, under vilket ett beslut fattas beträffande civila rättigheter 
utan att parterna har fått höras, inte kan anses förenligt med artikel 6.1 EKMR.41  

En annan princip är att en eventuell kränkning av artikel 6.1 EKMR ska bedömas med 
hänsyn till rättegången i sin helhet, det vill säga när rättegången är avslutad. Detta eftersom 
det är först när en rättegång är avslutad som det kan bedömas huruvida någon part lidit skada 
genom en eventuell överträdelse mot artikel 6.1 EKMR.42 

 En tredje princip är att den som är oskyldig inte ska kunna dömas skyldig för ett brott och 
för att denna princip ska kunna tillgodoses, krävs att den misstänkte garanteras de rättigheter 
som är nödvändiga för att han eller hon ska kunna försvara sig.43  

                                                
35 Danelius, H., Mänskliga rättigheter i europeisk praxis., s. 183.  
36 A.a., s. 212 ff.  
37 A.a., s. 218 f.  
38 Se Telfner mot Österrike., no. 33501/96.  
39 Se Martinie mot Frankrike., no. 58675/00., p. 39.  
40 Danelius, H., Mänskliga rättigheter i europeisk praxis., s. 259.  
41 Se Georgiadis mot Grekland., no. 21522/93., p. 40-43.  
42 Danelius, H., Mänskliga rättigheter i europeisk praxis., s. 259 f. 
43 A.a., s. 260. 
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Principen om parternas likhet är ytterligare en princip som ska beaktas vid bedömningen 
om en rättvis rättegång och tar sikte på att parterna under rättsprocessen ska vara likställda 
utan att förfarandet gynnar ena parten på den andres bekostnad.44  

Principen om ett kontradiktoriskt förfarande kan anses förankrad med principen om parters 
likhet, eftersom ett kontradiktoriskt förfarande syftar till att säkerställa att båda parterna dels 
får kännedom om allt material i processen och dels får möjlighet att lämna sina synpunkter på 
materialet.45  

För att en rättegång ska bedömas som rättvis måste dessutom minimigarantierna i artikel 
6.3 EKMR uppfyllas. Det som föreskrivs i artikel 6.1 EKMR anses som en allmän garanti 
medan villkoren i artikel 6.3 EKMR betraktas som karakteristiska och särskilt viktiga.46 
Artikel 6.3 EKMR stadgar följande speciella minimigarantier: 
 

Var och en som blivit anklagad för brott har följande minimirättigheter  
a) att utan dröjsmål, på̊ ett språk som han förstår och i detalj, underrättas om 
innebörden av och grunden för anklagelsen mot honom,  

 
b) att få tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar,  

 
c) att försvara sig personligen eller genom rättegångsbiträde som han själv utsett eller 
att, när han saknar tillräckliga medel för att betala ett rättegångsbiträde, erhålla ett 
sådant utan kostnad, om rättvisans intresse så fordrar,  

 
d) att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas mot honom samt att själv få 
vittnen inkallade och förhörda under samma förhållanden som vittnen åberopade mot 
honom,  

 
e) att utan kostnad bistås av tolk, om han inte förstår eller talar det språk som begagnas 
i domstolen. 

 
För att en rättegång ska uppfylla sitt syfte, krävs att rättegången genomförs under sådana 
former att parterna kan följa det som sker under förfarandet.47 I Adamkiewicz mot Polen 
dömdes en 15-åring för mord. Pojken hade inte underrättats om sin rätt att inte behöva 
besvara frågor och fick juridisk hjälp sent in i rättsprocessen. Europadomstolen ansåg därmed 
att kraven i artikel 6.1 EKMR inte hade uppfyllts och framhöll behovet av att beakta unga 
tilltalades sårbara situation vid brottmålsrättegångar.48 I S.C mot Förenade kungariket hade en 
11-åring åtalats för brott och hade, med hänsyn till åldern samt sin låga intelligens, inte 
kunnat följa det som skedde under rättegången. Europadomstolen fann att förfarandet inte var 
förenligt med artikel 6.1 EKMR och påpekade att lagföring måste ske inför en domstol som 
kan anpassa förfarandet efter den tilltalades förmåga samt som har förståelse för den unges 
särskilda svårigheter.49  

Rätten till en rättvis rättegång omfattar flera olika element, varav ett av elementen är 
tillfredsställande handläggning. I bedömningen om huruvida rättegången i enlighet med 
artikel 6.1 EKMR har genomförts inom skälig tid, har Europadomstolen uppställt ett antal 
kriterier. Vid brottmål ska målets komplexitet, parternas agerande under förfarandet och 
domstolar samt myndigheters handläggning av målet beaktas. I mål som anses komplicerade, 
ska en förlängning av processen accepteras. Om det däremot är domstolarna som genom en 

                                                
44 Danelius, H., Mänskliga rättigheter i europeisk praxis., s. 260. 
45 A.a., s. 260.  
46 A.a., s. 261.  
47 A.a., s. 297.  
48 Se Adamkiewicz mot Polen., no. 54729/00.  
49 Se S.C mot Förenade kungariket., no. 60958/00.  
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långsam handläggning bidragit till att processen fördröjts, kan det vara i strid med kravet på 
skälig tid i artikel 6.1 EKMR. Till bedömningen ska dessutom målets karaktär tas i 
beaktandet.50 Detta innebär att mål som förutsätter särskild skyndsam handläggning, till 
exempel ungdomsmål, särskilt måste uppfylla kraven i artikel 6.1 EKMR. Dröjsmål under 
handläggningen av brottmål kan hänföras till olika stadier i processen. Förundersökningen är 
sålunda ett stadium varpå kravet i artikel 6.1 EKMR på rättegång inom skälig tid kan komma 
att inskränkas om dröjsmål inträffar. Invändningar från medlemsstater som menar på 
omfattande arbetsbelastning, som skäl till dröjsmål i sin handläggning, har inte accepterats 
som ett legitimt skäl av Europadomstolen. Tvärtom anser Europadomstolen att 
medlemsstaterna är ansvariga för ett fungerande rättsväsen som ska fullgöra sina åtaganden 
enligt konventionen.51  
 
2.3 Unga lagöverträdares grundläggande rättigheter i enlighet med BK  

Då barn anses utgöra en särskilt utsatt grupp krävs det speciellt skydd i syfte att värna om 
deras rättigheter. BK utgör ett rättsligt bindande traktat som består av 54 artiklar och stadgar 
rättigheter för barn.52 Som ovan nämnt, avses barn i enlighet med artikel 1 BK, varje individ 
under 18 år. Sverige som medlemsstat har undertecknat BK och befinner sig i processen att 
inkorporera BK såsom svensk lag.53 I dagsläget föreligger dock inga skyldigheter för 
exempelvis svenska domstolar och myndigheter att följa konventionen, trots att den gradvis 
har kommit att bli del av den nationella rätten i form av att den erhållit en vägledande 
funktion inom lagtolkning och lagstiftning. Det finns ingen möjlighet att stämma en 
medlemsstat i de fall som nationella handlingar till exempel strider mot konventionen. De 
stater som ratificerat BK måste emellertid respektera konventionen och rapportera vilka 
åtaganden som vidtagits för att efterleva den. Regeringen och riksdagen i Sverige måste 
säkerställa att den nationella rätten är förenlig med BK:s regleringar.54  

Sedan BK ratificerades av Sverige har det dock vidtagits initiativ i avsikt att stärka barns 
rättigheter i samhällets olika delar. Barnrättspolitik är det särskilda politikområde som införts 
för att BK ska kunna genomföras och inkorporeras i Sverige. Det övergripande målet för 
barnrättspolitiken är att barn och ungdomar ska tillmätas respekt samt erhålla möjlighet till 
utveckling, trygghet, delaktighet och inflytande. Barnrättspolitiken syftar därmed till att såväl 
främja som skydda barns rättigheter och intressen i samhället.55 Barns rättigheter och 
intressen ska förankras i all politik som bedrivs samt i alla verksamheter som berör barn. Ett 
barnrättsbaserat synsätt i enlighet med BK innebär att alla barn ska erkännas, respekteras och 
skyddas som rättighetsbärare. Barns rätt att bli hörda och få sina åsikter beaktade måste 
därmed tillgodoses i alla förfaranden, ärenden samt beslut som rör barnet. Regeringen har 
framhållit att synen på barn och hur de bemöts av myndigheter, inte utgår från att barn är 
bärare i rättigheter. Detta ter sig tydligast i situationer där barn är utsatta och därigenom kan 
ha svårt att hävda sig sina rättigheter. Regeringen menar därför på att ett barnrättsbaserat 
synsätt inte finns förankrat i de verksamheter som rör barn och att barn inte uppfattas som 
rättighetsbärare.56 Barnrättighetsutredningen, som blivit tillsatta i arbetet med inkorporeringen 
av BK, anser att samtliga yrkesgrupper som arbetar med barn och ungdomar bör erhålla ett 
kunskapslyft för att få kunskap samt kompetens om vad ett barnrättsperspektiv betyder. 
Kunskapslyftet bör enligt utredningen inkludera kunskap beträffande barns psykologiska 
utveckling och minnesförmåga.57 

                                                
50 Danelius, H., Mänskliga rättigheter i europeisk praxis., s. 322 ff.  
51 A.a., s. 326.  
52 https://unicef.se/barnkonventionen (180313., 16.50).  
53 SOU 2016:19., Barnkonventionen blir svensk lag.  
54 Åklagarmyndigheten., Unga lagöverträdare och barnkonventionen., 2013., s. 9.  
55 Prop. 2017/18:186., s. 61.  
56 A.a., s. 74 f.  
57 A.a., s. 103.  
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I BK finns det fyra grundläggande principer rörande barn och deras rättigheter. Första 
principen regleras i artikel 2 och tar sikte på att alla barn besitter samma rättigheter och inte 
får diskrimineras. I artikel 3 stadgas att barnets bästa alltid ska beaktas vid alla beslut som rör 
barnet, vilket utgör den andra principen. Principen om barnets bästa ska inte endast reflekteras 
i lagstiftning utan ska även synliggöras i praktiken. Den tredje principen som återfinns i 
artikel 6, föreskriver att barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Slutligen regleras den 
fjärde principen i artikel 12, som stadgar barns rätt att komma till tals i frågor som rör barnet 
och där barnets åsikter ska beaktas med hänsyn till dess ålder samt mognad. Barnet ska 
således uppfattas som en person med individuella rättigheter och ska beredas möjlighet att få 
uttrycka sin åsikt i alla domstols- samt administrativa förfaranden som rör barnet. Artikeln 
stadgar en rättighet för barnet att komma till tals men ålägger inte barnet en skyldighet att 
uttrycka sig. Det är avgörande att barnet får relevant information, som även är lämpad efter 
dess ålder och mognad, för att barnet ska kunna ge uttryck för sina åsikter. De grundläggande 
principerna har å ena sidan en självständig betydelse men ska å andra sidan vägleda 
tolkningen av BK:s artiklar.58   

Barns rättighet att komma till tals och uttrycka sina åsikter tillfaller alla barn och är 
förankrat med ett förbud mot diskriminering. Detta innebär att såväl domstolar som andra 
beslutsfattande organ, exempelvis myndigheter och socialnämnd, måste anpassas i avsikt att 
inkludera barnen. Det kan till exempel handla om särskilda förberedelser för barn. 
Barnrättskommittén refererar till FN:s minimistandardregler beträffande unga lagöverträdare i 
fråga om rättsskipning. 59 Minimistandardreglerna benämns även för Peking-reglerna, där det 
stadgas att rättegångsförhandlingar ska ske i en förstående anda som innebär att den unga 
lagöverträdaren ska kunna delta och uttrycka sig fritt.60  

Barnrättskommittén har fastslagit minimikrav i artiklar 12, 37 och 40 BK, i syfte att trygga 
unga lagöverträdares rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade. Kraven omfattar rätten 
till information, tillräcklig juridisk eller annan lämplig hjälp, tillgång till tolk, respekt för 
barnets privatliv under hela processen och erkännandet att barnet har rätt att fritt delta samt 
inte tvingas avge vittnesmål.61 För att Sverige skulle uppfylla dessa krav och förbättra barns 
rättigheter att komma till tals, ändrades många av föräldrabalkens (1949:381) (FB) 
bestämmelser under år 2006.62 Utgångspunkten är numera att socialnämnden ska inhämta 
barnets uppfattning i frågan och redogöra uppfattningen för rätten, innan socialnämnden 
lämnar ett slutgiltigt yttrande i mål om vårdnad, boende och umgänge enligt 11 § LUL.  
 
2.4 Rätten till en rättvis rättegång i enlighet med BK 

Artikel 37 BK om frihetsberövande och behandling av frihetsberövande barn samt artikel 40 
om barns rättigheter som misstänkt, åtalad och dömd är de två artiklar som särskilt reglerar 
unga lagöverträdare. Artikel 37 föreskriver under vilka villkor som ett barn får frihetsberövas 
och hur ett frihetsberövat barn ska behandlas. Frihetsberövande ska enligt artikeln endast 
användas som en sista utväg och för skäligast kortast tid. När ett frihetsberövande används ska 
barnet behandlas humant och respekteras för dess inneboende värdighet samt ska behoven hos 
barnets ålder beaktas. Barnet har dessutom i enlighet med artikeln, en rätt till att få ett snabbt 
beslut i saken.  

                                                
58 Åklagarmyndigheten., Unga lagöverträdare och barnkonventionen., 2013., s. 12 ff.  
59 FN:s Barnrättskommittés allmänna kommentarer., nr 10 (2007)., Barnets rättigheter inom rättskipning 

för unga lagöverträdare., s. 5 f., p. 4.  
60 United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing 

Rules"), 29 november 1985, 40/33., p. 15.1. 
61 FN:s Barnrättskommittés allmänna kommentarer., nr 10 (2007)., Barnets rättigheter inom rättskipning 

för unga lagöverträdare., p. 40-67.  
62 Se åklagarmyndigheten., Unga lagöverträdare och barnkonventionen., 2013., s. 15.  
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Sverige har vid upprepade tillfällen mottagit kritik från både Europarådets och FN:s 
tortyrkommitté beträffande nyttjandet av restriktioner vid häktning.63 Barnrättskommittén har 
uttryckt sin oro över bland annat behandling av unga som kan äventyra deras fysiska eller 
psykiska hälsa, eller välbefinnande och anser att sådan behandling måste förbjudas. Enligt 
barnrättskommittén ska varje barn som grips och frihetsberövas, få frihetsberövandet prövat 
inför en behörig myndighet inom maximalt 24 timmar. Kommittén anser att beslutet bör 
prövas om regelbundet i väntan på den unges rättegång. Vidare menar barnrättskommittén att 
den unge ska åtalas och ställas inför rätta inom 30 dagar från att frihetsberövandet 
verkställts.64  

Artikel 40 BK stadgar vilka rättigheter som barn besitter när de är misstänkta för, åtalade 
för eller har gjort sig skyldiga till brott. Där framgår exempelvis att medlemsstaterna ska söka 
att införa lagar och förfaranden samt upprätta myndigheter och intuitioner som är särskilt 
lämpade för barn som misstänks, åtalas för eller gjort sig skyldig till ha begått brott. Artikeln 
tar sikte på all behandling under hela det rättsliga förfarandet, det vill säga vid misstanke, 
under utredningen, åtalet, rättegången och straffet. Det finns ett krav i artikeln som innefattar 
att medlemsstaterna ska främja ett rättsystem som är särskilt inriktad på barn och därmed ska 
innehålla positiva istället för bestraffande mål.65  

Enligt artikel 40 BK ska ett barn som är misstänkt för eller som gjort sig skyldig till brott, 
behandlas med värdighet i avsikt att stärka barnets respekt för andras rättigheter. Barnet ska 
även betraktas som oskyldigt till dess att motsatsen bevisats på ett lagligt sätt, vilket innebär 
att ett barns tystnad inte får tydas som ett erkännande av brott. Av artikeln framgår att barnet 
snarast ska informeras om anklagelser som riktas gentemot denne, informationen ska anges i 
detalj och på ett språk som barnet förstår. Det betyder att en skriftlig handling inte alltid är 
tillräcklig, utan att det kan behövas en muntlig förklaring.66  

Barnrättskommittén har fastställt att tiden från det begångna brottet och fram till den 
slutgiltiga reaktionen ska vara så kort som möjlig, kommittén anser att en långdragen process 
inte går att hänvisa till en stor arbetsbelastning utan att tidsgränserna bör vara mycket kortare 
än för vuxna lagöverträdare.67 Ett barn ska enligt artikeln varken tvingas avge vittnesmål eller 
erkänna sig skyldig till ett brott. Barnrättskommittén har yttrat att domstolen måste ta hänsyn 
till barnets ålder, hur länge han eller hon varit frihetsberövad, om barnet fått juridisk 
rådgivning och om föräldrar varit närvarande vid bedömningen om tillförlitlighet av ett 
erkännande. Polisen behöver enligt kommittén få utbildning i exempelvis förhörsteknik i 
avsikt att undvika metoder som kan medföra påtvingade erkännanden.68  

I fråga om barnets rätt att få sitt privatliv respekterat, framför barnrättskommittén att ingen 
information om den unga lagöverträdaren får publiceras då en risk för stigmatisering kan 
efterfölja. De anser dessutom att domstolsförhandlingar där barn är föremål för prövning, bör 
ske bakom stängda dörrar. Barnrättskommittén har riktat kritik mot Sverige då de anser att det 
saknas specialiserade åklagare och domare, kommittén anser att samtliga åklagare samt 
domare som behandlar barnärenden ska ha relevanta kunskaper.69 
 
2.5 Unga lagöverträdares grundläggande rättigheter i enlighet med nationell rätt 

Till följd av EKMR:s inkorporering i svensk rätt innebär det att ingen annan lag eller 

                                                
63 Åklagarmyndigheten., Unga lagöverträdare och barnkonventionen., 2013., s. 16 f.  
64 FN:s Barnrättskommittés allmänna kommentarer., nr 10 (2007)., Barnets rättigheter inom rättskipning 

för unga lagöverträdare., s. 23., p. 83-84. 
65 Åklagarmyndigheten., Unga lagöverträdare och barnkonventionen., 2013., s. 17 f.  
66 A.a., s. 18. 
67 FN:s Barnrättskommittés allmänna kommentarer., nr 10 (2007)., Barnets rättigheter inom rättskipning 

för unga lagöverträdare., s. 17., p. 51-52. 
68 FN:s Barnrättskommittés allmänna kommentarer., nr 10 (2007)., Barnets rättigheter inom rättskipning 

för unga lagöverträdare., s. 18., p. 58.  
69 A.a., s. 20., p. 66.  



 

 
 

15 

föreskrift får strida mot konventionen enligt 2 kap. 19 § RF. Av 1 kap. 2 § 5 st. RF framgår 
det att barns rättigheter ska tryggas och att det allmänna ska motverka diskriminering av 
människor på grund av bland annat ålder. Bestämmelsen stadgar därmed att det allmänna ska 
sträva efter att barn ska uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Bestämmelserna i RF om 
de grundläggande fri- och rättigheterna i 2 kap. är konstruerade så de tillfaller alla individer 
oavsett ålder.70 Lagstiftaren har genom användningen av begreppet ålder framhävt att barn i 
princip ska behandlas som jämlika individer och att de besitter en rätt till medinflytande 
utifrån sin utvecklingsnivå vid frågor som rör dem själva.71  

Att alla individer ska behandlas lika inför lagen, oavsett ålder, är därmed en grundläggande 
rättsprincip i Sverige. När en ung lagöverträdare begår ett brott, eller är misstänkt för ett brott, 
medför det dock att ett avsteg görs från rättsprincipen av humanitära skäl.72 Principen om att 
unga lagöverträdare ska särbehandlas utgår från erfarenheten att straffrättsliga ingripanden 
mot de unga måste vara i proportion med deras mognadsbrist, begränsade erfarenheter och 
särskilda förhållanden i övrigt.73 

Straffprocessrätten, som reglerar hur straffrätten ska verkställas, omfattar särskilt 
anpassade regler för barn och ungdomar som är misstänkta för brott. Reglerna har som 
nämnts, anpassats eftersom barn och ungdomar inte kan likställas med vuxna brottsmisstänkta 
ifråga om bland annat mognad och omdömesförmåga.74 De särskilda reglerna återfinns i LUL 
och lagen ses som ett komplement till rättegångsbalken där de generella reglerna för 
lagöverträdare regleras. Hela regelsystemet för unga lagöverträdare utgår från tanken att de 
unga ska hållas utanför kriminalvården som blir aktuell för vuxna lagöverträdare och istället 
ska unga lagöverträdare vårdas samt behandlas inom den kommunala socialtjänsten.75 

Den svenska straffbarhetsåldern inträffar vid 15 år i enlighet med 1 kap. 6 § BrB och 
ungdomsperioden, sett ur ett straffrättsligt perspektiv, fortgår fram till dess att den unge fyllt 
21 år enligt 29 kap. 7 § BrB. I 1 kap. 1 § BrB stadgas att ett brott är en gärning som är 
beskriven i brottsbalken eller i annan lag eller författning där straff är föreskrivet. 
Brottspåföljderna framgår av 1 kap. 3 § BrB och omfattar böter, fängelse, villkorlig dom, 
skyddstillsyn eller överlämnande till särskild vård.  Då unga lagöverträdare särbehandlas 
inom ramen för brottspåföljd föreligger således särskilda påföljder för deras brott, såsom 
ungdomsvård, ungdomstjänst och sluten ungdomsvård i enlighet med 32 kap. BrB. 
Ungdomspåföljderna betraktas som överlämnandepåföljder, vilket innebär att domstolen 
överlåter verkställighetsansvaret till ett annat samhällsorgan än kriminalvården.76 Det är i 
första skede socialtjänsten som blir ansvariga för att vidta åtgärder i syfte att motverka återfall 
i brottslighet när ungdomar mellan 15-17 år begår brott.77 Av 1 § LUL förstås att ärenden som 
rör en brottsmisstänkt under 21 år ska behandlas av Polismyndigheten, åklagare eller domstol. 
Då rättegångsbalken endast föreskriver generella regler avseende förundersökning, åtal och 
handläggning vid domstol så kompletterar LUL reglerna med sikte på unga lagöverträdare.78   

Vårdnadshavare eller annan som svarar för den unges vård och fostran ska omedelbart 
underrättas av polisen och kallas till förhör som hålls med den unge i enlighet med 5 § LUL. 
Vårdnadshavaren eller likvärdig ska även i de fall som den unge har gripits, anhållits eller 
häktas med anledning av brottsmisstanken, underrättas om detta samt om skälen för det. 
Avsikten med bestämmelsen är att underlätta för de närstående till den brottsmisstänkte att 
kunna medverka till att den unge inte gör sig skyldig till fler brott. Detta genom att 

                                                
70 Prop. 2009/10:80., s. 187.  
71 Prop. 2001/02:72., s. 50.  
72 Nordlöf, K., Unga lagöverträdare i social-, straff- och processrätt., s. 160. 
73 Prop. 1997/98:96., s. 139,  
74 Nordlöf, K., Unga lagöverträdare i social-, straff- och processrätt., s. 260.  
75 Clevesköld, L., Thunved, A och B., Samhället och de unga lagöverträdarna., s. 16.  
76 A.a., s. 152. 
77 Socialstyrelsens handbok för socialtjänsten., Barn och unga som begår brott., s. 63.  
78 Lindberg, Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare kommentaren till 1 §., 

Karnov. 
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vårdnadshavarna i sin tidiga medverkan får en godare kännedom om brottsutredningen.79 
Tingsrätten (TR) har liksom polisen en skyldighet att underrätta vårdnadshavare eller 
jämbördig när åtal väcks mot en brottsmisstänkt under 18 år. Underrättelseskyldigheten gäller 
för alla domstolsinstanser enligt 26 § LUL.  

Polisen har en skyldighet att i god tid underrätta socialnämnden om tid och plats för förhör 
som ska hållas med en brottsmisstänkt som är under 20 år, se 16 § 
förundersökningskungörelsen (1947:948) (FUK). Representanter från socialtjänsten ska, om 
det är möjligt och det inte försvårar utredningen, närvara vid ett förhör med en brottsmisstänkt 
under 18 år enligt 7 § LUL. Socialtjänstens närvaro medför ett stöd för den unga 
lagöverträdaren innebär att socialtjänsten i ett tidigt skede kan etablera kontakt med den 
unge.80  

 Av 17 § FUK följer att förhör med en brottsmisstänkt som är under 18 år ska planeras och 
verkställas så att det inte uppkommer fara för att den som förhörs tar skada, exempelvis ska 
förhörsledaren vara lämplig för uppgiften att förhöra en minderårig.81 Detta regleras även i 18 
§ FUK, där det framgår att särskild kompetens krävs för förhör med minderåriga. Den som 
ansvarar för förundersökningen ska säkerställa att processen genomförs snabbt och effektivt 
samt att objektivitet iakttas.82 Förundersökning avser den process där det ska utredas huruvida 
ett brott har begåtts samt vem som gjort sig skyldig till brottet.83 En förundersökning har två 
huvudsyften, varpå det ena syftet tar sikte på att det dels ska fastställas huruvida brott 
föreligger och dels ska det klarläggas vem som skäligen kan misstänkas för brott samt om det 
finns tillräckliga skäl för att åtal ska väckas. Det andra syftet är att bereda målet med avsikt att 
bevisning kan framläggas i ett sammanhang vid kommande huvudförhandling. För unga 
lagöverträdare anses förundersökningen ha ett kriminalpolitiskt egenvärde och är således 
obligatoriskt att genomföras.84  

Ungdomsmålsutredningen som tillsattes i april år 1998, hade till uppgift att undersöka de 
nya reglerna beträffande handläggning av ungdomsmål som trädde i kraft mars år 1995 och 
vilka effekter som reglerna haft på förfarandet hos polis, åklagare, domstol samt 
socialtjänsten. Utredningen ansåg att det är en fördel med specialiserade handläggare i 
handläggning av ungdomsärenden. En specialisering kan enligt utredningen medföra att 
kompetensen hos handläggarna ökar, att samarbetet mellan berörda myndigheter underlättas 
och att kontakten med den unga lagöverträdaren samt dennes familj förändras till det bättre. 
För att specialisering ska få effekt framhöll utredningen vikten av en adekvat utbildning och 
fortbildning för dem som handlägger ungdomsärenden.85  

 
2.6 Rätten till en rättvis rättegång i enlighet med RF  

Det finns bestämmelser på såväl grundslagsnivå som i vanlig lag vars huvudsakliga syfte är 
att garantera en rättssäker domstolsprocess. I 1 kap. 9 § RF föreskrivs domstolarnas allmänna 
skyldighet att beakta allas likhet inför lagen och deras krav att beakta saklighet samt 
opartiskhet.  I 2 kap. 11 § 2 st. RF återfinns den svenska regleringens motsvarighet till artikel 
6.1 EKMR och lyder följande: 
 

En rättegång ska genomföras rättvist och inom skälig tid. Förhandling vid domstol ska 
vara offentlig. 
 

                                                
79 Clevesköld, L., Thunved, A och B., Samhället och de unga lagöverträdarna., s. 92.  
80 Prop. 1994/95:12., s. 67.  
81 Lindberg, Förundersökningskungörelse (1947:948) kommentaren till 17 §., Karnov.  
82 Clevesköld, L., Thunved, A och B., Samhället och de unga lagöverträdarna., s. 87.  
83 A.a., s. 87.  
84 Prop. 1994/95:12., s. 47.  
85 SOU 1999:108., s. 118.  
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Regleringen infördes med anledning av 2010 års reform av RF och är tillämplig på samtliga 
rättegångar i svensk domstol.86 Rätten till en rättvis rättegång kan inte inskränkas av andra 
bestämmelser eller aktörer och har till syfte att komplettera RF:s övriga bestämmelser som har 
till avsikt att trygga ett rättssäkert domstolsförfarande. Kravet på rättssäkerhet inkluderar 
bland annat en principiell rätt för parter att bli hörda i domstol, att domstolen är såväl opartisk 
som oavhängig samt att parterna ska vara jämbördiga i ett kontradiktoriskt förfarande.87 Med 
ett kontradiktoriskt förfarande avses rätten för båda parter att tillgängliggöra sig allt underlag 
och möjligheten att kommentera allt underlag vid en rättegång.88 Ett kontradiktoriskt 
förfarande kan även sammanfattas med uttrycket: ”Ingen får dömas ohörd”.89 I NJA 2017 s. 
256 hade TR avvisat ett rättegångsombud utan att ombudet eller parten fått möjlighet att yttra 
sig i frågan. HD ansåg att TR:s beslut att avvisa ombudet utan att bereda möjlighet för ett 
yttrande, utgjorde ett rättegångsfel och var således i strid med rätten till en rättvis rättegång i 
enlighet med såväl artikel 6.1 EKMR som 2 kap. 11 § RF. 

Ett grundlagsfäst krav på en rättvis rättegång förstärker skyddet för de enskildas 
rättssäkerhet och ses som en fundamental rättighet i en rättsstat. Den svenska regleringens 
motsvarighet till artikel 6.1 EKMR täcker alla typer av mål och ärenden i domstol jämfört 
med artikel 6.1 EKMR:s snäva tillämpningsområde. För att dock kunna tillgodose kraven på 
en rättvis rättegång, kan andra moment behöva ingå i rättegångsförfarandet än de ovan 
nämnda krav som uppställs för rättsäkerhet.90 Vad andra moment är, har emellertid inte 
förtydligas i lagstiftning eller annan praxis.  

En rättegång ska inte enbart genomföras rättvist utan ska även ske inom skälig tid för att 
uppfylla bestämmelsens ändamål. Vid bedömningen om huruvida en rättegång genomförts 
inom skälig tid, skiljer sig tidsperioden beroende på vilken typ av mål som är aktuell. Vid 
brottmål räknas den relevanta tidsperioden från den dag då en person anklagas för brott, i 
tvistemål börjar tidsperioden från dess att talan har väckts vid domstol och vid 
förvaltningsmål anses tidsperioden börja löpa först när en tvist mellan en enskild samt 
förvaltningsmyndighet föreligger. Gemensamt för samtliga mål är att tidsperioden anses 
avlutad när det föreligger en slutgiltig dom.91  

Vid bedömningen om rättegången har skett inom skälig tid ska, förutom tidsaspekten, även 
en helhetsbedömning av fallet beaktas. I helhetsbedömningen ska det bland annat fästas vikt 
vid målets komplexitet, parternas agerande under rättegångsförfarandet och hur domstol samt 
myndigheter har behandlat målet.92 Kravet som föreligger på att en rättegång ska bedrivas 
inom skälig tid är fastställt dels för att garantera rättssäkerheten för parterna i målet och dels 
för att säkerställa rättsystemets effektivitet samt trovärdighet. Det handlar exempelvis om att 
den enskilde under alltför lång tid inte ska behöva leva i osäkerhet om målets utfall. 
Rättigheten tillfaller både målsäganden och tilltalade vilket betyder att vid en långsam 
handläggning i ett mål där målsägande är part, kränks båda parters rätt till en rättvis rättegång. 
I fråga om rättigheten har kränkts har det ingen betydelse om åtalet bifallits eller ogillats. HD 
har uttalat sig om problematiken att det är HD själva som avgör huruvida handläggningstiden 
i domstol har skett inom skälig tid eller inte men menar dock att det kan framstå som 
undflyende av högsta instans att inte bedöma sin egen handläggningstid och i de fallen 
värdera sina egna brister. Effektiviteten i rättssystemet kan dessutom bli bristfällig om den 
enskilde måste söka upprättelse i en annan instans.93 

 

                                                
86 Prop. 2009/10:80., s. 156 ff.  
87 Jermsten, Regeringsform (1974:152) kommentaren till 2 kap. 11 § 2 st., Karnov.  
88 Warnling-Nerep, W., Rätten till domstolsprövning och rättsprövning., s. 84.  
89 Se NJA 2017 s. 256.  
90 Prop. 2009/10:80., s. 160 f.  
91 A.a., s. 161.  
92 A.a., s. 161.  
93 Se NJA 2012 s. 1038.  
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2.7 Rättsväsendets handläggning av ungdomsärenden 

2.7.1 Skyndsamhetskrav  
Det föreligger ett skyndsamhetskrav i ärenden som rör unga lagöverträdare och en allmänt 
vedertagen princip är att tiden mellan samhällets reaktioner och den unga lagöverträdarens 
brott bör vara så kort som möjlig.94 Samhällets inställning gentemot unga lagöverträdare ska 
även vara konsekvent och tydlig samt ska handläggningen av pedagogiska skäl bedrivas 
skyndsamt.95 Det kan dessutom vara svårare för domstolen att fastställa sanningen ju längre 
tid som passerar.96 En förundersökning mot en brottsmisstänkt under 18 år ska bedrivas 
särskilt skyndsamt och omfattar särreglering i jämförelse med förundersökning mot vuxna 
lagöverträdare, se 4 § LUL. Enligt samma paragraf ska förundersökningen mot unga 
lagöverträdare avslutas och beslut i åtalsfrågan ska fattas senast sex veckor från dagen för 
delgivning av brottsmisstanke. Tidsfristen i 4 § LUL får endast överskridas om det dels anses 
nödvändigt, med hänsyn till att den brottsmisstänkte ska delta i medling enligt lagen 
(2002:445) om medling med anledning av brott, eller dels med hänsyn till utredningens 
beskaffenhet eller andra särskilda omständigheter. Förutom skyndsamhetskravet beträffande 
handläggning av ärenden som rör unga lagöverträdare, stadgas även ett krav på skyndsam 
behandling av mål där unga lagöverträdare är föremål i enlighet 29 § LUL.  

I en rapport från av Brå från år 2011, har det framhållits att det förekommer svårigheter i 
att leva upp till den lagstadgade sexveckorsfristen för handläggning av ungdomsärenden.  
Undersökningen utgår från registrerade uppgifter i polisens och åklagarnas egna 
ärendehanteringssystem. I rapporten kunde det konstateras att handläggningstiderna, 
beträffande misshandelsutredningar där de brottsmisstänkta var under 18 år, inte handläggs 
snabbare än för brott där de brottsmisstänkta var över 18 år. Enligt polisens och åklagarnas 
ärendehanteringssystem framgår även att det föreligger förhållandevis stora skillnader mellan 
myndigheter i Sverige beträffande handläggningstider. Diskrepansen mellan myndigheternas 
handläggningstider kan bero på olika faktorer som är hänförliga till skillnader i 
myndigheternas arbetssätt.97 

En utdragen process och handläggning kan upplevas som ansträngande för en ung 
brottsmisstänkt och dennes familj. Den unge kan möta svårigheter i att förstå vad som händer 
samtidigt som en fördröjd process medför påfrestningar då den unges skolgång, relationer och 
fritidsintressen kan bli lidande. Dröjsmål i handläggningen kan resultera i att vittnesmål 
riskerar att sjunka i värde, eftersom förhållandet mellan ett barns minne och dess ålder är 
komplext.  Om det passerar alltför lång tid mellan brott och förhör kan det försämra barnets 
minne i att skildra vad som hänt. Det föreligger också en större risk att unga personer 
påverkas av sin omgivning och således kan antas ändra eller återta uppgifter. Den unges 
möjligheter till rehabilitering kan också försvåras till följd av en lång handläggningstid. 98 Om 
den unge till exempel är i behov av vårdinsatser är det avsevärt viktigt att dessa påbörjas utan 
obefogade dröjsmål.  

Det är inte enbart av stor betydelse att ungdomsärenden blir handlagda skyndsamt utan att 
handläggningen dessutom sker rättssäkert och effektivt. En skyndsam handläggning får inte 
resultera i att andra rättigheter inskränks, exempelvis den unges rätt att samråda med en 
försvarare och att förundersökningen genomförs noggrant. En alltför strikt reglering av 
handläggningstidernas frist kan därmed medföra att utredningens kvalité äventyras då 
myndigheterna till följd av tidsbrist avstår vissa åtgärder.99  

Rättsväsendets handläggning av ungdomsärenden kan i ett större perspektiv utmynna i en 

                                                
94 Clevesköld, L., Thunved, A och B., Samhället och de unga lagöverträdarna., s. 47. 
95 A.a., s. 69. 
96 Ds 2013:30., s. 115.   
97 Brå., Handläggningstider i rättskedjan., s. 10 ff. 
98 RåR, 2006:3., s. 180 f. 
99 A.a., s. 184. 
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fråga om folkets förtroende för det allmänna. Att medborgare känner ett förtroende för 
rättsväsendet och i synnerhet domstolarna är en central utgångspunkt i en demokratisk 
rättsstat samt är ett av skälen till att domar och beslut kan få en preventiv effekt mot 
kriminalitet. Förtroendet gentemot domstolen utgår från att dömandet upprätthåller 
professionell kvalitet som är hög och jämn samt verksamheten vidmakthåller en 
brukarupplevd kvalitet. En brukarupplevd kvalitet avser medarbetarnas attityder, värderingar 
och förhållningssätt medan en professionell kvalitet tar sikte på medarbetarnas kunskap samt 
kompetens. 100  

 
2.7.2 Riksrevisionens granskning av handläggningen av unga lagöverträdare 
Riksrevisionen är en myndighet under Riksdagen som har till uppgift att objektivt granska vad 
statens pengar används till och hur de redovisas. Myndigheten bidrar till att stärka den 
demokratiska insynen och ser till att staten upprätthåller en god resursanvändning samt 
effektiv förvaltning. Granskning av statliga myndigheter och verksamheter genom 
undersökningar i huruvida de efterföljer direktiv, regler samt föreskrifter faller också under 
Riksrevisionens ansvar.101 

Rättsväsendets handläggning av ungdomsärenden har på senare år varit föremål för 
inspektioner och granskningar. Riksrevisionen har riktat kritik mot att myndigheter mött 
svårigheter i att leva upp till kraven som ställs på handläggning av ungdomsärenden. I sin 
senaste granskning från år 2009, har myndigheten framfört att tiden för hantering av 
ungdomsärenden de senaste åren har blivit längre för både polis, åklagare och domstol. 
Granskningen visar att den sammanlagda handläggningstiden, från anmälan och fram till dess 
att ärendet är avslutat, i genomsnitt pågår i 171 dagar i domstol samt 65 dagar för åklagare.102  
Sammantaget bedömde Riksrevisionen att handläggningen av ungdomsärenden inte kan anses 
uppfylla LUL:s tidsfrist i 4 §, med hänsyn till att den totala handläggningstiden är alltför 
långdragen. Polisen drar ut på tiden vid förundersökningen, åklagaren tar lång tid på sig att 
fatta beslut i åtalsfrågan och TR överskrider tidsfristen genom långdragna mål. Utöver det 
redovisade, förlängs handläggningstiderna ytterligare genom att socialtjänsten tar lång tid på 
sig att författa sina yttranden till TR.103  

Riksrevisionen har i sin granskning undersökt huruvida en resursbrist förekommer i 
handläggningen av ungdomsärenden och har kommit fram till att en sådan inte föreligger. 
Myndigheten anser istället att det finns tillräckligt med resurser men att de behöver utnyttjas 
bättre.104 I sin granskning undersökte även Riksrevisionen de kompetenskrav som finns på 
den personal som handlägger ungdomsärenden och i vilken utsträckning kraven är uppfyllda. 
Ett sätt att säkra kompetensen hos utredare, åklagare och domstol är att förordna särskild 
personal som hanterar unga lagöverträdare. Specialisering blir således en form av 
kompetenssäkring, då särskilt utnämnd personal som anses lämpliga att hantera 
ungdomsärenden exempelvis får specifik inriktad utbildning.105  

Granskningen påvisade att många unga lagöverträdare handhas av poliser som inte är 
särskilt utsedda att hantera den typen av ärenden, detta trots att särskilt utsedda 
ungdomspoliser finns. Omkring 75 procent av de poliser som var förundersökningsledare i 
ungdomsärenden hade inte befattningen som ungdomspoliser, i ca 66 procent av förhören i 
ungdomsärenden var ingen av förhörsledarna utsedda ungdomsutredare och slutligen var ca 
66 procent av de poliser som handlagt ungdomsärenden inte särskilt utsedda att handlägga den 
typen av ärenden. Beträffande åklagare var 65 procent av åklagarna som hanterade 
ungdomsärenden ungdomsåklagare. Det var dock endast i ca 33 procent av ungdomsmålen 

                                                
100 SOU 2008:106., s. 41 f.  
101 https://www.riksrevisionen.se/om-riksrevisionen.html (180410., 17.38).  
102 Riksrevisionen, Hanteringen av unga lagöverträdare – en utdragen process., s. 24 f.  
103 A.a., s. 29.   
104 A.a., s. 45.  
105 A.a., s. 48.  



 

 
 

20 

där en särskild utnämnd ungdomsdomare hanterade målet.106 Av granskningen framgår även 
att en stor del av unga lagöverträdare hanteras av personal som saknar en särskild 
ungdomsutbildning. Polisen och tingsrätterna saknar en nationell organiserad 
ungdomsutbildning, medan åklagarna som visserligen har en särskild ungdomsutbildning till 
sitt förfogande, inte nyttjar denna.  Sammanfattningsvis fann Riksrevisionen att de 
kompetenskrav som uppställs enligt bland annat LUL och RB i fråga om hantering av unga 
lagöverträdare inte uppfyllts.107  

Då det är flertalet myndigheter som hanterar ungdomsärenden och unga lagöverträdare, 
blir det av avgörande betydelse att samarbetet sinsemellan myndigheterna fungerar. Ett 
samarbete mellan rättsväsendets myndigheter är dessutom reglerat i lag, se bland annat 39 § 
LUL och 6 § polislag (1984:387) (PolisL). Riksrevisionen har i sin granskning 
uppmärksammat ett bristfälligt samarbete mellan dels polis och åklagares samverkan med 
socialtjänsten, dels samarbetet mellan polis och åklagare. Den största bristen i samarbetet 
mellan polis och socialtjänsten var att socialtjänsten enbart fanns närvarande vid ca tio 
procent av förhören med en ung brottsmisstänkt, detta trots att socialtjänstens närvaro är 
lagstadgad. I samarbetet mellan åklagare och socialtjänst, brast det vid fråga om inhämtande 
av yttranden. Åklagaren begär yttranden för sent, vilket leder till att tidsfristen blir omöjlig att 
hålla vid. Samarbetsbristerna mellan polis och åklagare tar sikte på åklagarens roll som 
förundersökningsledare. Åklagaren dröjde med direktiv till utredarna och påminde inte 
polisen om att tidsfristen var på väg att löpa ut.108  

Utöver de lagstadgade kraven, finns ett behov av tydliga mål och prioriteringar gällande 
handläggningen av unga lagöverträdare. Granskningen uppmärksammade att såväl regeringen 
som de ansvariga myndigheterna saknade tydliga upprättade mål och krav i deras 
styrdokument för hanteringen av unga lagöverträdare. Riksrevisionen menade på att saknaden 
av tydliga mål och prioriteringar från ledningens sida var en stor faktor till att kraven för 
hanteringen av unga lagöverträdare inte kan anses uppfyllt.109   

Granskningens slutsats var att de utdragna handläggningstiderna medför att 
förutsättningarna för lagföring förvärras och kan resultera i att förtroendet för rättsväsendet 
minskar. Genom en utdragen handläggning riskeras att vittnen glömmer viktiga detaljer, att 
bevisning blir svårare att lägga fram och att brottsmisstänka får en chans att enas om en 
gemensam historia. Dröjsmål med åtgärder ger dessutom ett intryck av att den begångna 
gärningen inte anses allvarlig då gärningsmannen undkommer omedelbara konsekvenser. För 
en ung lagöverträdare kan ett långsamt förfarande uppfattas plågsamt och påföljderna mindre 
seriösa. När rättsväsendet inte lyckas med att utkräva ansvar för en ung lagöverträdares brott, 
medför det en signal till den unge om att brottsansvar är enkelt att undgå.  Detta i sin tur kan 
resultera i att den unga lagöverträdarens återfallsrisk kan antas öka eftersom samhällets 
reaktioner inte tas på ett större allvar.110  
 
2.8 Rättegången  

När förundersökningen är avslutad ska åklagaren besluta om huruvida åtal ska väckas. I 
enlighet med 45 kap. 1 § RB, väcks åtal genom att åklagaren skriftligen ansöker om stämning 
hos rätten mot den som ska tilltalas. Vidare ska domstolen i enlighet med 45 kap. 14 § RB, 
sedan bestämma tid för huvudförhandling så snart som det är möjligt. Om den tilltalade är 
anhållen eller häktad, ska huvudförhandlingen initieras snarast men senast inom två veckor 
från den dag då åtalet väcktes, det vill säga när stämningsansökan inkom till rätten.  

                                                
106 Riksrevisionen, Hanteringen av unga lagöverträdare – en utdragen process., s. 48 ff.  
107 A.a., s. 51.  
108 Riksrevisionen, Hanteringen av unga lagöverträdare – en utdragen process., s. 61 f.  
109 A.a., s. 65.  
110 A.a., s. 70.  
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I enlighet med 25 § LUL ska ett ungdomsmål där den brottsmisstänkte är under 21 år 
handläggas av lagfarna domare som är särskilt utsedda att handlägga den typen av mål. Detta 
krav på specialisering gäller även för nämndemännen som anlitas i mål för unga 
lagöverträdare. Vidare hålls det restriktivt att låta annan domare än den särskilt utsedda 
domaren att handha mål med unga lagöverträdare. Ungdomsmål som avser brott med endast 
böter i straffskalan får däremot handläggas av annan domare än ungdomsspecialiserade 
domare.111 

Det medför påtagliga fördelar med att ha specialiserade domare som handlägger mål med 
unga lagöverträdare. En specialiserad domare erhåller till exempel stor och gedigen erfarenhet 
samt kunskap av att endast handlägga mål med unga lagöverträdare. Vidare är det av stor vikt 
att rättens aktörer, såsom ordförande och övriga ledamöter, är bekanta med kriminella 
ungdomars särskilda problem för att kunna utdöma en adekvat påföljd. En annan fördel med 
domare som är specialiserade i unga lagöverträdare är att det blir enklare att kunna 
tillhandahålla utbildning för ett begränsat antal domare. Genom ett begränsat antal domare 
som är inriktade mot unga lagöverträdare, ger det upphov till personkontinuitet, vilket innebär 
att om den unge lagöverträdaren återfaller i brott kommer denne att möta samma person vid 
rättegången.112  

Den tilltalade har en skyldighet att infinna sig personligen vid huvudförhandlingen enligt 
21 kap. 2 § RB och det krävs i synnerhet en personlig närvaro i rätten av den unge 
brottsmisstänkte.113 Om inte den unge brottsmisstänkte fyllt 18 år, ska även den unges 
vårdnadshavare eller jämbördig underrättas om kallelsen till huvudförhandling enligt 9 kap. 9 
§ 3 st. RB. Bestämmelsen i 9 kap. 9 § RB är dock endast att betrakta som generell och därför 
ska de särskilda reglerna i 26 § LUL tillämpas när den tilltalade är en ung lagöverträdare.  

Det är av väsentlig betydelse att vårdnadshavare engageras i arbetet med unga 
lagöverträdare. Engagemanget är nödvändigt under hela tiden från brottet, fram till reaktionen 
men även efter att brottspåföljden utdömts. Avsikten med engagemanget är dels att 
vårdnadshavarna ska stödja och hjälpa den unga lagöverträdaren men även att förtydliga för 
vårdnadshavarna att de har ett ansvar för den unge.114 När åtal väcks mot en brottsmisstänkt 
som är under 18 år, ska TR underrätta vårdnadshavarna om åtalet och tid för 
huvudförhandlingen om inga särskilda skäl talar för det i enlighet med 26 § LUL. Paragrafens 
tredje stycke stadgar vidare att om det är fråga om ett brott där brottspåföljden kan komma att 
bli fängelse, ska vårdnadshavarna höras vid huvudförhandlingen om det kan ske och inga 
särskilda skäl talar mot det.  

Rätten ska i enlighet med 26 § 2 st. LUL underrätta socialnämnden om tidpunkten för 
huvudförhandlingen i de fall nämnden har lämnat eller ska lämna ett yttrande i målet enligt 11 
§ LUL. Syftet med underrättelsen är att socialtjänsten ska kunna medverka i 
huvudförhandlingen.115 En fördel med socialnämndens medverkan i huvudförhandlingen är 
att rätten kan få fler upplysningar om den unge brottsmisstänktes förhållanden än vad som 
anges i yttrandet.116 Socialnämndens medverkan vid rättegången kan även fungera som ett 
stöd för den unga brottsmisstänkte. Nämndens närvaro kan vara av betydelse för deras 
fortsatta arbete med den unge då de får direkt tillgång till information som framkommit vid 
rättegången.117 

I enlighet med 27 § 4 st. LUL ska TR hålla huvudförhandling även om det inte finns skäl 
att utdöma annan påföljd än böter. Detta då rättegången mot unga lagöverträdare anses tjäna 

                                                
111 Clevesköld, L., Thunved A, och B., Samhället och de unga lagöverträdarna., s.137. 
112 Prop. 2000/01:56., s. 21.  
113 Clevesköld, L., Thunved A, och B., Samhället och de unga lagöverträdarna., s.133. 
114 Prop. 1994/95:12., s. 88 f.  
115 Lindberg, Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare kommentaren till 26 §., 

Karnov. 
116 Clevesköld, L., Thunved A, och B., Samhället och de unga lagöverträdarna., s.136.  
117 Socialstyrelsens handbok för socialtjänsten., Barn och unga som begår brott., s. 66.  
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ett pedagogiskt syfte.118 Det finns en möjlighet för rätten att i enlighet med 27 § 2 st. LUL, 
förordna om att huvudförhandling ska hållas inom stängda dörrar om en offentlig förhandling 
är till uppenbar olägenhet med anledning av den uppmärksamhet som den unge kan tänkas bli 
föremål för. Förutsättningar för detta är att den tilltalade är under 21 år och att straffskalan 
uppgår till svårare straff än böter.  

Av 30 kap. 7 § RB följer att en dom i regel ska avkunnas omedelbart efter rättegångens 
avslutande. I 30 § LUL återfinns dock en särreglering som föreskriver att i mål där den 
tilltalade är under 21 år, ska domen i regel avkunnas muntligen och i samband med 
huvudförhandlingen. Om den unge tilltalade döms till ansvar, är det synnerligen viktigt att 
domen avkunnas när den unge är närvarande. Detta för att det antas att domen kan göra ett 
större intryck på den unge lagöverträdaren om han eller hon får ta del av domen muntligen 
medan rättegången fortfarande är aktuell. Ordförande har även möjlighet att förklara domen 
och dess innebörd för den unga lagöverträdaren samt betona vikten av att den unge följer det 
domen föreskriver.119 

Persson framhåller i sin avhandling att [t]he language of the legal arena is expressed not 
only through a very specific technical language but also through a certain kind of body 
language. I hennes observationer av svenska rättegångar lade hon märke till att domaren 
knappt kommunicerade med de unga tilltalade. Hon ansåg att språket som användes i 
rättssalen inte var anpassad efter de unga, utan menar på att juristprofessionen 
kommunicerade i juridiska termer, något som även Brå anmärkte på i sin utredning.120 Vid 
avkunnandet av domen ansåg Persson att domaren tillämpade ett formellt språk och att 
avkunnandet var tämligen kort. Beskrivningen av domskälen varade i genomsnitt tre minuter. 
I de mål som ett muntligt avkunnande inte avlämnades, framgick av Perssons intervjuer att de 
unga lagöverträdarna som inte fått ett muntligt avkunnande av domen istället mottog ett 
standardförfattat brev där domen beskrevs i juridiska termer samt med ett formellt 
språkbruk.121 Persson observerade 12 stycken rättegångar med unga lagöverträdare och endast 
i två av de rättegångarna förklarades rollerna av de medverkande aktörerna samt 
rättegångsförfarandet. I nio av rättegångarna följde dock en kort introduktion om de 
närvarande aktörerna.122  

Europakommissionen har uttalat att i de fall en ung person är brottsmisstänkt, ska denna 
behandlas utifrån hans eller hennes ålder och mognad. Förfarandet måste således anpassas i 
avsikt att trygga den unges möjlighet att förstå och delta i rättegången.123 Såväl unga 
lagöverträdare och unga målsäganden som unga vittnen, har tämligen svårt att förstå vad som 
sker och sägs under huvudförhandlingen. Om en ung person inte förstår förfarandet medför 
det att han eller hon inte kommer vara tillräckligt delaktig under rättegången, vilket påverkar 
den unges rätt att göra sin röst hörd och komma till tals i enlighet med BK. 
  

                                                
118 Prop. 2004/05:131., s. 143.  
119 A.a., s. 90.  
120 Se Persson, M., Caught in the middle? Young offenders in the Swedish and German criminal justice 

systems., Lund 2017., s. 288 och Brå., Sju ungdomar om sin rättegång.  
121 Persson, M., Caught in the middle? Young offenders in the Swedish and German criminal justice 

systems., Lund 2017., s. 288 f.  
122 A.a., s. 291. 
123 Europeiska kommissionen., COM(2013) 820., s. 9 f.  
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3. Barn- och ungdomsperspektivet   
 

3.1 Inledning  

”Det är genom behandlingen av barn och unga som man har de bästa möjligheterna att 
skapa karriärbrottslingar och socialt utslagna människor”124   

 
Följande kapitel syftar till att skildra barn- och ungdomsperspektivet i fråga om deras 
upplevelser av rättegångar. Kapitlet kommer även att redogöra för ungdomskriminalitet som 
ett fenomen, teorier om varför unga begår brott och risken för stigmatisering som kan uppstå 
när unga lagöverträdare exponeras för obekanta miljöer samt främmande situationer inom 
ramen för rättsprocessen.  
 
3.2 Kort om kriminologi  

Kriminologi innebär läran om brott eller vetenskapliga studier av brottslighet och tar sikte på 
fyra utgångspunkter; strafflagstiftningens sociologi, brottslighetens sociologi och det 
brottsliga beteendets socialpsykologi samt straffets och straffsystemets sociologi. Skillnaden 
mellan juridik och kriminologi kan anses vara att det senare tar sikte på det icke-juridiska 
perspektivet av ett brott. En annan definition av kriminologi är att det är en interdisciplinär 
vetenskap som berör såväl naturvetenskap, beteendevetenskap som samhällsvetenskap.125  

Ett av de huvudsakliga intresseområdena för en kriminolog är frågor om brottslighetens 
orsaker och struktur samt hur det har förändrats genom tid och rum. En kriminolog intresserar 
sig också för brottspåföljders olika effekter och frågor om vilka åtgärder som kan minska 
brottslighet samtidigt som tryggheten ökar.126  

 
3.3 Barn- och ungdomsperspektivet  

Ett barnrättsperspektiv innebär att BK efterföljs och att konventionens anda samt barnsyn 
tillämpas i alla verksamheter där det kan förekomma barn. Barnet ska betraktas som 
kompetent och handlingskraftigt men det ska även tas i beaktande att barnet är i behov av stöd 
samt skydd. Ungdomsperspektivet tar sikte på att ungdomsinsatser ska utgå från de ungas 
egna röster och kunskap om deras levnadsförhållanden.127  
 

”Det var oplanerade brott, spontant, men man visste att man ville busa”.128  
 

”Vi var ett gäng, alla hade sina roller – Hittade en familj, vi hittade varandra. Alla 
mådde väl rätt dåligt och vi hittade varandra i det”.129 

 
Ovanstående citat kan skildra de ungas perspektiv i fråga om ungdomsbrottslighet. Det är 
vanligt att unga umgås i grupp under tonårsperioden men det råder dock skilda uppfattningar 
om hur umgänget påverkar brottsbenägenheten. Å ena sidan menar forskare på att unga 
anammar brottsliga beteenden och normer av umgänget, medan det å andra sidan konstateras 

                                                
124 Jareborg, N och Zila, J., Straffrättens påföljdlära., s. 150. 
125 Sarnecki, J., Brottsligheten och samhället., s. 11.  
126 https://www.criminology.su.se/utbildning (180423., 10.52).  
127 https://www.mucf.se/sites/default/files/barnratt-och-ungdom.pdf (180424., 11.19).  
128 Fondén, C., ”Gola aldrig ner någon” i Estrada, F och Flyghed, J., Den svenska ungdomsbrottsligheten., 

s. 231.  
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att omgivningen istället förstärker de befintliga värderingarna hos den unge, det vill säga att 
individer drar sig till likasinnade vänner.130  

Under livsfasen när barn ska övergå till vuxna, finns ett antal utvecklingsfaktorer som 
delvis ligger till grund för att svenska straffbarhetsåldern inträffar vid 15 år. De unga har en 
outvecklad ansvarsförmåga, vilket innebär att nervsystemet inte är fullt utvecklat och leder 
således till att de unga inte i full skala kan beakta andra människors intressen samt samhällets 
grundläggande värderingar. Unga har ofta inte hunnit utveckla en förståelse för andras 
lidande, en förmåga till självkontroll saknas och resulterar i att exempelvis aggressiva 
impulser samt grupptryck blir svåra att hålla emot. De unga har även en större 
sanktionskänslighet, vilket handlar om att de ur ett psykologiskt perspektiv är känsligare för 
straff till följd av delvis en snävare tidsuppfattning. Utvecklings- och mognadsprocessen för 
de unga består av frigörelse från föräldrar, eget ansvar för sitt liv, experimenterande och 
testande av gränser.131 Professorerna Nils Jareborg och Josef Zila anser att det föreligger 
legitima skäl att bemöta ungdomskriminalitet med en större tolerans eftersom majoriteten av 
barn och ungdomar som begår brott, kommer att självläka i takt med att de växer upp samt 
mognar. De anser således att intresset för brottsbenägenheten minskar med åldern.132   
 
3.4 Ungdomskriminalitet  

Det framkallar starka känslor i samhället när barn och ungdomar begår brott, 
ungdomskriminaliteten beskrivs dessutom ofta som ett samhällsproblem i den politiska 
debatten.  En central fråga som uppkommer är hur samhället bör reagera på 
ungdomskriminaliteten och vilka åtgärder som bör bli aktuella när en ung person begår 
brott.133 Ungdomsperioden betraktas även som den samhällsgruppen som är mest brottsaktiv 
då denna period innebär en tydlig topp i brottsaktivitet. När tonåren övergår till vuxenåren 
tenderar brottsligheten dock att minska, vilket kan uppfattas som att den höga brottsaktiviteten 
under ungdomsperioden endast är en övergående fas.134 

Ungdomar betraktas å ena sidan som sårbara och svaga individer som genom sina 
ageranden visar att de befinner sig i en farozon inför framtiden. Å andra sidan uppfattas 
ungdomar som omoraliska individer som genom sina handlingar sårar andra människors liv 
och egendom. Det uppstår därmed en kollision mellan oro och ilska, vård samt straff och 
slutligen stöd samt kontroll. Det skapas en motsättning mellan behandlingstanken, som tar 
sikte på att samhället ska vårda ungdomar istället för att straffa dem och strafftanken som 
innebär att ungdomarna ska hållas ansvariga för deras eget handlande.135  

I statistik från Brå, utläses att lagföringsbeslut136 mot unga lagöverträdare mellan 15-20 år 
utgjorde 18 procent av lagföringsbesluten år 2016. Detta trots att åldersgruppen endast 
uppgick till åtta procent av den totala straffmyndiga befolkningen, vilket betyder att antalet 
lagföringsbeslut i förhållande till medelfolkmängden är fler i den yngre åldersgruppen än för 
personer över 21 år. Det framgår även att antalet lagföringsbeslut har en tendens att avta med 
ökad ålder. De senaste tio åren har resulterat i att antalet lagföringsbeslut per 100 000 
invånare för hela den straffmyndiga befolkningen har minskat med 27 procent. I 
åldersgruppen 15-17 skedde en minskning med 27 procent, som delvis kan förklaras med 
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hänvisning till att även det har skett en minskning med 19 procent av medelfolkmängden i 
samma åldersgrupp sedan år 2007.137  

Den aktuellt tillgängliga statistiken från Brå visar att i jämförelse med år 2005 och 2014, 
var återfall138 i brott mest förekommande bland ungdomar mellan 15-17 år. Åldersgruppen 
visade en ökning med fyra procentenheter medan det i övriga åldersgrupper enbart skett 
smärre förändringar.139 Det går däremot att utläsa att ungdomar mellan 15-17 år hade längst 
tid mellan brott och första återfall. Mediantiden till första återfall i brott för denna åldersgrupp 
låg på 139 dagar, vilket motsvarar ca fyra månader och två veckor.140 Den presenterade 
statistiken kan med all säkerhet ha förändrats sedan år 2016 respektive 2014 men används 
fortfarande i syfte att belysa hur unga lagöverträdare förhåller sig inom ramen för dels 
lagföringsbeslut och dels i vilken omfattning de återfaller i brott.  

 
3.5 Varför begår unga brott?  

3.5.1 Inledning 
Det finns en tydlig struktur inom ungdomskriminaliteten som forskare är överens om, bland 
annat det faktum att de flesta individer i olika hög utsträckning begår ett brott under sin 
ungdomsperiod som innebär att ungdomsbrottsligheten präglas av en episodisk karaktär.141  
Det saknas dock en enhetlig accepterad teori till varför unga begår brott, istället föreligger 
flera olika teorier om varför och hur olika faktorer kan tänkas vara förknippade till 
brottsbenägenheten. Teorierna har olika inriktningar inom exempelvis biologi, psykologi, 
socialpsykologi eller sociologi.142  
 
3.5.2 Teorier om barn och ungdomars brottsbenägenhet 
Teorierna om kontroll av brottsliga impulser tar sikte på att risken för att en individ ska begå 
brott, ökar när den medfödda lusten att begå brottsliga handlingar inte längre kan kontrolleras. 
Inom kontrollteorier är den väsentliga frågan inte varför vissa individer begår brott utan vad 
det är som hejdar samtliga individer från att begå brott.143 Kriminologen Travis Hirschi har 
utvecklat teorin om sociala band och menar på att svaret till den nyligen ställda frågan bottnar 
i den sociala kontroll som individen får genom integrering i samhället. Hirschi redogör för 
fyra sociala band som minskar brottsbenägenheten och menar att när individens sociala band 
till samhället försvagas, medför det att risken för brott ökar. De brottsreducerande banden är 
1) anknytning som handlar om nära relationer till andra individer, 2) åtagande som tar sikte på 
en frivillig strävan att nå samhälleliga framgångar, 3) involvering som innebär individens 
tidsmässiga involvering i konventionella aktiviteter och slutligen 4) övertygelse som går ut på 
att en individ har en moralisk övertygelse om att det är viktigt att följa samhällets regler.144 

Goda relationer till omgivningen, goda förutsättningar i utbildning och karriär, 
engagemang i konventionella aktiviteter samt en stark moralisk övertygelse om att efterleva 
samhällets regler kan stärka den sociala kontrollen för en ung persons impulser att begå brott. 
Faktorer som kan försvaga den sociala kontrollen för den unge är exempelvis dåliga relationer 
till föräldrar och vänner, bristande föräldratillsyn, svaga prestationer i skola samt en tillåtande 
attityd gentemot lagöverträdelser. Detta innebär att en individ som har mycket att riskera på 
att begå brott jämfört med den som har lite att förlora, kommer sannolikt brottsbenägenheten 
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inte vara lika stor. Svaga sociala band medför att individen inte påverkas av andras reaktioner 
i lika stor omfattning, vilket gör det lättare för personen att strida mot samhällets normer. 
Hirschi betonar att antisociala beteenden såsom att begå brott, varken behöver läras in eller 
ärvas från andra för att uppstå. En nära emotionell relation mellan barn och föräldrar kan 
motverka att ett barn som befinner sig i brottsrisk de facto genomför brottsliga gärningar.145  

Mertons anomiteori menar på att alla individer intar en viss social ställning i samhället 
beroende på individens relation till kulturella mål och institutionaliserade medel samt att 
samhällets sociala struktur utövar påtryckning på individens sätt att agera.146 Teorin syftar till 
att förstå hur påtryckningarna kan leda till att en individ väljer att begå brott. Alltför hårda 
krav och förväntningar på en individ kan således leda till att ett brott begås. Individers 
ageranden är ett uttryck för hur väl de har tillämpat, har tillgång till och kan hantera de mål 
samt medel som ett samhälle föreskriver. Handlingarna blir sålunda ett resultat av en individs 
förmåga att hantera en viss given situation med specifika förutsättningar.147  

Ungdomskriminalitet kan, genom att applicera Mertons teori, förstås som att de barn och 
ungdomar som har svårt att uppnå skolans krav samt förväntningar kan få utlopp för den 
frustationen genom göra uppror mot skolans värderingar och istället skapa egna värderingar. 
Resultatet blir att en motkultur växer fram genom värden som skapas i motstånd till de 
existerande normerna.148 Hög brottsaktivitet under ungdomsåren kan förklaras av att det 
tenderar att vara en fas där ungdomarna utsätts för en hög grad av social påfrestning samtidigt 
som det sociala stödet försvagas. Psykologen Terrie E. Moffitt menar att den höga 
brottsaktiviteten under ungdomsåren kan förklaras som ett resultat av frustationen som 
ungdomar kan känna när de inte erhåller den självständighet som ungdomsåren ger upphov 
till. Det uppstår därmed en klyfta mellan den unges biologiska och sociala mognad.149  

Kriminologen Ronald Akers utvecklade en social inlärningsteori om brott och avvikande 
beteenden. Akers menade på att sannolikheten att en individ ska begå brott ökar ju mer han 
eller hon 1) umgås med andra lagöverträdare som delar samma uppfattningar kring brottsliga 
beteenden, 2) exponeras för framgångsrika brottsliga förebilder, 3) definierar deras beteende 
som önskvärt eller befogat och slutligen 4) upplever att beteendet generade en belöning för 
honom eller henne och förväntar sig att beteendet kommer vara belönande i aktuell eller 
framtida situation. Om en individ erhåller beundran eller respekt för en begången brottslig 
gärning, ökar sannolikheten för att individen kommer att upprepa gärningen. Umgänge eller 
kontakt med en socialkrets som finner det brottsliga beteendet beundransvärt, anses vara en av 
förklaringarna till att ungdomar börjar och fortsätter att begå brott.150   

Professor Robert Agnew har utvecklat en socialpsykologisk inriktat teori som innebär att 
sannolikheten för en individ att begå brott, är störst när individens barriär gentemot brott är 
svag och motivationen att begå brott är stor. Agnew menar att individens barriär som hindrar 
honom eller henne att begå brott handlar om yttre kontroll från andra personer, intern kontroll 
som exempelvis handlar om att brott är fel och slutligen investeringar i ett konventionellt liv i 
form av bland annat en yrkeskarriär. Faktorer som ökar individens motivation till brott är 
sådant som antingen lockar eller pressar individen till att begå brott. Andra faktorer som kan 
öka individens motivation till brott är enligt Agnew, exponering för framgångsrika kriminella 
förebilder, övertygelse om att brott är tillåtet och upplevelser från negativa behandlingar som 
leder till en frustation samt ilska. Beträffande unga som begår brott anser Agnew att stökiga 
aktiviteter tillsammans med vänner kan öka risken för brott då de situationerna ofta saknar 
närvaro av vuxna som kan förhindra att uppmuntring och provokation till brott uppstår.151  
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Sarnecki har i sin forskning kommit fram till att det inte finns ett enhetligt svar till varför 
individer begår brott, utan att frågan istället har flera delsvar. Sarnecki framhåller i ett av sina 
delsvar, vikten av de ärftliga faktorerna som genom en interaktion med olika miljöfaktorer 
indirekt kan påverka barnens framtida beteende. En kombination av medfödda faktorer och 
framtida miljöpåverkan kan medföra en risk för att kriminalitet ökar. Ett annat delsvar till 
frågan grundar sig i individens barndom och relationer till sina föräldrar. Olika störningar i 
relationen kan påverka barnet negativt och således resultera i en kriminellt belastad uppväxt. 
Sarnecki anser även att föräldrars tillhörighet till olika samhällsklasser i allra högsta grad 
kommer att påverka barnet och dess framtida beteende. Barn löper en större risk att begå brott 
om föräldrarna tillhör arbetarklassen och kommer från splittrade familjer som bor i områden 
med hög brottslighet.152  

Till följd av att ungdomsperioden utgör den mest brottsaktiva tiden i en människas liv, 
konstaterar Sarnecki att de flesta framtida och grova brottslingar utmärker sig under denna 
period. Grundorsakerna till brottslighet, går enligt Sarnecki, att härleda tillbaka till 
barndomen. Dessa grundorsaker kan sedan förstärkas eller försvagas beroende på relationen 
som den unge har till samhället och omgivningen.153 Sammantaget fastställer Sarnecki att till 
följd av att den unge befinner sig i en livsfas mellan barndom och vuxenhet samt försöker 
balansera faserna, utgör detta en stor riskfaktor för kriminalitet. Detta eftersom det uppstår en 
tydlig diskrepans mellan den unges fysiologiska och intellektuella förmåga samt den 
känslomässiga och sociala utvecklingen.154 En allvarlig brottsbenägenhet hos den unge ter sig 
aldrig ensamt, utan är ofta förknippad med andra svårigheter i den unges liv.155   
   
3.6 Straffets funktion   

När barn fyller 15 år blir de som nämnt föremål för straffrättsliga reaktioner om de begår 
brott. Brottspåföljderna ska anpassas sett till den unges situation och behov, i syfte att 
förbygga risken för en fortsatt kriminalitet. Anledningen till att straffbarheten inträffar vid 15 
år är eftersom att människan vid den åldern anses uppnått sådan mognad att de antas ha en 
ansvarsförmåga. För att straffrättens preventiva verkan ska erhålla effekt, förutsätts att 
straffrätten uppfattas som trovärdig.156  

Ett syfte med straff är att bestraffningen bland annat ska föra med sig en preventiv effekt. 
Allmänprevention innebär att bestraffning ska resultera i att andra människor avhålls från att 
vilja begå brott.157 Allmänprevention kan ha en såväl direkt som en indirekt verkan. Den 
indirekta verkan tar sikte på lagens normbildande karaktär och framhåller att samhällets 
normer påverkar lagen genom att normerna kodifieras till lagar. När normerna sedan 
förändras genom att en del straffbara handlingar blir accepterade, påverkar detta lagen i form 
av straffen blir lindrigare och resulterar i avkriminalisering. Lagen innehar också en position 
att kunna förändra normerna genom att fler handlingar och beteenden kriminaliseras.158 Direkt 
allmänprevention, också benämnd avskräckning, handlar om att det brottsliga beteendet är 
rationellt och att människan antas avstå från den brottsliga gärningen om han eller hon tror att 
utdelningen från den brottsliga gärningen blir mindre än gärningens negativa konsekvenser.159 
Individualprevention, till skillnad från allmänprevention, syftar till att påverka den enskilda 
individen från att återfalla i brot.160  
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Ett annat syfte med bestraffning är rehabilitering, som syftar till att återställa en individs 
nedsatta eller förlorade egenskaper. Genom rehabilitering och behandlingsåtgärder, kan 
individens brottsbenägenhet minska eftersom denne får stöd som resulterar i att han eller hon 
inte återfaller i brott.  Rehabilitering kan också bidra till att individen får ett bättre liv till följd 
av att de problemen som är förknippade till brottsligheten, ombesörjs. Till exempel kan en 
person som har ett missbruk av alkohol eller narkotika få den hjälpen han eller hon 
behöver.161 Behandlingsprincipen tar således sikte på att samhället bör fokusera på att hjälpa 
de unga lagöverträdarna istället för att straffa dem. Insatserna inom behandlingsprincipen ska 
även vara flexibla och individanpassade.162  

Vedergällning, som anses vara ett annat syfte bakom straffets funktion, innebär att rättvisa 
ska skipas genom att gärningsmannen får ett straff i proportion till det brott som han eller hon 
gjort sig skyldig till. Syftet med vedergällning blir därmed inte att förhindra brott, likt 
allmänprevention, utan istället att skipa rättvisa.163 Vedergällning kan ses som ett uttryck för 
straffvärdeprincipen, vars utgångspunkt är att påföljderna ska stå i proportion till brottet, att 
påföljderna ska präglas av förutsägbarhet genom en uppfattning om att ett visst brott genererar 
ett visst straff och slutligen att påföljderna ska ha en tydlig konsekvens för 
gärningsmannen.164  

I ett påföljdssystem för unga är det påtagligt att behandlingsprincipen och 
straffvärdeprincipen måste kombineras, detta trots att det föreligger motsättningar mellan 
principerna. Det förekommer ofta att ett brott framkallar olika syn på vilka påföljder eller 
åtgärder som ska aktualiseras. Å ena sidan kan uppfattningen att en gärningsman är i behov av 
vårdinsatser (behandlingsprincipen) ligga för handen, medan det å andra sidan kan upplevas 
att gärningsmannen borde få ett strängt straff med hänsyn till brottet (straffvärdeprincipen). 165  
 
3.7 Stigmatisering 

Det saknas en allmänt vedertagen definition på begreppet stigma, istället ligger olika 
antaganden och definitioner för handen. Stigma kan bland annat förstås som en viss grupps 
fördomar, negativa uppfattningar och stereotyper av en annan grupp eller individs 
egenskaper.166  

Vid ett möte med en obekant person, skapas ett första intryck av hurdan personen är och en 
kategorisering sker omedvetet. Det första intrycket formas till normativa förväntningar och 
krav på personen. De framställda kraven och förväntningarna sker också omedvetet samt gör 
sig synliga först när de inte uppfylls. Som det nämnts i inledningen kallas den karaktär och de 
egenskaper som tilldelas den obekante genom det första intrycket, virtuell social identitet 
medan de egenskaper som den obekante de facto besitter benämns faktiskt social identitet. Ett 
stigma innebär att någon utmärker sig från de övriga genom att besitta en egenskap som 
tillhör en grupp som uppfattas mindre önskvärda, en vanlig människa erhåller därmed en sorts 
stämpel som gör henne eller honom till mindre fullständig. Stigmat innebär även en skillnad 
mellan den virtuella och faktiska identiteten. Den som besitter ett stigma avviker därmed på 
ett icke-önskvärt sätt från egna förväntningar på vad som uppfattas som normalt.167  

I kontakt med en normal person kan den stigmatiserade personen känna sig osäker på hur 
han eller hon kommer att uppfattas och identifieras. Det uppstår således en osäkerhet om 
andras uppfattning och stigmatiseringen kan på så sätt framkalla känslor av skam. Goffman 
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menar på att en stigmatiserad person känner en stark otrygghet och en rädsla över att bli 
skamgjord.168  
 
3.8 En pedagogisk brottmålsrättegång  

Genom att särbehandla unga lagöverträdare inom straff- och processrätt, finns förhoppningar 
om att motverka att ungdomar identifierar sig som kriminella samt därigenom dras till ett 
umgänge med andra kriminella personer. Det finns även förhoppningar om att barn och 
ungdomars kontakt med rättsväsendet ska fungera som en markör med en preventiv verkan. 
För att rättsprocessen ska få en preventiv verkan är det dock av avgörande betydelse att de 
unga förstår processen och skälet bakom den utdömda brottspåföljden.169 Det torde även vara 
målet att det är första och sista gången som barnet eller ungdomen infinner sig i en rättssal. 
Den unge ska, efter ha infunnit sig i rättssalen, uppleva sig förstådd och respektfullt bemött 
vilket således kan stärka dennes förtroende gentemot rättsväsendet istället för att det skapas en 
känsla av förvirring samt oklarhet.  Genom att barn och ungdomar inte förstår vad som skett i 
rättssalen, kan det resultera i en förmildrad reaktion på den efterföljande domen.170 

Brottmålsrättegångar är i huvudsak utformade av vuxna och för vuxna, vilket ter sig i den 
fysiska rättssalen, det språkbruk som används samt de rutiner som tillämpas. Barn och unga 
brottsmisstänkta samt brottsoffer är således föremål för samma rättsprocess som vuxna utan 
någon faktisk anpassning. Rättegången utgör ett viktigt möte mellan de unga lagöverträdarna 
och rättsväsendet. Domare och andra inblandade aktörer har genom sina olika roller samt med 
hänsyn till den gällande lagstiftningen möjlighet att påverka rättegången till att bli mer 
pedagogisk. I en rapport från år 2007 uttryckte BO att de ungas möjlighet att ta till sig och få 
ett starkt intryck av brottmålsprocessen kan förbättras om de inblandade aktörerna anpassar 
sitt språk, agerande och information till de unga. De unga lagöverträdarna ska bemötas med 
respekt och uppleva att de är införstådda av rättsprocessen, något som kan medföra att barn 
och ungdomars förtroende till rättsväsendet växer.171 En pedagogisk utformad rättegång 
medför således en reell garanti för att rättsprocessen tillgodoser gällande rättighetskrav. Det 
tycks vara både unga tilltalade och unga målsäganden som upplevelser brottmålsrättegångar 
som obegripliga, vilket även ger BO utrymme för ett antagande om att vittnen delar liknande 
upplevelser av rättegångarna.172  

Det kan konstateras att den enskilde domaren, med hänsyn till gällande lagstiftning, 
innehar ett relativt stort utrymme att bestämma över huvudförhandlingens förlopp och 
utformning. En domare kan exempelvis anpassa ordningen mellan de olika delmomenten 
under rättegången, vissa personer kan förbjudas att deltaga under specifika delar medan andra 
personer kan tillåtas stanna kvar och så kan domaren avgöra huruvida han eller hon 
presenterar rättegångens dagordning. RB lämnar utrymme för domaren att kunna anpassa 
rättegången efter det behov varje enskild huvudförhandling besitter. Enligt BO torde domaren 
beakta RB:s flexibilitet i avsikt att främja intresset av en pedagogisk rättegång där den 
tilltalade är en ung lagöverträdare. Ett rutinmässigt genomförande av huvudförhandling borde 
således undvikas och istället anpassas efter rättegångens berörda aktörer.173  

Domare har enligt BO en särskilt viktig roll då han eller hon, som nämnt, har störst 
möjlighet till att påverka rättegångens utförande. Domaren har bland annat möjlighet att 
ansvara för att regler efterföljs och att kommunikationen i rättssalen är öppen så att unga 
känner sig trygga att komma till tals. En annan aspekt som BO framhåller är tidsramen och 
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val av rättssal. Ungdomsmål tenderar att pågå längre och BO menar därför på att domaren ska 
anpassa tidsramen så att förhandlingen inte påskyndas. En minde rättssal kan vara fördelaktig 
i ungdomsmål då unga personer kan känna en större trygghet av att sitta närmare de övriga 
deltagarna i rummet. Om det däremot är en målsägande närvarande i rättssalen, är en större 
sal att föredra i avsikt att inte avskräcka såväl målsäganden som den tilltalade.174  

I fråga om huvudförhandlingens åhörare konstaterar BO att gängbildningar är vanligt 
förekommande i ungdomsmål där gängmedlemmarna deltar för att stödja den tilltalade. Det 
kan därmed vara av betydelse att överväga att hålla förhandlingen inom stängda dörrar för att 
inte äventyra rättegången. Socialtjänstens närvaro är däremot något som BO rekommenderar, 
då de ungas trygghetskänsla och motivation kan öka. BO menar på att rätten bör uppmuntra 
de sociala myndigheterna att medverka vid rättegången.175  

För att skapa gynnsammare förutsättningar för unga som står inför rätta, föreslår BO att de 
unga får bekanta sig med rättssalen innan huvudförhandlingen påbörjas. Rättssalen kan till 
exempel stå öppen till de ungas förfogande i avsikt att de kan skapa sig en uppfattning om hur 
miljön ser ut. Innan huvudförhandlingen börjar tycker BO att domaren bör inleda med en kort 
presentation av alla närvarande och beskriva rättegångsförfarandet. Om den unge får en 
möjlighet att presentera sig och på så sätt tala inför rätten utan någon press, menar BO att det 
kan motverka tänkbar scenskräck samt nervositet hos den unge. Under huvudförhandlingen 
bör domaren enligt BO, undvika att diskutera och tala över huvudet på den unge personen 
med andra aktörer såsom åklagaren. All kommunikation bör i första hand ske direkt med den 
unge och i andra hand med övriga parter.176  

I rapporten belyser BO vikten av att domen avkunnas i samband med rättegångens avslut 
alternativt att domaren informerar såväl tilltalad som eventuell målsägande när och hur de 
kommer få ta del av domen. Det är även viktigt att domaren försäkrar sig om att den tilltalade 
förstår domen och brottspåföljden, detta då dessa kan vara formulerade i juridiska facktermer 
som inte är begripliga för den oinvigde.177  
 
3.8.1 Vårdnadshavares närvaro vid förhör och huvudförhandling  
 
Barn och ungdomar som gör sig skyldiga till brott kommer i de flesta fallen bli föremål för 
brottsutredning, åtal, dom samt brottspåföljd. De kommer även i de flesta fallen vara i behov 
av stöd av sina vårdnadshavare i en rättsprocess. Med stöd av vårdnadshavare finns en tanke 
att det kan bidra till att motverka unga att begå fler brott. Förutom att vårdnadshavares 
närvaro anses uppfylla en brottsförebyggande funktion, finns även en rättssäkerhetsaspekt då 
vårdnadshavare som medverkar i en rättegång kan bevaka att den unges rättigheter 
garanteras.178  

Brå hade på uppdrag av regeringen år 2014, genomfört en undersökning med sikte på 
vårdnadshavares deltagande i förhör och huvudförhandling, där barn eller unga var föremål 
för prövning. Uppdraget omfattade även en studie av vilken effekt de vuxnas närvaro hade på 
de unga brottsmisstänkta.179 Brå kom fram till att vårdnadshavares närvaro vid polisförhör 
uppgick till ca 50 procent i de första förhören men att de succesivt avtog i efterföljande 
förhör. I huvudförhandlingen däremot, närvarade i snitt en vårdnadshavare i fyra av fem 
ungdomsmål. Det föreligger olika orsaker till varför vårdnadshavare inte alltid kan medverka i 
förhör eller huvudförhandling, dels beror det på praktiska skäl såsom arbete eller andra 
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familjeomständigheter och dels att den unge inte vill ha sina föräldrar närvarande eller att 
polisen anser att vårdnadshavares närvaro kan bringa men för utredningen.180 

En vårdnadshavares närvaro i förhör och under huvudförhandling anses medföra stöd samt 
trygghet för barn och ungdomar. Det handlar bland annat om att stödja den unga 
brottsmisstänkta under hela rättsprocessen. Vårdnadshavares närvaro tenderar att ha en positiv 
effekt för den unge men kan i vissa aspekter bidra med en negativ effekt på rättsprocessen. 
Till exempel uppfattas det som att den unge blir begränsad i sitt tal under såväl förhör som 
huvudförhandling. Domare och socialtjänsten är mer positivt inställda till vårdnadshavares 
närvaro än advokater och poliser. Det framhålls dock att vårdnadshavares närvaro är väsentlig 
då de erhåller kunskap och insyn i den unges liv samt motiveras till att förbättra den unges 
vardag.181 
 
3.8.2 Sju ungdomar om sin brottmålsrättegång   
Under år 2002 gjorde Brå en utvärdering av reformen för påföljdssystemet beträffande unga 
lagöverträdare som trädde i kraft år 1999. Utvärderingen utmynnade i en rapport där Brå 
intervjuade sju ungdomar som under en nära tid hade stått inför rätta för brott och om deras 
upplevelser kring rättegången. Då intervjun endast omfattade sju stycken personer kan 
undersökningen enbart betraktas som en pilotstudie utan att några generella slutsatser kan 
dras. Det går dock att urskilja ett mönster och centrala problem med utgångspunkt i 
ungdomarnas olika skildringar av rättegångarna.182 Brå uppmärksammade särskilt två 
uppfattningar genom att lyssna till ungdomarna. De unga anförde att de inte alltid kände sig 
införstådda på hela förfarandet och på vad som sades samt att de inte ansåg sig komma till tals 
i tillräcklig stor omfattning.183 Nedan följer en sammanfattad redogörelse av ungdomarnas 
intervjuer och upplevelser. 

För Maria, som var en av ungdomarna som intervjuades, var det hennes första rättegång. 
Maria menade på att hon var medveten om hur förfarandet fungerar men att hon trots det 
kände sig oförberedd när hon var den tilltalade. Beträffande rättegången ansåg hon att den 
började på en gång, trots att domaren i normalfallet börjar med en genomgång av parterna i 
målet. Hon förstod således inte vem aktörerna i rättssalen var. I fråga om språket mötte Maria 
stora svårigheter i att förstå det som yttrades under rättegången. Hon menade att språket var 
obegripligt till följd av svåra ord och att kommunikationen gick fort. Maria beskrev 
situationen som hopplös och att det resulterade i att hon var tyst istället för att yttra sig. Det 
fanns enligt henne ingen möjlighet att yttra sig via försvarsadvokaten, då denne inte var insatt 
i situationen. Hon hade endast träffat honom vid ett tillfälle, två dagar innan rättegången 
vilket medförde att förtroendet för advokaten var nästintill obefintligt. Under Marias rättegång 
fanns det åhörare i form av andra ungdomar, vilket hon ställde sig kritiskt gentemot.184 
Socialtjänstens medverkan var dock något Maria ansåg var positivt då hon ansåg att det kunde 
hjälpa rätten att bilda en uppfattning om henne. Under rättegången fick föräldrarna en 
möjlighet att komma till tals, vilket Maria upplevde som tryggt. I fråga om de sex månader 
som förflöt mellan brott och rättegång upplevde hon som en alltför lång tid som medförde 
påfrestningar, nervositet och ångestladdade känslor. Det förelåg inga större svårigheter för 
Maria att förstå den utdömda påföljden, detta då hon överlämnades till vård inom 
socialtjänsten och hade arbetat med vårdplanen i samråd med socialtjänsten samt hennes 
föräldrar. 185 

En annan ungdom, Sebastian, hade några månader innan intervjun redan dömts för ett 
annat brott. Eftersom Sebastian redan dömts för ett annat brott tvivlade han på att hans rätt till 
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rättvis rättegång skulle tillgodoses eftersom han menade på att rätten redan hade ett intryck av 
honom som skulle prägla den nya domen.186 Sebastian ansåg sig inte komma till tals i 
tillräcklig utsträckning eftersom rätten hade bråttom till den efterföljande rättegången. Han 
upplevde att rättegången påskyndades utan att han fick en möjlighet att förklara hans sida av 
historien. Beträffande försvaret, som var en familjevän, uppfattade Sebastian att han fick det 
stöd han behövde. Även Sebastian ansåg att socialtjänstens medverkan i rättegången var 
positiv. Han menade på att socialtjänstens yttrande och deras vårdplan var en bidragande 
faktor till den påföljden han utdömdes till då de kunde skildra en annan bild av honom än 
rättens förutfattade uppfattning.187  

Daniel, som ställts inför rätta två gånger, yttrade i intervjun att rättegångar är avsedda för 
att målsägande ska få upprättelse. Han ansåg generellt att han fått komma till tals i den 
omfattning som krävdes för att rätten skulle bilda sig en uppfattning och att rätten lyssnat till 
det han anfört. Det som Daniel upplevde som tuffast med rättegången var tiden mellan brott 
och huvudförhandling. I hans fall tog ena målet ett och ett halvt år, vilket blev tungt att bära 
på under en sådan lång tid. Beträffande socialtjänstens medverkan ansåg Daniel att de hade en 
avgörande betydelse under rättegången eftersom de kunde föra talan för den tilltalade. De 
balanserar uppfattningen av den unga brottsmisstänkte då åklagaren försöker måla upp en bild 
som inte stämmer. Daniel ansåg att tillgång till en försvarsadvokat var betryggande då denne 
kopplas in i ett tidigt skede och följer med i hela förfarandet. Daniel dömdes till böter och 
ansåg att påföljden inte utgjorde en bra reaktion eftersom han inte kände sig straffad för sitt 
brott. Han förstod dessutom inte innebörden av påföljden då den lästes upp för honom i 
telefon och inte avkunnades muntligt i slutet av huvudförhandlingen.188 

Under Alex rättegång var rättssalen fullsatt med en skolklass. Han upplevde deras närvaro 
som ett stressmoment till följd av att de var jämnåriga. Alex likt Maria, var inte införstådd på 
vilka rättens olika parter var och hade således önskat en kort förklaring innan rättegångens 
initierande. Alex upplevde inte att hans medverkan var central utan att fokus riktades mot 
åklagare och försvarsadvokaten. Han hade förväntat sig en rättegång mer anpassad efter 
ungdomars behov, att rätten skulle förklara de olika delmomenten och att rätten skulle vara 
angelägna om hans delaktighet. Språket förklarade Alex som svårbegripligt, vilket bidrog till 
att han chansade till svar på några av rättens frågor. Alex förstod inte vilken påföljd han hade 
dömts till, utan fick det förklarat av sin advokat efter rättegången. När domen kom fram till 
Alex genom post, fick han återigen kontakta advokaten för att förstå innebörden av påföljden. 
Han var inte heller införstådd med skälet till påföljden utan hade önskat en förklaring till val 
av påföljd. I fråga om försvarsadvokaten ansåg Alex att han var i goda händer och kände sig 
trygg i hela processen.189 Alex ansåg inte att socialtjänstens medverkan eller yttrande tillförde 
något positivt till rättegången utan snarare att de presenterade en förvrängd bild av honom.190  

När det var Tims tur att ställa sig inför rätta blev han förvånad över antalet närvarande i 
rättssalen, däribland en skolklass som var jämnåriga med honom. Han upplevde att hans 
möjlighet att komma till tals och utrycka sig begränsades till följd av skolklassens närvaro. 
Tim var likt de andra intervjuade ungdomarna, inte införstådd med dels rättegångens parter 
och dels rättegångens förfarande. Han tyckte också att föräldrarnas närvaro bidrog till att det 
blev svårt för honom att uttrycka sig fritt. Språket som användes i rättssalen upplevdes som 
svårt, vilket bidrog till att han inte visste vad han skulle svara på en del frågor som ställdes. 
Tiden mellan brottet och rättegången ansåg Tim var utdragen och resulterade i påfrestningar. 
Tim ansåg inte att det enstaka tillfället som han mötte försvarsadvokaten var givande eftersom 
det dels var ett kort möte och att det dels var mycket information på samma gång. 
Socialtjänstens roll var förvirrande för Tim då de hade kommit överens om att socialtjänsten 
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skulle medverka under rättegången men aldrig dök upp. Han var också oklar över påföljden 
och menade att han inte var införstådd med innebörden av böter. Han ansåg dessutom att 
böter inte är att anse som straff då det inte är han själv som betalar med hänsyn till att han 
saknar inkomst.191   

Kristian och Erik var osäkra över sin egen roll under rättegången samt vad som förväntades 
av dem. De blev förvånade över hur lite de fick komma till tals och ansåg att deras rättegångar 
avslutades utan att de fått redogöra för sina versioner. En bättre kontakt med advokaten och 
en utförlig genomgång av rättegången ansåg pojkarna kunde ha motverkat den osäkerhet de 
upplevde. Båda pojkarna återger att de känt sig dömda på förhand och inte kunnat ändra 
rättens uppfattning om dem då de inte fått komma till tals i tillräcklig hög utsträckning. 
Pojkarna var kritiska mot att domarna inte avkunnades i samband med rättegångarna utan 
delgavs dem två veckor efter avslutad rättegång. De upplevde en viss frustation över att 
rättsprocessen inte kändes avslutad efter rättegången utan först efter att de mottagit domen två 
veckor senare. Beträffande språket ansåg en av pojkarna att han inte förstått något av det som 
kommunicerades i rättssalen med hänsyn till språkets komplexitet. Han menade att en naturlig 
reaktion i en sådan situation är att stänga av och istället inta en passiv roll. Socialtjänsten 
medverkade inte i rättegångarna men inkom med ett yttrande och en vårdplan till rätten.  En 
av pojkarna ansåg att ett fysiskt deltagande från socialtjänsten inte hade gjort större skillnad 
medan den andra pojken framhöll att socialtjänstens yttrande och vårdplan bidrog till att han 
undkom ett fängelsestraff. Pojkarna ansåg att de borde ha beretts fler tillfällen att mötas och 
bygga upp en relation med försvarsadvokaten då de anser att denne är en nyckelperson under 
processen. 192  
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4. Analys  
 
4.1 Inledning 

I följande kapitel kommer uppsatsens frågeställningar att besvaras genom att knyta an 
frågeställningarna till relevanta rättskällor och det tillämpade materialet. Kapitlet kommer 
bestå av diskussion, argumentation, kritiska ställningstaganden och utmynna i ståndpunkter i 
de lege lata samt de lege ferenda. Analyskapitlet tar således sikte på att utreda huruvida 
domstolen kan förmedla de fundamentala straffrättsprinciperna till unga lagöverträdare med 
avsikt att åstadkomma en preventiv effekt gentemot ungdomskriminalitet. Kapitlet kommer 
att redogöra för brister i de ungas domstolsprövningar i syfte att utreda huruvida de ungas rätt 
till rättvis rättegång kan anses tillgodoses genom dagens utformning av rättegången. De ungas 
upplevelser av rättegångar kan medföra olika effekter, kapitlet syftar slutligen till att analysera 
vilka effekter som kan tänkas uppstå med hänsyn till deras rättegångsupplevelser.  
 
4.2 Domstolens möjlighet att förmedla de fundamentala stratträttsprinciperna till unga 
lagöverträdare i avsikt att åstadkomma en preventiv effekt mot ungdomskriminalitet 

Fenomenet ungdomskriminalitet och skälen till varför unga begår brott kan hänföras till olika 
teorier. Medan en del forskare anser att skälet bakom ungdomskriminalitet är ärftligt och har 
en biologisk förklaring, menar andra forskare på att det är samhället samt sociala faktorer som 
föranleder brottsbenägenheten. Det finns dessutom forskare som ser ungdomskriminalitet som 
en naturlig del av uppväxten som är kopplad till övergången från barndom till vuxenhet. Det 
råder således skilda meningar om vilket bemötande som unga lagöverträdare bör få när de har 
gjort sig skyldiga till brott. Idag är dessutom den kriminalpolitiska diskussionen, om huruvida 
den unge ska behandlas enligt behandlingstanken eller straffas i proportion till brottet i 
enlighet med straffvärdeprincipen, uppmärksammad. 

Gemensamt för såväl Hirschi, Merton och Moffitt som Agnew är att kriminalitet torde 
handla om individens koppling till samhället. Hirschi som förespråkar teorin om sociala band 
menar på att banden är avgörande för huruvida individen kommer begå brott eller inte. Dessa 
sociala band gör sig, enligt min mening, mer synliga vad gäller unga lagöverträdare då de 
utgör en särskilt sårbar grupp av människor. Livsfasen mellan barndom och vuxenhet kan 
enligt egen erfarenhet samt gedigen forskning visa på en period där individen känner sig 
osäker, vilket tenderar att resultera i att individen prövar sig fram och experimenterar inom 
olika områden däribland kriminellt belastade aktiviteter.  

Mertons teori, som tar sikte på att förstå hur olika påtryckningar och förväntningar kan 
leda till att en individ blir brottsbenägen, går att förankra till unga personer samt 
ungdomskriminalitet eftersom att de unga är särskilt bräckliga individer. De unga upplever, i 
min mening, stora påtryckningar och förväntningar från såväl föräldrar, skola, vänner samt 
samhället som de egna ställda kraven. Då en ung person inte är lika mottaglig för stress som 
en vuxen, kan dessa påtryckningar resultera i en större sårbarhet som gör att andra kan nyttja 
detta i exempelvis kriminella sammanhang.  

Med hänsyn till unga lagöverträdares sårbarhet anser jag, likt den forskning som bedrivits i 
området, att den samhällsreaktion som ungdomarna möter kommer spela en avsevärd stor roll 
i vilken inställning gentemot kriminalitet som de unga utvecklar. Ett syfte med bestraffning är 
prevention i form av avskräckning med avsikt att minska andra personers brottsbenägenhet. 
För att uppnå en preventiv effekt krävs dock att straffrätten uppfattas som trovärdig. 
Domstolens agerande och bemötande gentemot de unga lagöverträdarna kan därmed avgöra 
hur straffrätten uppfattas. Särbehandlingen av unga lagöverträdare inom straff- och processrätt 
syftar till att motverka stigmatisering samt att de ungas möte med rättsväsendet har till avsikt 
inge en preventiv effekt. För att denna preventiva effekt ska uppnås krävs dock att de unga är 
införstådda med rättsprocessen och framförallt påföljden samt dess funktion.  
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I Brå:s intervju med sju unga lagöverträdare, framgick att samtliga ungdomar inte förstod 
rättegångsförfarandet eller språket och att fem stycken inte förstod innebörden av den 
utdömda påföljden.193 Detta bekräftar enligt mig behovet av särskild kunskap hos de aktörer 
som är en del av handläggning av ungdomsmål. Det är således rimligt att anta att en 
specialisering skulle underlätta för de unga lagöverträdarna samtidigt som det skulle förbättra 
deras förutsättningar under rättegångsförfarandet. Jag delar därmed samma uppfattning som 
ungdomsmålsutredningen beträffande att en specialisering skulle medföra en större 
kompetens hos handläggare, ett förbättrat samarbete mellan myndigheter och att kontakten 
med den unge samt dennes familj förbättras.194  

Det kan visserligen diskuteras vilken effekt specialisering av exempelvis domare kan 
medföra. Å ena sidan kan specialiseringen medföra fördelar genom att domaren erhåller stor 
erfarenhet kring ungdomsmål och således kan öka kvalitén i målen. Det blir även enklare att 
utbilda ett begränsat antal domare i fråga om ungdomsmål för att uppnå personkontinuitet. Å 
andra sidan anser jag att just personkontinuitet kan resultera i risken att en domare får 
förutfattade meningar om denne möter samma ungdomar i rättssalen. Detta kan leda till en 
stigmatisering hos den unge eftersom han eller hon enligt mig kan få en känsla av hopplöshet 
i att försöka övertyga samma domare om hans eller hennes oskuld. 

Avkunnandet av den slutgiltiga domen ska enligt 30 § LUL, ske muntligen och i samband 
med huvudförhandlingen. I Brå:s intervju framgick att en av de sju unga fick domen uppläst i 
telefon en tid efter huvudförhandlingens avslutande, en annan fick ett muntligt avkunnande av 
domen i samband med huvudförhandlingen men utan en efterföljande förklaring av påföljden, 
i två av intervjuerna framkom att aktualisering av påföljden dröjde ett år respektive fem 
månader och slutligen framkom i en intervju att den unge varken förstod påföljden eller 
domen som avkunnats. Jag anser att det bör läggas ned mer tid på att förklara påföljden för 
den unge i syfte att kunna nå fram med budskapet bakom domen. Ett rimligt antagande är att 
den som inte gör sig förstådd på konsekvensen av sitt handlande, inte heller kommer sluta 
handla på samma sätt.  

Rättegången är idag konstruerad ur ett vuxet perspektiv, vilket enligt mig gör det ovan 
anförda av ännu större vikt. Unga som varken förstår eller upplever rättegången rättvis 
kommer i min mening ha större sannolikhet att fortsätta begå brott. De unga lagöverträdarna 
som intervjuades anförde att rättssalen var obekant och genererade en otrygg känsla vilket å 
ena sidan kan uppfattas som stridande gentemot den unges rättssäkerhet och rätt till en rättvis 
rättegång, då den otrygga upplevelsen kan resultera i att den unge bland annat inte vågar ge 
uttryck för sin mening under huvudförhandlingen. Å andra sidan kan det diskuteras huruvida 
rättssalens negativa intryck kan bidra till en preventiv och avskräckande effekt för de unga 
lagöverträdarna samt därigenom förebygga ungdomskriminalitet.   

Persson påvisade problematiken med ett vuxet perspektiv under huvudförhandlingen då 
hon betonade att det tillämpade språkbruket i rättssalen inte var anpassat efter den unge, att 
domaren knappt kommunicerade direkt till den unge och att huvudförhandlingen i sin helhet 
saknade ett barn- och ungdomsperspektiv.195 I min mening kan domstolarna genom att 
tillämpa ett barn- och ungdomsperspektiv, inkludera de unga lagöverträdarna i större 
omfattning samt därigenom kunna förmedla de straffrättsliga principerna i större grad.  

Det torde ligga i samhällets intresse att förebygga att unga utvecklar ett kriminellt 
beteendemönster. Detta innebär att det inte endast tillfaller domstolen att förmedla de 
fundamentala straffrättsliga principerna, utan att samtliga inblandade aktörer i rättsprocessen 
har ett ansvar i saken. I Riksrevisionens granskning framkom att samarbetet mellan de 
inbladande aktörerna var bristande, vilket i min mening kan utvecklas till en farozon där de 
unga kommer i kläm. Detta då ett bristande samarbete kan resultera i att budskapet, de 
straffrättsliga principerna samt den preventiva effekten inte uppnås.  

                                                
193 Se avsnitt 3.8.2. 
194 Se avsnitt 2.5. 
195 Se avsnitt 2.8.  
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4.3 Unga lagöverträdares rätt till en rättvis rättegång inom ramen av dagens 
rättegångar och i relation till deras egna upplevelser  

Rätten till en rättvis rättegång som regleras i EKMR och RF har tämligen samma innebörd, 
exempelvis syftar båda bestämmelserna till att ansvariga domstolar samt myndigheter ska 
säkerställa de uppställda kraven om en rättvis rättegång. Rätten till en rättvis rättegång i 
enlighet med EKMR blir tillämplig på de fall som avser individernas civila rättigheter och 
skyldigheter eller anklagelser om brott, vilket är ett snävare tillämpningsområde jämfört med 
motsvarande bestämmelse i 2 kap. 11 § 2 st. RF som är tillämplig på alla rättegångar i svensk 
domstol. Medan rättigheten i RF är absolut och inte får inskränkas, är rättigheten i EKMR 
enbart en minimistandard. Det innebär att medlemsstaterna erhåller stora möjligheter att 
själva bestämma hur rättigheten ska tolkas i nationell rätt så länge inte det grundläggande 
innehållet i rättigheten urholkas. Bestämmelserna i EKMR och RF tolkas dessutom liknande 
då RF:s kriterier om rätten till en rättvis rättegång i huvudsak utgår från Europadomstolens 
praxis.  

Rättigheten i EKMR aktualiseras redan under förundersökningsstadiet och omfattar bland 
annat rätten till att samtala med försvarare, vilket jag anser är ett uttryck för en rätt att bli 
informerad på ett begripligt språk. Då unga lagöverträdare skyddas av BK, medför det att 
rätten till en rättvis rättegång måste aktualiseras mot bakgrund av konventionens 
bestämmelser och grundläggande principer. Enligt BK:s grundprinciper ska barnets bästa, 
likabehandling och rätten att komma till tals beaktas när ett barn bland annat är misstänkt för 
ett brott. En ung lagöverträdare eller brottsmisstänkt har således rätt att förstå dels de riktade 
anklagelserna och dels potentiella konsekvenser av sitt handlande. Skulle en ung 
lagöverträdare inte få kännedom om sina rättigheter under rättsprocessen, har 
Europadomstolen ansett att det utgör en kränkning mot artikel 6.1 EKMR.196  

I rätten till en rättvis rättegång enligt såväl EKMR som RF, inkluderas två kriterier; att 
rättegången ska hållas inom skälig tid och att rättegången ska hållas inför en oavhängig samt 
opartisk domstol. Vad som avses med skälig tid är i min mening otydligt och vagt formulerat i 
både EKMR och RF då det inte specificeras vad skälig tid de facto innebär. Det faktum att det 
saknas en reglerad tidsram anser jag dels kan vara legitimt då varje fall är unikt och således är 
i behov av olika handläggningstider, dock kan en avsaknad på en enhetlig tidsram också anses 
äventyra den enskildes rättssäkerhet med hänsyn till ovissheten i vad som menas med skälig 
tid. För att bedöma vad som anses med skälig tid kan det vara rimligt att följa 
Europadomstolens syn och kriterier. Bedömningen ska ske från fall till fall och utgå från 
målets komplexitet, parternas agerande under hela förfarandet samt domstolars och 
myndigheters handläggning av målet. Om målet anses komplext tillåts följaktligen en 
förlängning av processen men om förlängningen beror på domstolarnas långsamma 
handläggning, godtas det inte.  

Som nämnt är principen om barnets bästa grundläggande i förfaranden som berör dem 
själva. Detta innebär att de ungas särskilda sårbarhet ska beaktas och tillmätas respekt samt 
betydelse i enlighet med BK:s anda vid bedömningen om huruvida rättegången genomförts 
inom skälig tid eller inte. Barn är mer tidskänsliga än vuxna, vilket innebär att samma 
handläggningstid som åläggs vuxenärenden inte kan tillämpas vid barn- och ungdomsärenden. 
I bedömningen om dröjsmål i processen tillräknats även förundersökningen. I artikel 40 BK 
framgår ett krav på att medlemsstaterna ska främja ett rättsystem som är särskilt inriktat på 
barn, vilket ger ett rimligt antagande att unga lagöverträdare inte får behandlas på samma sätt 
som vuxna lagöverträdare med hänsyn till deras särskilda sårbarhet.  

För att kriteriet skälig tid ska kunna tillgodoses och bestämmelserna i BK respekteras, 
föreligger bland annat skyndsamhetskravet beträffande handläggning av ungdomsärenden i 

                                                
196 Se avsnitt 2.2.  
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LUL som särskiljer handläggningstiden mellan unga samt vuxna lagöverträdare. Såväl Brå 
som Riksrevisionen har i sina granskningar uppmärksammat rättsväsendets svårigheter med 
att leva upp till tidsfristerna och skyndsamhetskravet. Brå menade på att exempelvis 
misshandelsutredningar inte hanterades skyndsammare för unga än för vuxna 
lagöverträdare.197 I Riksrevisionens granskning kom myndigheten fram till att rättsväsendets 
handläggning av ungdomsärenden inte kan anses uppfylla tidsfristen i LUL, då den totala 
handläggningstiden är alltför långdragen. I granskningen kom även Riksrevisionen fram till 
att det inte råder en resursbrist hos myndigheterna som handlägger ungdomsärenden, utan att 
myndigheterna istället behöver nyttja de befintliga resurserna på ett bättre och mer effektivt 
sätt.198  

Trots att rapporterna från såväl Brå som Riksrevisionen inte är dagsfärska, anser jag att det 
ändock föreligger fog att anta att handläggningstiderna inte har förbättrats. Detta eftersom det 
inte har skett någon lagreform i de bestämmelser som berör handläggning av unga 
lagöverträdare och att inga fler utredningar, undersökningar eller dylikt har gjorts. Genom en 
långsam och utdragen handläggningstid tillgodoses inte kravet på en rättegång inom skälig 
tid, vilket medför att de ungas rätt till en rättvis rättegång inte kan anses uppfylld samtidigt 
som rättsväsendet riskerar att förlora tillförlitligheten från de unga.  Rättsväsendet riskerar 
även att förlora sin pedagogiska roll gentemot unga lagöverträdare då deras rättigheter 
försummas redan i handläggningsstadiet.  

För att kunna uppfylla det andra kriteriet i rätten till en rättvis rättegång ska domstolen inte 
påverkas av obehöriga och inte gynna en part framför en annan. Om en domare således skulle 
döma den unge utifrån förutfattade meningar, utgör detta agerande en kränkning gentemot 
artikel 6.1 EKMR enligt Europadomstolen.199 Kravet på att ungdomsmål, med unga 
lagöverträdare under 21 år, ska hanteras av särskilt utsedda domare kan enligt min mening 
vara såväl en positiv som negativ aspekt i den unges rättssäkerhet. Som nämnt kan å ena sidan 
en specialiserad domare anpassa det vuxna rättegångsförfarandet och språket efter den unge i 
avsikt att hjälpa den unge komma till tals, uttrycka sina synpunkter samt förstå 
huvudförhandlingen. Den specialiserade domaren har, efter en särskilt anpassad utbildning, de 
rätta verktygen att bemöta barn och ungdomar sett till deras sårbarhet, mognad samt troliga 
okunskap. Å andra sidan kan en indelning av allmänna domare och specialiserade domare, 
medföra en risk för att den unge möter samma domare om han eller hon gjort sig skyldig till 
brott vid ett tidigare tillfälle. Detta kan i min mening leda till situationer där domare dels har 
förutfattade meningar om den unge, vilket äventyrar dennes rätt till rättvis rättegång och dels 
där den unge förlorar förtroende för det allmänna.  

En annan del av rätten till en rättvis rättegång är att rättegången ska hållas offentlig. En 
offentlig rättegång är å ena sidan ett medel för att skydda enskilda mot hemliga 
rättsskipningar och för att upprätthålla allmänhetens förtroende gentemot rättsskipningen. Å 
andra sidan innebär en offentlig rättegång i nationell rätt att vem som helst har rätt att närvara 
på rättegångar som inte hålls inom stängda dörrar. I mål där unga lagöverträdare gjort sig 
skyldiga eller misstänkta för brott, kan det således finnas individer närvarande i rättssalen som 
tillför men för den unge. I Brå:s intervjuer med unga lagöverträdare framhöll de unga att det 
kände sig otrygga när jämnåriga fanns närvarande under deras rättegångar.200 Ett rimligt 
antagande är att den unge kan känna press från omgivningen och således förvränga sanningen. 
Detta innebär att den unges rätt att komma till tals kan begränsas genom de obehörigas 
närvaro och att den unges anförda osanning kan medföra mened. I såväl EKMR som RF finns 
möjligheter att hålla unga lagöverträdarens rättegångar inom stängda dörrar. I min mening 
torde denna möjlighet nyttjas som huvudregel i syfte att garantera den unges rättigheter och 
skyldigheter under en huvudförhandling. 

                                                
197 Se avsnitt 2.7.1.  
198 Se avsnitt 2.7.2. 
199 Se avsnitt 2.2. 
200 Se avsnitt 3.8.2. 
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I artikel 40 BK stadgas vilka rättigheter som barn besitter när det är misstänkta för, åtalade 
för eller har gjort sig skyldiga till brott. I samma artikel framgår även att medlemsstaterna ska 
söka att införa lagar och förfaranden samt upprätta myndigheter och intuitioner som är särskilt 
lämpade för barn som misstänks, åtalas för eller gjort sig skyldig till ha begått brott. Denna 
artikel, kan med stöd av uppsatsens behandlade material, inte anses uppfylld eller vidare 
tillgodosedd. Detta eftersom det tydligt framgår att bland annat huvudförhandlingen är 
utformad efter en vuxen och att exempelvis myndigheters handläggning inte efterlever det 
skyndsamhetskrav som ställs med hänsyn till barns samt ungdomars sårbarhet. Detta torde 
dock vara föremål för förändring i samband med Sveriges inkorporering av BK där 
barnrättsperspektivet ska genomsyra all verksamhet som kommer i kontakt med barn och 
ungdomar.  Jag ställer mig emellertid frågande till vilken direkt skillnad som inkorporeringen 
de facto kommer att ha, då svensk lag kan anses väl förankrad med bestämmelserna i BK. 

Bedömningen om huruvida en rättegång har genomförts rättvist eller inte kan i min mening 
vara svår eftersom det föreligger flera perspektiv i en rättegång som måste beaktas, såsom den 
unge tilltalades, domarens, allmänhetens och lagens. En ung person som aldrig varit föremål 
för en rättslig prövning innan lär med stor sannolikhet uppleva att rättegången inte varit rättvis 
med hänsyn till hans eller hennes avsaknad på erfarenhet och kunskap, medan domstolen till 
all förmodan kommer ha en annan uppfattning. Det uppstår i min mening en 
avvägningsproblematik kring vem som bör inneha befogenhet och mandat att avgöra huruvida 
rättegången genomförts rättvist eller inte. Om befogenheten skulle tillfalla domstolen kan det 
argumenteras för att rättssäkerheten äventyras genom att den aktör som förkunnar domen 
även ska vara den som avgör om rättegången genomförts rättvist. Å andra sidan kan det 
ställas till relation hur rättssäkert det är att HD i dagsläget bedömer huruvida handläggningen 
i domstol bedrivits tillräckligt skyndsamt eller inte.  

Till frågan om huruvida de ungas rätt till en rättvis rättegång kan tillgodoses genom dagens 
rättegångar anser jag, likt Riksrevisionen, att det finns tillräckligt med resurser att nyttja för 
att förbättra de ungas upplevelser av rättegångar och säkra deras rättigheter. I likhet med vad 
BO anfört, instämmer jag i att rättsprocessen behöver omkonstrueras när den tilltalade är en 
ung lagöverträdare för att inte kränka mot rättigheterna i artikel 6 EKMR och motsvarande 
rättighet i RF. Med stöd av de olika granskningarna som redogjorts i uppsatsen och Brå:s 
intervjuer med de unga lagöverträdarna, anser jag att den rättsprocess som bedrivs idag inte är 
tillräckligt effektiv och att det föreligger allvarliga brister i de ungas rättssäkerhet. 
Utgångspunkten för en rättvis rättegång är att individen ska komma till tals, sett ur de ungas 
perspektiv tycks inte det tillgodoses. Trots att intervjun är baserad på enbart sju ungdomar och 
deras upplevelser, urskiljs ändå ett mönster som får stöd av exempelvis Perssons 
observationer och BO:s anföranden.  
 
4.4 Effekten av unga lagöverträdares upplevelser av rättegångar 

I uppsatsens bearbetade material framgår tämligen tydligt att dagens rättegångar är 
konstruerade efter ett vuxet perspektiv och med en vuxen tilltalad, målsägande, vittne eller 
annan vuxen part i fokus. Detta medför att det råder ett bristande barn- och 
ungdomsperspektiv, vilket kan leda till ett åsidosättande av BK samt en inskränkning i de 
ungas rättigheter. Barnrättskommittén, Riksrevisionen och ungdomsmålsutredningen framhöll 
behovet samt fördelarna men en specialisering i avsikt att utbilda de aktörer som handlägger 
ungdomsmål och därigenom säkra kompetensen. Genom uppsatsens bearbetade material fann 
jag att specialiseringen framhölls som fördelaktigt men var riktad mot att förbättra de vuxnas 
kompetens och kunskaper. I min mening bör specialiseringen i första hand ta sikte på den 
unge och den unges behov genom att dels inkludera henne eller honom i rättsprocessen samt 
dels anpassa exempelvis språkbruk i rättssalen i syfte att kunna nå ut till fler unga.  

Genom att inte inkludera den unge i dennes rättegång i tillräcklig stor omfattning 
föreligger en stor risk att hans eller hennes rättigheter försummas. Likt de ungas utsagor i 
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Brå:s intervjuer, kände många att de inte fick komma till tals eftersom de dels inte förstod vad 
som sades eller skedde och dels att de fann ett eget yttrande som lönlöst då domare samt andra 
närvarande aktörer samtalade över deras huvuden. En effekt av de ungas upplevelser av 
rättegångar kan å ena sidan vara bristande rättssäkerhet och negligerande av deras rättigheter. 
Detta kan i min mening medföra ett minskat förtroende gentemot rättsväsendet och därigenom 
framkalla en större brottsbenägenhet då deras koppling till samhället blir allt svagare 
samtidigt som lusten att begå brått starkare. Detta kan ställas i relation till Hirschis teori om 
sociala band och integrering i samhället där han menar på att risken för brottsbenägenheten 
ökar när individens sociala band till samhället försvagas.201  

Försummelse av de ungas rättigheter vid rättegångar, ett bristande barn- och 
ungdomsperspektiv samt en känsla av hopplöshet och osäkerhet kan bidra till att den unge 
utsätts för stigmatisering. Goffan menar på att en stigmatiserad person ofta känner osäkerhet 
och skam, vilket i min mening kan medföra att den unge beter sig efter det han eller hon är 
förväntad att göra.202 En rättegång där stigmatiserade unga inte hamnar i fokus, kommer 
således inte ge någon brottspreventiv verkan och sannolikheten för att den unge fortsätter i 
samma kriminella mönster blir därmed stor.  

I Brå:s intervju framhöll de ungdomar som haft jämnåriga åhörare, den otrygga och tuffa 
känslan. Barnrättskommittén har kommenterat att domstolsförhandlingar med unga 
lagöverträdare bör hållas inom stängda dörrar för att inte riskera att stigmatisering uppstår. 
När de ungas missnöjda uttryck för offentliga rättegångar är så pass tydlig och stor samt 
innebär risk för att rättegången inte bedrivs rättssäker, anser jag att huvudförhandlingar med 
unga lagöverträdare i allra största mån ska hållas inom stängda dörrar. Genom att 
förhandlingarna bedrivs offentligt åsidosätts grundprinciperna i BK då jag anser att principen 
om barnets bästa och principen som stadgar barns rätt att komma till tals inte tillgodoses.  

I fråga om vilken effekt som dagens rättegångar kan ge inom ramen för unga 
lagöverträdares upplevelser, anser jag därmed att samhällets insatser gentemot 
ungdomskriminalitet har större chans att bli mer effektiva om de utgår från kunskap om vilka 
åtgärder som de facto fungerar och vilka åtgärder som dels inte resulterar i någon förändring, 
eller som till och med medför oönskade effekter. Jag anser att det är av stor vikt att unga 
lagöverträdare inte betraktar ungdomspåföljder som en slags hämndreaktion för att 
exempelvis ge upprättelse till eventuellt brottsoffer, utan att samhällets reaktioner istället 
uppfattas som en form av hjälp och stöd till den unga.  Jag är medveten om att sju ungdomars 
upplevelser inte kan fastställa ett faktum, dock går det att urskilja ett sådant mönster med stöd 
av ungdomarnas utsagor, Riksrevisionens granskning, Barnrättskommitténs kommentarer, 
BO:s kritik, Brå:s statistik samt Perssons observationer.  

  

                                                
201 Se avsnitt 3.5.2. 
202 Se avsnitt 3.7. 
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5. Slutsats och avslutande reflektioner  
 

Av uppsatsens bearbetade material kan jag dra slutsatsen att rättegångar i huvudsak är 
utformade efter en vuxen person, vilket i sin tur kan medföra att domstolen inte förmedlar de 
fundamentala straffrättsprinciperna till unga lagöverträdare i tillräckligt hög utsträckning. 
Avsaknaden på ett barn- och ungdomsperspektiv under rättegångar kan därmed hindra att den 
preventiva straffrättsliga effekten gentemot ungdomskriminalitet vinner slagkraft. Det krävs 
att straffrätten uppfattas som trovärdig för att domstolen ska kunna uppnå en preventiv effekt 
gentemot ungdomskriminalitet; domstolens agerande och behandling av unga lagöverträdare 
är således en avgörande faktor i hur straffrätten uppfattas. Jag anser att domstolen behöver 
inkludera de unga i rättegången i större omfattning, för att de ska förstå rättsprocessen och 
påföljden samt straffets funktion. Med stöd av det bearbetade materialet kan jag dra slutsatsen 
att språkbruket i domstolarna och utformningen av rättsprocessen för med sig svårigheter för 
den unge att följa med, vilket kan resultera i att den önskvärda preventiva effekten i sin helhet 
inte uppnås.  

Jag fann även att tyngden i påföljden och dess preventiva effekt till stor del ligger i 
förklaringen av påföljden samt dess funktion. Om den unge inte är införstådd med påföljden, 
är det rimligt att anta att den unge inte kommer rätta sig efter att påföljden har verkställts och 
avslutats. Avkunnandet av domen bör i min mening således erhålla en större del av 
förfarandet när en ung lagöverträdare är föremål för prövning. Trots att den unges möte med 
domstolen har en stor pedagogisk roll och att det därför åligger domstolen att i första hand 
förmedla de straffrättsliga principerna, anser jag att samarbetet mellan de inblandade 
aktörerna behöver ses över. Förebyggandet av att ungdomar utvecklar kriminella 
beteendemönster och att motverka ungdomskriminalitet bör vara samhället ansvar. Det torde 
sålunda åligga samtliga aktörer att, i mötet med unga lagöverträdare, förmedla de 
fundamentala straffrättsliga principerna i avsikt att uppnå en preventiv effekt gentemot 
ungdomskriminalitet.  

Av det bearbetade materialet har jag dock funnit att ungdomskriminalitet är en komplex 
fråga och fenomen, samhället borde istället arbeta för att motverka brottsbenägenhet. En 
minskad brottsbenägenhet kommer i min mening leda till en naturlig reducering av 
ungdomskriminalitet, samtidigt som de unga mottager det stöd och hjälp de behöver i ett tidigt 
stadie. Unga lagöverträdare är de facto en sårbar grupp, den samhällsreaktion de bemöter 
kommer i min mening ha en avgörande roll för hur deras framtida beteendemönster kommer 
te sig. För att nå ut till unga lagöverträdare är det av stor vikt att de parter som möter de unga 
har en gedigen kunskap och erfarenhet av att arbeta med barn samt ungdomar. En 
specialisering torde därmed vara ett viktigt verktyg i det förebyggande arbetet.  

För att rätten till en rättvis rättegång i enlighet med EKMR och RF ska anses uppfylld bör 
principerna utvecklade av Europadomstolen och HD, tillgodoses. Domstolens parter ska bli 
hörda i domstol, rättegången i sin helhet ska beaktas, ingen ska dömas oskyldig till ett brott, 
parterna ska vara likställda under rättegångsförfarandet och slutligen ska ett kontradiktoriskt 
förfarande föreligga. Med stöd av uppsatsens bearbetade material och med hänsyn till 
Europadomstolens principer, föreligger fog att anta att unga lagöverträdare inte får sin rätt till 
en rättvis rättegång helt tillgodosedd. Rättigheten som består av kriterierna skälig tid och 
oavhängig samt opartisk domstol, kan med anledning av bristerna som konstaterats i 
uppsatsen anses vara kränkt. Den oskäliga handläggningstiden i kombination med risk för att 
domare skapar sig förutfattade meningar om de unga tilltalade, kan enligt min bedömning 
anses strida mot rätten till en rättvis rättegång i enlighet med såväl EKMR som RF.   

Då materialet i uppsatsen inte är dagsfärsk finns dock en möjlighet att 
handläggningstiderna har förbättrats och att rättskedjan skärpts. En rimlig slutsats är 
emellertid att unga lagöverträdare löper stor risk att få sin rättighet till rättvis rättegång kränkt 
med hänsyn till konstruktionen av dagens rättegångar. En viktig aspekt är komplexiteten i 
bedömningen om vad som anses rättvist eller inte och vilket rättviseperspektiv som ska 



 

 
 

41 

beaktas i bedömningen. Avvägningsproblematiken mellan den tilltalades uppfattning om 
rättvisa och rättsväsendets definition på rättvisa är därmed en fråga jag lämnar obesvarad.  

Med hänsyn till unga lagöverträdares upplevelser av rättegångar, anser jag att en stor risk 
för stigmatisering och fortsatt brottsbenägenhet utvecklas. Genom att försumma de ungas 
rättigheter under en rättegång, förblir risken stor att de lämnar rättssalen utan någon påverkan 
på deras framtida beteende. Under arbetets gång har nya reflektioner vuxit fram till följd av 
mina nya kunskaper inom rättsområdet. Ungdomskriminalitetens komplexitet i kombination 
med de ungas sårbarhet, okunskap och oerfarenhet i rättssalen leder mig in på huruvida 
Sverige bör inrätta ungdomsdomstolar i avsikt att specialisera samt omkonstruera 
rättegångsförfarandet. En instans som är avsedd för unga, med en säkrad kompetens hos 
aktörerna torde i min mening kunna förändra förutsättningarna till det bättre för unga 
lagöverträdare. I en ungdomsdomstol lär, med största sannolikhet, ett barn- och 
ungdomsperspektiv prägla förfarandet samt resultera i att BK efterlevs i större utsträckning. 
Faran med en specialiserad institution är dock att straffrätten kan riskera att romantiseras och 
att den önskvärda preventiva effekten med tid försvinner då den avskräckande funktionen från 
vanliga domstolar kan gå förlorad.  

Detta är ett rättsområde som i framtiden kommer behöva interagera med andra 
vetenskaper, exempelvis kriminologi och sociologi, i avsikt att utmynna i ett mer rättssäkert, 
förutsägbar samt effektivare rättsväsen med unga lagöverträdare som föremål. Då BK 
befinner sig i processen att inkorporeras i Sverige, har jag förhoppningar om att 
inkorporeringen kommer leda till ett stärkt barn- och ungdomsrättsperspektiv i bland annat 
rättsprocessen. Detta eftersom jag anser att en inkorporering av BK kommer medföra att barn 
och ungdomars rättssubjekt och deras särskilda rättigheter tydliggörs, vilket kan resultera i att 
fokus riktas mot barn samt ungdomar i situationer som rör dem. Genom att tydliggöra barn 
och ungdomars rättigheter skapas en starkare grund för ett barnrättsbaserat perspektiv i all 
verksamhet som rör barn samt ungdomar.  

Jag har i uppsatsen enbart beaktat unga brottsmisstänkta respektive tilltalade och funnit 
risker för inskränkningar i deras rättigheter. Uppsatsens utredning öppnar upp för funderingar 
kring hur brottsoffer upplever rättegångar med hänsyn till att de dels söker upprättelse och 
dels hur deras rättigheter kan tillgodoses genom dagens rättegångar.  

I mitt tycke krävs mer forskning beträffande ungas upplevelser av rättegångar inom ramen 
för rätten till en rättvis rättegång. Mer forskning skulle resultera i en vidare inblick i den 
problematik som det nyliga nämnda innebär. Denna forskning bör vara väsentlig då det 
behandlar unga individer och deras framtid. I min mening torde det även föreligga ett 
rättspolitiskt intresse att se över vilka brister som finns inom rättssystemet beträffande unga 
lagöverträdare i syfte att förbättra deras förutsättningar på längre sikt.  

Min förhoppning är att unga personer som möter rättsväsendet, lämnar rättssalen med en 
känsla av att rättvisa har skipats oavsett vilken sida av salen de befunnit sig i och därmed med 
en känsla av att ha förstått samt blivit förstådd.  
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Bilaga 1.  

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna  

 

Artikel 1  
Skyldighet att respektera de 
mänskliga rättigheterna 
De höga fördragsslutande parterna 
skall garantera var och en, som 
befinner sig under deras 
jurisdiktion, de fri- och rättigheter 
som anges i avdelning I i denna 
konvention. 

Artikel 2  
Rätt till livet 

1. Envars rätt till livet skall 
skyddas genom lag.   Ingen skall 
avsiktligen berövas livet utom för 
att verkställa domstols dom i de 
fall då han dömts för brott som 
enligt lag är belagt med sådant 
straff. 

 
2. Ingen skall anses ha berövats 
livet i strid med denna artikel, när 
detta är en följd av våld som var 
absolut nödvändigt 
a) för att försvara någon mot 
olaglig våldsgärning, 
b) för att verkställa en laglig 
arrestering eller för att hindra 
någon som lagligen är berövad 
friheten att undkomma, 
c) för att i laglig ordning stävja 
upplopp eller uppror. 
 

Artikel 3  
Förbud mot tortyr 

Ingen får utsättas för tortyr eller 
omänsklig eller förnedrande 
behandling eller bestraffning. 
 
 

Artikel 5  
Rätt till frihet och säkerhet 

1. Var och en har rätt till frihet och 
personlig säkerhet. Ingen får 
berövas friheten utom i följande fall 
och i den ordning som lagen 
föreskriver  
a) när någon är lagligen berövad 

friheten efter fällande dom av 
behörig domstol,  

b) när någon är lagligen arresterad 
eller på  annat sätt berövad friheten, 
antingen därför att han underlåtit 
att uppfylla en domstols lagligen 
meddelade föreläggande eller i 
syfte att säkerställa ett fullgörande 
av någon i lag föreskriven 
skyldighet,  

c) när någon är lagligen arresterad 
eller på  annat sätt berövad friheten 
för att ställas inför behörig rättslig 
myndighet såsom skäligen 
misstänkt för att ha begått ett brott, 
eller när det skäligen anses 
nödvändigt att hindra honom från 
att begå  ett brott eller att 
undkomma efter att ha gjort detta,  

d) när en underårig genom ett 
lagligen meddelat beslut är 
berövad friheten för att undergå  
skyddsuppfostran eller för att 
inställas inför behörig rättslig 
myndighet, 

e) när någon är lagligen berövad 
friheten för att förhindra spridning 
av smittosam sjukdom eller därför 
att han är psykiskt sjuk, 
alkoholmissbrukare, missbrukare 
av droger eller lösdrivare,  

f) när någon är lagligen arresterad 
eller på  annat sätt berövad friheten 
för att förhindra att han obehörigen 
reser in i landet eller som ett led i 
ett förfarande som rör hans 
utvisning eller utlämning.  
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2. Var och en som blivit anklagad för 
brott skall betraktas som oskyldig till 
dess att hans skuld lagligen 
fastställts.  

3. Var och en som blivit anklagad för 
brott har följande minimirättigheter 

a) att utan dröjsmål, på ett språk 
som han förstår och i detalj, 
underrättas om innebörden av 
och grunden för anklagelsen 
mot honom, 

b) att få tillräckligt tid och 
möjligheten att förbereda sitt 
försvar 

c) att försvara sig personligen 
eller genom rättegångsbiträde 
som han själv utsett eller att, 
när han saknar tillräckliga 
medel för att betala ett 
rättegångsbiträde, erhålla ett 
sådant utan kostnad, om 
rättvisans intresse så fordrar, 

d) att förhöra eller låta förhöra 
vittnen som åberopas mot 
honom samt att själv få vittnen 
inkallade och förhörda under 
samma förhållanden som 
vittnen åberopade mot honom, 

e) att utan kostnad bistås av tolk, 
om han inte förstår eller talar 
det språk som begagnas i 
domstolen.  

 
Artikel 14 

Förbud mot diskriminering  
Åtnjutandet av de fri- och rättigheter 
som anges i denna konvention skall 
säkerställas utan någon åtskillnad 
såsom på  grund av kön, ras, hudfärg, 
språk, religion, politisk eller annan 
åskådning, nationellt eller socialt 
ursprung, tillhörighet till nationell 
minoritet, förmögenhet, börd eller 
ställning i övrigt. 

  
 

 
 
 

2. Var och en som arresteras skall utan 
dröjsmål och på ett språk som han 
förstår underrättas om skälen för 
åtgärden och om varje anklagelse 
mot honom. 
 

3. Var och en som är arresterad eller på 
annat sätt berövad friheten i enlighet 
med vad som sagts under punkt 1.c 
skall utan dröjsmål ställas inför 
domare eller annan ämbetsman som 
enligt lag får fullgöra dömande 
uppgifter, och skall vara berättigad 
till rättegång inom skälig tid eller till 
frigivning i avvaktan på rättegång. 
För frigivning får krävas att 
garantier ställs för att den som friges 
inställer sig till rättegången. 

 
4. Var och en som berövas friheten 

genom arrestering eller på annat sätt 
skall ha rätt att påfordra att domstol 
snabbt prövar lagligheten av 
frihetsberövandet och beslutar att 
frige honom, om frihetsberövandet 
inte är lagligt.  

 
5. Var och en som arresteras eller på 

annat vis berövats friheten i strid 
med bestämmelserna i denna artikel 
skall ha rätt till skadestånd. 
 

Artikel 6  
Rätt till en rättvis rättegång 

1. Var och en skall, vid prövningen av 
hans civila rättigheter och 
skyldigheter eller av en anklagelse 
mot honom för brott, vara berättigad 
till en rättvis och offentlig 
förhandling inom skälig tid och 
inför en oavhängig och opartisk 
domstol, som upprättats enligt lag. 
Domen skall avkunnas offentligt, 
men pressen och allmänheten får 
utestängas från förhandlingen eller 
en del därav med hänsyn till den 
allmänna moralen, den allmänna 
ordningen eller den nationella 
säkerheten i ett demokratiskt 
samhälle, eller då minderårigas 
intressen eller skyddet för parternas 
privatliv så kräver eller, i den mån 
domstolen finner det strängt 
nödvändigt, under särskilda 
omständigheter när offentligheten 
skulle skada rättvisans intresse.  
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Bilaga 2.  

Barnkonventionen 
Artikel 1 

I denna konvention avses med barn varje 
människa under 18 år, om inte barnet blir 
myndigt enligt den lag som gäller barnet. 

2 
Artikel 2 

Konventionsstaterna ska respektera och 
tillförsäkra varje barn inom deras 
jurisdiktion de rättigheter som anges i 
denna konvention utan åtskillnad av något 
slag, oavsett barnets eller dess föräldrars 
eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, 
språk, religion, politiska eller annan 
åskådning, nationella, etniska eller sociala 
ursprung, egendom, handikapp, börd eller 
ställning i övrigt. 
 
Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att barnet 
skyddas mot alla former av diskriminering 
eller bestraffning på grund av föräldrars, 
vårdnadshavares eller familjemedlemmars 
ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller 
tro. 
 

Artikel 3 
Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de 
vidtas av offentliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, 
administrativa myndigheter eller 
lagstiftande organ, ska barnets bästa komma 
i främsta rummet. 
 
Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra 
barnet sådant skydd och sådan omvårdnad 
som behövs för dess välfärd, med hänsyn 
tagen till de rättigheter och skyldigheter som 
tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare 
eller andra personer som har lagligt ansvar 
för barnet, och ska för detta ändamål vidta 
alla lämpliga lagstiftnings- och 
administrativa åtgärder. 
 
Konventionsstaterna ska säkerställa att 
institutioner, tjänster och inrättningar som 
ansvarar för vård eller skydd av barn 
uppfyller av behöriga myndigheter 
fastställda normer, särskilt vad gäller 
säkerhet, hälsa, personalens antal, och 
lämplighet samt behörig tillsyn. 
 

Artikel 6 
Konventionsstaterna erkänner att varje barn 
har en inneboende rätt till livet. 
Konventionsstaterna ska till det yttersta av sin 
förmåga säkerställa barnets överlevnad och 
utveckling. 

Artikel 12 
Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn 
som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att 
fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör 
barnet, varvid barnets åsikter ska tillmätas 
betydelse i förhållande till barnets ålder och 
mognad. 
 
För detta ändamål ska barnet särskilt beredas 
möjlighet att höras, antingen direkt eller 
genom företrädare eller ett lämpligt organ och 
på ett sätt som är förenligt med den nationella 
lagstiftningens procedurregler, i alla 
domstols- och administrativa förfaranden som 
rör barnet. 
 Artikel 37  
Konventionsstaterna ska säkerställa att:  
 
a) inget barn får utsättas för tortyr eller annan 

grym, omänsklig eller förnedrande 
behandling eller bestraffning. Varken 
dödsstraff eller livstids fängelse utan 
möjlighet till frigivning får ådömas brott 
som begåtts av personer under 18 års 
ålder; 

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

c) varje frihetsberövat barn ska behandlas 
humant och med respekt för människans 
inneboende värdighet och på ett sätt som 
beaktar behoven hos personer i dess ålder. 
Särskilt ska varje frihetsberövat barn 
hållas åtskilt från vuxna, om det inte anses 
vara till barnets bästa att inte göra detta 
och ska, utom i undantagsfall, ha rätt att 
hålla kontakt med sin familj genom 
brevväxling och besök; 
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d) varje frihetsberövat barn ska ha rätt att 

snarast få tillgång till såväl juridiskt 
biträde och annan lämplig hjälp som 
rätt att få lagligheten i sitt 
frihetsberövande prövad av en domstol 
eller annan behörig, oberoende och 
opartisk myndighet samt rätt till ett 
snabbt beslut i saken. 

2 
Artikel 40 

Konventionsstaterna erkänner rätten för varje 
barn som misstänks eller åtalas för eller 
befunnits skyldigt att ha begått brott att 
behandlas på ett sätt som främjar barnets 
känsla för värdighet och värde, som stärker 
barnets respekt för andras mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter och 
som tar hänsyn till barnets ålder och 
önskvärdheten att främja att barnet 
återanpassas och tar på sig en konstruktiv roll 
i samhället. 

 
För detta ändamål och med beaktande av 
tillämpliga bestämmelser i internationella 
instrument ska konventionsstaterna särskilt 
säkerställa att, 

a) inget barn ska misstänkas för eller 
åtalas för eller befinnas skyldigt att ha 
begått brott på grund av en handling 
eller underlåtenhet som inte var 
förbjuden enligt nationell eller 
internationell rätt vid den tidpunkt då 
den begicks 

b) varje barn som misstänks eller åtalas 
för att ha begått brott ska ha åtminstone 
följande garantier: (i) att betraktas som 
oskyldigt innan barnets skuld blivit 
lagligen fastställd; (ii) att snarast och 
direkt underrättas om anklagelserna 
mot sig och, om lämpligt, genom sina 
föräldrar eller vårdnadshavare och att 
få juridiskt biträde eller annan lämplig 
hjälp vid förberedelse och 
framläggande av sitt försvar; (iii) att få 
saken avgjord utan dröjsmål av en 
behörig, oberoende och opartisk 
myndighet eller rättskipande organ i en 
opartisk förhandling enligt lag och i 
närvaro av juridiskt eller annat lämpligt 
biträde och, såvida det inte anses strida 
mot barnets bästa, särskilt med 
beaktande av barnets ålder eller 
situation, barnets föräldrar eller 
vårdnadshavare; (iv) att inte tvingas att 
avge vittnesmål eller erkänna sig  

 

skyldig; att förhöra eller låta förhöra 
vittnen som åberopas mot barnet samt att 
på lika villkor för egen räkning få vittnen 
inkallade och förhörda; (v) att, om barnet 
anses ha begått brott, få detta beslut och 
beslut om åtgärder till följd därav 
omprövade av en högre behörig, 
oberoende och opartisk myndighet eller 
rättskipande organ enligt lag; (vi) att utan 
kostnad få hjälp av tolk, om barnet inte 
kan förstå eller tala det språk som 
används; (vii) att få sitt privatliv till fullo 
respekterat under alla stadier i förfarandet. 
 

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

a) fastställa en lägsta straffbarhetsålder 
b) vidta åtgärder, då så är lämpligt och 

önskvärt, för behandling av barn under 
denna ålder utan att använda 
domstolsförfarande, under 
förutsättnings att mänskliga rättigheter 
och rättsligt skydd till fullo respekteras. 

 
Olika åtgärder som t.ex vård, ledning och 
föreskrifter om till sin rådgivning, 
övervakning, vård i fosterhem, program för 
allmän utbildning och yrkesutbildning och 
andra alternativ till anstaltsvård ska finnas 
tillgängliga för att säkerställa att barn 
behandlas på ett sätt som är lämpligt för 
deras välfärd och är rimligt både med hänsyn 
till deras personliga förhållanden och till 
brottet.  
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Bilaga 3.  

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 

 
 

Artikel 24 
Barnets rättigheter 

1. Barn har rätt till det skydd och den 
omvårdnad som behövs för deras välfärd. De 
ska fritt kunna uttrycka sina åsikter. Dessa 
åsikter ska beaktas i frågor som rör barnen i 
förhållande till deras ålder och mognad. 
2. Vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de 
vidtas av offentliga myndigheter eller privata 
institutioner, ska barnets bästa komma i främsta 
rummet. 
3. Varje barn har rätt att regelbundet 
upprätthålla ett personligt förhållande till och 
direkta kontakter med båda föräldrarna, utom då 
detta strider mot barnets bästa. 

 

Artikel 47 
Rätt till ett effektivt rättsmedel och till en 

opartisk domstol 
Var och en vars unionsrättsligt garanterade fri- 
och rättigheter har kränkts har rätt till ett 
effektivt rättsmedel inför en domstol, med 
beaktande av de villkor som föreskrivs i denna 
artikel. 
 
Var och en har rätt att inom skälig tid få sin sak 
prövad i en rättvis och offentlig rättegång och 
inför en oavhängig och opartisk domstol som 
har inrättats enligt lag. Var och en ska ha 
möjlighet att erhålla rådgivning, låta sig 
försvaras och företrädas. 
 

Rättshjälp ska ges till personer som inte har 
tillräckliga medel, om denna hjälp är nödvändig 
för att ge dem en effektiv möjlighet att få sin sak 
prövad inför domstol. 

 
 


