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Abstract 
The aim of this essay is to describe and analyse the legal complications that arise in 
connection with preliminary investigations involving several juvenile offenders, where all 
suspected persons have not attained the age of criminal liability. It is also intended to give a 
broad analysis of the concept preliminary investigation, with particular emphasis on juvenile 
offenders. It further analyses the legislation and legal complications on the basis of a rule of 
law perspective. The method previously used is court dogmatic, where in front law text, 
preparatory work, case law and legal doctrine have been used in order to present the existing 
sources relating to the subject matter of discussion. 
     The criminal investigative bodies consider juvenile offenders are regulated under the 
Swedish RB 23 - 28 chapters, FUK and LUL. The fundamental basis used in deciding 
whether to commence a preliminary investigation, is that of evidence gathered and if it can be 
reasonably concluded that a crime has been committed under general legislation. A 
preliminary investigation is initiated and led by either the police authority or the prosecutor. 
The preliminary investigation is always led by the prosecutor in serious criminal matters. 
     There are certain specific rules that apply when juvenile offenders become the subject of a 
criminal investigation. The rules applied vary dependant upon and with due regard to the age 
of the offenders. The age of criminal liability is a crucial and definite factor in this context, 
where by preliminary investigations can be initiated only against young people that have 
attained an age of 15 years, but not against those yet to have reached that age. Criminal 
investigations may however under certain circumstances be initiated against juvenile 
offenders that have not reached the age of 15 years, as per LUL 31§. 
     The most significant conclusion reached is that the rule of law be applied and met when 
young people become subjects of a criminal investigation. A majority of the regulations 
contained within the legislation limit and make the investigative process problematic, 
particular emphasis being under the interrogation process and the use of means of 
compulsion. A discussion or inquiry should be entered with regard to the effectiveness of the 
preliminary investigative process pertaining to juvenile offenders, with a means to improving 
the procedure whilst maintaining rule of law. 
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Sammanfattning 
Det svenska rättssystemet särbehandlar unga lagöverträdare mot bakgrund av att dessa anses 
besitta en mindre utvecklad ansvarsförmåga, som bl.a. kan härledas till psykologisk 
utveckling och brist på erfarenhet hos den unge. Då en av samhällets grundläggande uppgifter 
är att motverka och stävja brottslighet har lagstiftaren ansett att behovet av att kunna utreda 
och i vissa fall även straffa yngre människor föreligger, då dessa är mer brottsbenägna än den 
övriga populationen.  
     Uppsatsen som är utarbetad efter en rättsdogmatisk metod syftar till att beskriva och 
analysera de juridiska komplikationer som uppkommer i samband med brottsutredningar som 
involverar flera unga lagöverträdare. Utifrån detta övergripande syfte är avsikten att ge en 
bred beskrivning av begreppet förundersökning och då särskilt med inriktning på unga 
lagöverträdare. Avslutningsvis är syftet att utifrån ett rättsäkerhetsperspektiv analysera 
gällande rätt.  
     Den brottsutredande verksamheten regleras av principer som syftar till att säkerställa 
rättsäkerheten. Grundläggande rättsäkerhetsgarantier återfinns i RF samt 
Europakonventionen. Utmärkande för dessa regler är att de ger en garanti om att den enskilde 
är skyddad gentemot det allmänna. Grundläggande är också att reglerna kan frångås, dock 
med förutsättningen att det sker med stöd av lag, vilket benämns som legalitetsgrundsatsen. 
Övriga straffprocessuella rättsäkerhetsprinciper som aktualiseras vid förundersökningar är 
hänsynsprincipen, koncentrationsprincipen, objektivitetsprincipen, proportionalitetsprincipen, 
skyndsamhetsprincipen samt behov och ändamålsprincipen.  
     Med begreppet förundersökning menas att en utredning avseende ett specifikt brott äger 
rum innan målet tas upp i domstol. Regler gällande förundersökning återfinns i RB 23 kap 
samt FUK. Särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare och den brottsutredande 
verksamheten kommer till utryck i LUL.  
     RB 23:1 stadgar att en förundersökning skall inledas så snart det finns skäl att anta att ett 
brott som hör under allmänt åtal har förövats. En förundersökning behöver inte inledas om det 
är uppenbart att brottet inte går att utreda. Åklagaren omfattas av en s.k. åtalsplikt, vilket 
innebär att denne är skyldig att inleda en förundersökning om det finns skäl för det. Tanken 
bakom denna åtalsplikt är ett samhälleligt synsätt, som utgår från att alla begångna brott ska 
leda till åtal och lagföring. Av RB 23:3 framgår att beslut att inleda förundersökning skall 
fattas av polismyndigheten eller åklagaren. Om förundersökningen har inletts av 
polismyndigheten och saken inte är av enkel beskaffenhet, skall ledningen av 
förundersökningen övertas av åklagaren. Vidare skall åklagaren i annat fall överta 
utredningen om det är påkallat av särskilda skäl. Åklagaren får under förundersökningen 
biträdas av polismyndigheten. 
     Förundersökningen är en förberedande utredning, där det övergripande syftet är att insamla 
material som åklagaren sedan baserar sitt åtal på. Det insamlade materialet redovisas i ett s.k. 
förundersökningsprotokoll, som åklagaren sedan värderar utifrån om materialet går att 
omsätta i konkret bevisning i domstol. Förfarandet ska därför betraktas som en del i den totala 
brottmålsprocessen. Då förundersökningen bedrivs skall objektivitetsprincipen särskilt 
uppmärksammas, vilket innebär att sådant som både talar för och emot den misstänktes 
inblandning i brottet beaktas.  
     För att underlätta förundersökningsförfarandet finns lagregleringar som understödjer 
brottsutredningen, så till vida att de ökar möjligheten att bedriva en effektiv utredning. Till 
dessa hör rätten att för åklagaren och polismyndigheten använda straffprocessuella 
tvångsmedel, men även behörighet att hålla förhör med alla som antas ha upplysningar om 
brottet. Straffprocessuella tvångsmedel delas in i frihetsberövande, egendomssäkrande, 
undersökande samt informationsinhämtande tvångsmedel. Av de metoder som finns att tillgå 
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under förundersökningen anses förhör vara en av de absolut viktigaste källorna för att erhålla 
adekvat information. Förhör syftar till att skapa en förståelse för den brottsliga gärningen samt 
hur övriga omständigheter kan kopplas till brottet och en eventuell gärningsman.  
     Den brottsutredande verksamheten gällande unga lagöverträdare regleras av RB 23-28 kap, 
FUK samt LUL. Förundersökningar får inledas mot den som har fyllt 15 år men ej mot den 
som inte har fyllt 15 år. Då en förundersökning är inledd mot den som är i åldern 15-18 år 
stadgas en rad specifika regleringar. De särskilda rättsreglerna omfattas av vem som är 
berättigad att vara förundersökningsledare, särskilda krav på skyndsamma 
handläggningstider, specifika regler gällande användandet av tvångsmedel och förhör. Vidare 
har SN och socialrättslig lagstiftning en betydande inverkan på förfarandet, då det är SN som 
är ytterst ansvarig för den unge.  
     Lagstiftaren har möjliggjort att utredningar gällande brott som begåtts av den som är under 
15 år kan inledas, vilket regleras i LUL 31 §. Syftet med dessa s.k. LUL-utredningar är att 
klarlägga den unges vårdbehov, att utreda om en straffmyndig person har deltagit i brottet, för 
att efterforska stöldgods eller om det annars är av särskilt vikt att en utredning äger rum. 
Under utredningsförfarandet kan endast ett fåtal tvångsmedel användas. Dessa omfattas av 
kroppsvisitation, beslag, husrannsakan, tagande av fotografi och fingeravtryck samt 
medtagande och hämtning till förhör. Vidare gäller också särskilda bestämmelser då den unge 
blir föremål för förhör. 
     Av uppsatsen har framkommit att kravet på rättsäkerhet i förundersökningsförfarandet mot 
lagöverträdare i åldern 15-18 år samt utredningar som avses i LUL 31 § i huvudsak är 
uppfyllt, dock med vissa svagheter i lagstiftningen. Bristerna aktualiseras framförallt vid 
utredningar som avses i LUL 31 § och omfattar hur juridiska ombud för den unge kan 
användas. Vidare anges inte heller någon tidsfrist för hur snabbt utredningen ska genomföras.  
     Juridiska komplikationer och begränsningar förkommer i förundersökningar som innefattar 
unga lagöverträdare. Brottsutredningar blir än mer begränsade då utredningen omfattar flera, 
individer där de inblandade är i olika åldrar och där vissa av de misstänkta inte har uppnått 
straffbarhetsåldern. Utmärkande för dessa begränsningar och komplikationer är att rådande 
lagstiftning gällande tidsfrister vid förhör samt regler gällande användande av tvångsmedel 
avsevärt komplicerar utredningsförfarandet. Vidare innebär även hänsynsprincipen och 
proportionalitetsprincipen att det samhälleliga utredningsintresset kan få ge vika för hänsynen 
till den unge. 
     En försvårande omständighet vid den brottsutredande verksamheten mot unga 
lagöverträdare är kravet på skyndsam handläggningstid. Bestämmelserna utgör en 
begränsning så till vida att de brottsutredande myndigheterna tvingas att genomföra snabba 
handläggningar av ungdomsärenden. Då en betydande del av brottsligheten begås av unga 
människor bör detta leda till en hög arbetsbelastning för åklagare och polismyndigheter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

1. Inledning 

1.1. Introduktion 
 
Händelsen i slutet av oktober 2007 som benämns ”Kungsholmsdådet”, där fyra 16-åringar 
misshandlande en jämnåring medmänniska till döds, har fått massiv medial uppmärksamhet. 
Juridiska spörsmål som har diskuterats i samband med dådet är av straffprocess- och 
socialrättslig betydelse. Frågor om häktning och omhändertagande av unga människor har i 
sammanhanget aktualiserats. 
     Det svenska rättssystemet särbehandlar unga lagöverträdare med huvudmotivering att 
dessa besitter en mindre utvecklad ansvarsförmåga, som bl.a. kan härledas till psykologisk 
utveckling och brist på erfarenhet hos den unge.1 Då en av samhällets grundläggande 
uppgifter är att motverka och stävja brottslighet har lagstiftaren ansett att det föreligger behov 
av att kunna utreda och i vissa fall även straffa yngre människor. Motiveringen är att 
ungdomar är kraftigt överrepresenterade i brottstatistiken och därmed är mer brottsbenägna 
jämfört med den övriga populationen.  
     Vid förundersökningar som involverar flera unga lagöverträdare, (vilket exempelvis kan 
aktualiseras i samband med gängbrottslighet) kan det uppstå juridiska komplikationer. 
Problemet nyanseras ytterligare, då de misstänkta och inblandade är i olika åldrar och då vissa 
av de inblandade inte uppnått straffbarhetsåldern. Att unga människor tyvärr begår brott är en 
vanlig företeelse, vilket gör problemet än mer angeläget att belysa. 
     Denna uppsats avhandlar förundersökningsförfarandet och belyser även den specifika 
lagstiftning som gäller då unga lagöverträdare blir föremål för den brottsutredande 
verksamheten. Avslutningsvis är uppsatsen ämnad att belysa och diskutera de juridiska 
begränsningar och komplikationer som uppkommer då ungdomar tillsammans utreds för 
brottslighet. Problemformuleringen utgår från att de inblandade är i olika åldrar och där vissa 
av de involverade inte uppnått straffbarhetsåldern. 

1.2. Syfte 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att redogöra för och analysera de juridiska 
komplikationer som kan uppkomma i samband med förundersökningar av flera unga 
lagöverträdare. Avsikten är att utifrån denna problemformulering ge en bred beskrivning av 
begreppet förundersökning, med syfte att skapa en helhetsbild avseende förfarandet och 
lagstiftningen inom ämnesområdet. Avslutningsvis syftar uppsatsen till att utifrån allmänna 
rättsäkerhetskrav föra ett juridiskt resonemang kring komplikationerna gällande 
brottsutredningar som involverar flera unga lagöverträdare, där de inblandade är i olika åldrar 
och alla inte uppnått straffbarhetsåldern. 

1.2.1. Frågeställningar 
• Vilken lagstiftning styr förfarandet i samband med förundersökning och hur ska denna 

tolkas? 
• Vilka specifika regleringar finns avseende förundersökning mot lagöverträdare i 

åldern 15-18 år samt hur ser bestämmelserna ut avseende brottsutredningar mot unga 
som inte uppnått straffbarhetsåldern och hur ska dessa tolkas? 

• Uppfylls kravet på rättsäkerhet i förundersökningar som involverar flera unga 
lagöverträdare och där alla inte uppnått straffbarhetsåldern? 

 

                                                           
1 Jareborg, Zila. Straffrättens påföljdslära. 2002. s. 150. 



 5

1.3. Metod 
Uppsatsen är utarbetad enligt rättsdogmatisk metod, där främst lagtext, förarbeten samt 
rättsvetenskaplig doktrin nyttjats. Förtydligande av framställan har skett med stöd av 
relevanta rättsfall från HD, HovR samt uttalande av JO. Vägledande praxis sammanflätas med 
beskrivningen av de lege lata. Vald metod utgår ifrån att en analys av förarbeten, lagtext, 
doktriner samt praxis står i centrum för framställningen. 

1.4. Avgränsning 
Uppsatsen belyser den lagstiftning som råder vid det straffprocessuella förfarandet 
förundersökning. Begreppet förundersökning är ett vitt begrepp och omfattar många 
grundläggande bestämmelser. Det kan gälla förundersökningens reella utformning men även 
speciella regler avseende unga lagöverträdare, tvångsmedelsanvändning mm. Med begreppet 
unga lagöverträdare menas individer som inte har fyllt 21 år.  
     Denna uppsats är inriktad på att specifikt beskriva de regler som gäller för personer som 
inte har fyllt 18 år. Mot beskriven bakgrund kommer uppsatsen därför att exkludera specifika 
bestämmelser för målgruppen 18-21 år. Då förundersökningar och brottsutredningar som 
innefattar unga lagöverträdare genomförs är SN delaktig. Uppsatsen belyser ej detta ingående, 
dock beskrivs kopplingar till förfarandet. Vidare exkluderas frågor såsom 
förundersökningssekrettes, målsägandens och vittnens roll samt straffrättsliga påföljder. 

1.5. Disposition 
Inledningsvis ges en beskrivning av begreppet förundersökning. Aspekter som beaktas är 
bakgrund och utveckling av den moderna förundersökningen. Vidare belyses 
rättsäkerhetsaspekter gällande förundersökningar och LUL-utredningar. Fokus ligger på en 
beskrivning av de grundläggande fri- och rättigheterna samt specifika principer vid 
förundersökningsförfarandet.  
     Därefter följer ett avsnitt som omfattas av hur lagstiftningen runt förundersökningens 
inledande och genomförande ser ut. Avsnittet tar även upp de straffprocessuella tvångsmedel 
som kan aktualiseras vid förundersökningar samt lagstiftningen gällande förhör. Redogörelsen 
kan uppfattas som något omfattande. Författaren har valt att ge en bredare beskrivning av 
begreppet förundersökning, med ambition att skapa en helhetsförståelse av den 
brottsutredande verksamheten. 
     Vidare sker en fördjupad beskrivning av de särskilda regler som gäller för unga 
lagöverträdare under 18 år. Framställningen är indelat i två delar, där den första delen handlar 
om förundersökning mot lagöverträdare i åldern 15 – 18 år och den andra delen förfarandet 
gällande den brottsutredande verksamheten mot barn under 15 år, s.k. LUL-utredningar. 
     Avslutningsvis diskuteras och analyseras ingående gällande rätt utifrån ett 
rättsäkerhetsperspektiv och kan liknas vid en komparation. Utgångspunkten ligger på de 
specifika regler som vid förundersökningar som involverar flera unga lagöverträdare och där 
alla inblandade inte uppnått straffbarhetsåldern.  
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2. Gällande rätt 

2. 1. Bakgrund till gällande rätt avseende förundersökning 
Gällande bestämmelser avseende begreppet förundersökning utgår ifrån principen att en 
brottsutredning sker innan målet prövas av en domstol. Ur svenskt historiskt perspektiv och 
även enligt förekommande internationell praxis så har förfarandet dock varit att domstolarna 
både inlett och bedrivet brottsutredningar. Denna process benämns som inkvisitorisk 
brottsmålsprocess och kan främst kopplas till den romersk-kanoniska rätten. Stora 
rättsäkerhetsbrister kunde skönjas i denna process, där det främsta problemet utgjordes av att 
samma domare dels skulle utreda brottet och senare pröva detta resonemang i domstolen. Ett 
underkännande i rätten innebar således att domaren underkände sin egen utredning. Systemet 
ledde till att domarna tenderade att överskatta de bevis som lades fram som talade mot den 
tilltalades nackdel.2  
     I samband med upplysningstiden utvecklades teorier som utgick från en samhällssyn som 
innebar att en maktdelning mellan folket, kyrkan och monarken kom att spela en allt mer 
central roll för samhällsutvecklingen. I sammanhanget kan nämnas att rättsystemet 
utvecklades, då kravet tydliga krav uttalades på att rättskipningen skulle vara lagbunden, 
samtidigt som domstolarna skulle vara politiskt obundna. I samma tidsanda grundades 
åklagarväsendet och den ackusatoriska processrätten började växa fram.3 Innebörden var att 
det var målsägande och dennes företrädare åklagaren, som ansvarade för brottsutredningen 
och även de bevis som sedan lades fram i domstolarna. Den tilltalade fick i denna kontext ett 
utvidgat rättsskydd, då denne kunde försvara sig utifrån de bevis som framfördes mot den 
tilltalade.4 Tillvägagångssättet benämns som kontradiktoriskt förfarande, vilket innebär att två 
parter ställs emot varandra. Domstolens roll var att som neutral part i största möjliga 
utsträckning låta de två parterna tala mot varandra5 Förebilden för denna form av processuella 
förfarande kan härledas till den allmänna samhällsutveckling som skedde i Frankrike och 
USA i slutet av 1700-talet. Utmärkande för denna historiska utveckling var att författningar 
antogs, som innehöll garantier för den enskildes fri- och rättigheter.  
     Det som särskilt bör belysas är att den enskildes rättsäkerhet förstärktes genom en 
lagstadgad garanti som innebar en rättvisare rättegång. Folkets insyn och medverkan i 
rättegångarna ansågs också vara av stor vikt för utvecklingen av den moderna rättsstaten. 
Vidare ansågs domstolarnas insyn och kontroll av åklagarens förundersökning, innefattande 
bl.a. tvångsmedelsanvändning vara av stor vikt för att garantera den misstänktes rättigheter. 
     Den tidiga utformningen av den svenska förundersökningen innebar att det var 
målsägandens uppgift att väcka talan inför tinget. Landshövdingen hade befogenheter att 
väcka åtal i samband med grov brottslighet mot staten. Ur denna organisation utvecklades 
åklagarväsendet, med hovrätterna som överinstans till härads- och rådhusrätterna.  
     Brottsmålsprocessen utfördes på initiativ av målsägande och den reella brottsutredningen 
genomfördes i domstol, dvs. inkvisitoriskt brottsmålsförfarande. Åklagarväsendet kom att 
utvecklas till att omfatta en allmän åtalsrätt som i sin tur även kom att inkludera en s.k. 
åtalsplikt. Denna utveckling ledde till att det svenska rättssystemet kom att få ett system som 
kan liknas vid ett ackusatorisk förfarande. 1734 års rättegångsbalk innehåller spår av 
förprocessuella funktioner, vilket kan exemplifieras med åklagarens lagstadgade rätt att hålla 
spaningsförhör. Dock skedde mycket av det praktiska arbetet vid förundersökningar utan 
reellt stöd i lag och huvuddelen av utvecklingen av brottmålsutredning skedde genom praxis. 
                                                           
2 Bring, Diesen. Förundersökning. 2005. s. 23. 
3 A.a. s. 24. 
4 A.a. s. 25. 
5 Ekelöf, Edelstam. Rättegång- första häftet. 2002 s. 70.  
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I samband med ikraftträdandet av 1942 års rättegångsbalk fick utformningen av 
förundersökningen ett eget kapitel i RB. Särskilt viktigt var att förundersökningen skulle 
inriktas mot att bevisningen skulle kunna föredras för rätten vid ett sammanhängande tillfälle. 
Lagstiftaren gjorde en viktig distinktion mellan brottmål och tvistemålsfrågor. Skillnaden kan 
skönjas än idag då rätten i tvistemålsfrågor inte gör någon reell utredning av sakfrågan medan 
utredningen av brottmålsfrågor förutsätter en utredning innan målet prövas av domstol. 
Vidare utvecklades den nya rättegångsbalken till att omfatta principfasta regleringar avseende 
användandet av straffprocessuella tvångsmedel. Lagstiftarens intentioner var att stärka den 
tilltalades ställning.6 Huvudorsaken till detta ställningstagande var att det svenska rättsystemet 
övergick från ett system med inkvisitoriska inslag till ett renodlat system där två parter ställs 
mot varandra, s.k. kontradiktoriskt rättskipning.7.  
     I dagsläget utgörs gällande rätt i huvudsak av de regler som 1942 års rättegångsbalk 
innebar. Vissa betydande ändringar har dock tillkommit, bl.a. har häktningstidsfristen 
förkortats.8  

2.1.1. Allmänt om särbehandling av unga lagöverträdare och 
straffbarhetsåldern 
Inom svensk rätt särbehandlas lagöverträdare upp till 21 års ålder. Har brottet begåtts eller om 
misstanke om brott föreligger (innan den tilltalade fyllt 18 år) är denna särbehandling än mer 
påtaglig. Grunden till denna särbehandling anses vara den outvecklade ansvarsförmågan som 
anses grunda sig i att kroppens nervsystem inte är fullt utvecklat förrän 18 års ålder. Därmed 
finns det en biologisk och psykologisk förklaring till varför vi har en myndighetsålder vid 18 
år. Unga människor bedöms ej heller ha fullt utvecklad empatisk förmåga och tillika ha en 
benägenhet att lättare falla för grupptryck, än vad vuxna har.9  
     När det gäller straffbarhetsåldern har lagstiftaren valt en straffbarhetsålder vid 15 år, vilket 
innebär att absolut strafförbud för den som inte fyllt 15 år. Dock framgår av BrB att brott 
även kan begås av individer under 15 år. Anledningen till resonemanget är att lagstiftaren 
velat undanröja alla tveksamheter om hur exempelvis medverkansbestämmelserna som 
stadgas i BrB 23 kap. ska kunna tillämpas på lagöverträdare som har uppnått 
straffbarhetsåldern, trots att huvudgärningsmannen inte uppnått straffbarhetsålder.10  
     Vid lagföringsprocessen av unga lagöverträdare ställs kravet på tillämpningen av 
rättsäkerhetsgarantier och principer såsom legalitet, proportionalitet och skyndsamhet på sin 
spets. Socialrättslig lagstiftning och därmed åtgärder som omfattas av SoL och LVU har i 
sammanhanget en betydande inverkan på den brottsutredande verksamheten tillika totala 
lagföringsprocessen.11 

 

                                                           
6 Bring, Diesen. s. 25. ff. 
7 Ekelöf, Edelstam. s. 70.  
8 Bring, Diesen. s. 30. 
9 Jareborg, Zila. s. 150. 
10 Holmqvist, Leijonhufvud, Träskman, Wennberg . Brottsbalken – en kommentar, del 1 (1-12 kap). 2005. s 
1:40. 
11 Nordlöf. Unga lagöverträdare i social, - straff – och processrätt. 2005. s. 248. 
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2.2. Allmänna rättsäkerhetskrav och principer 
Då förundersökningar bedrivs aktualiseras en rad straffprocessuella principer, vilket bl.a. 
omfattas av skyndsamhetsprincipen, objektivitetsprincipen, hänsynsprincipen. Principerna 
utgår till stor del ifrån RF och Europakonventionen och författaren har därför funnit det 
angeläget att särskilt belysa reglerna i RF samt vissa av huvuddragen i Europakonventionen. 
Redogörelsen syftar också till att fördjupa förståelsen för de övriga straffprocessrättsliga 
principerna.  

2.2.1 Regeringsformen och Europakonventionen 
RF beskriver de bestämmelser som skyddar den enskilde från integritetskränkande ingrepp 
från det allmänna och från privatpersoner. Av RF 1:2 stadgas att den offentliga makten skall 
utövas med respekt för alla människors lika värde och även för den enskilda människans 
frihet och värdighet. Bestämmelsen är till synes en rättsligt bindande föreskrift och ska därför 
tillämpas inom ramen för den samhälleliga verksamheten och den rättsliga utvecklingen 12  
     De grundläggande bestämmelserna om skyddet för den enskilde delas in i absoluta och 
relativa bestämmelser. De absoluta bestämmelserna kan inte under några omständigheter 
frångås medan de relativa kan inskränkas med stöd av lag. De absoluta rättigheterna omfattas 
exempelvis av ett definitivt skydd för dödstraff och tortyr, medan de relativa omfattas av 
rättigheter som kan inskränkas under vissa förutsättningar. Till de relativa rättigheterna hör 
exempelvis skyddet mot husrannsakan, kroppsbesiktning, hemlig avlyssning, 
frihetsberövande tvångsmedel etc.13  
     Möjligheten att begränsa ovan beskrivna skydd ges i RF 2:6 där det framgår att skyddet för 
den personliga integriteten kan begränsas genom lag, enligt vad som föreskrivs i RF 2:12. Av 
lagrummet stadgas att ingreppet endast får omfatta och genomföras med syftet att tillgodose 
ett specifikt ändamål, som anses vara godtagbart ur en demokratisk synvinkel. Åtgärder får 
aldrig företas utöver vad som anses vara nödvändigt. Tillämpningen av legalitetsgrundsatsen 
blir i sammanhanget tydligt. Innebörden är att den offentliga makten utövas under lagarna och 
är synnerligen central för uppsatsens frågeställning. Legalitetsprincipen kommer till utryck i 
RF 1:1 där det framgår att den offentliga makten skall utövas under lagarna.14  
     Vid Sveriges inträde i EU (1995) implementerades Europakonventionen, med syftet att 
förstärka de medborgerliga fri- och rättigheterna som avses i RF.15 Europakonventionen är 
allmänt utformad och gäller som lag i Sverige. Bestämmelserna syftar till ett starkt skydd de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande medborgerliga friheterna.  
     Europakonventionens artikel 8:1 beskriver skyddet för den enskilde, gällande privatliv och 
familjeliv. Vidare medges via Europakonventionens artikel 8:2 möjligheter att inskränka 
dessa grundläggande rättigheter, dock under vissa angivna förutsättningar. Ett grundläggande 
villkor för att frångå rättigheterna, är att inskränkningen måste vara reglerat och ske med stöd 
av lag, vilket är direkt jämförbart med RF 1:1. Vidare ska ingreppet på den enskilde anses 
vara nödvändigt och syfta till att tillgodose något av de i artikel 8:2 allmänna eller enskilda 
intressena, såsom statens säkerhet, den allmänna säkerheten, samt i syfte att förebygga 
oordning och brottslig verksamhet. Avslutningsvis måste också inskränkningen anses vara 
nödvändig ur ett demokratiskt perspektiv.16  

                                                           
12 Prop. 2005/06:177, s. 26. 
13 Bring, Diesen. s. 48. 
14 Prop. 2005/06:177, s. 26. 
15 Prop. 1993/94:117. s. 39. 
16 Prop. 2005/06:177, s. 26-27. 
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2.2.2. Straffprocessuella principer 
Förutom de avgörande och grundläggande bestämmelserna i RF och Europakonventionen 
aktualiseras en rad rättsäkerhetsprinciper i förundersökningsförfarandet. Principerna är 
utvecklade utifrån bestämmelserna i RF och Europakonventionen. De straffprocessrättsliga 
principer som gäller vid förundersökning är: 
 

• Koncentrationsprincipen 
• Objektivitetsprincipen 
• Hänsynsprincipen 
• Proportionalitetsprincipen 
• Behovs och ändamålsprincipen 
• Skyndsamhetsprincipen  

 
Av stor betydelse vid förundersökningar är koncentrationsprincipen. Denna är av vikt vid 
domstolsförhandlingar och innebär att förhandlingen om möjligt skall pågå i ett sammanhang 
tills dess att målet är avgjort. I den brottsutredande verksamheten tillämpas principen så till 
vida att förundersökningens syfte ska kunna realiseras vid huvudförhandling. Innebörden blir 
därför att hela förundersökningen skall vara avslutad innan huvudförhandling i målet inleds 
och genomförs.17  
     En förundersökning ska präglas av objektivitetsprincipen vilket innebär att en 
förundersökning skall bedrivas med objektivitet. Innebörden är att material som talar både för 
och emot den misstänkte ska tillvaratas. Objektivitetsprincipen tillämpas då någon underrättas 
om vad denne är misstänkt då denne grips, är skäligt misstänkt för ett brott eller då ett 
anhållningsbeslut verkställs. Principen innebär också fördjupad rättsäkerhet för den 
misstänkte, då denna har rätt att ta del av utredningen innan åtalsbeslut fattas.18 Principen 
kommer till utryck i RB 20:2 samt RB 23:4 och gäller för såväl åklagare, polismyndighet 
samt rätten i samband med huvudförhandling.19  
     Förundersökningar bör bedrivas med hänsyn till de involverade, vilket omfattar 
misstänkta, målsägande samt vittnen. Med hänsynsprincipen menas att utredningen skall 
genomföras på ett sätt som i onödan inte medför olägenheter för dem som berörs. Betydelsen 
är att en avvägning måste ske mellan utredningsintresset och hänsynstagandet till den 
misstänkte.20 Hänsynsprincipen återfinns bl.a. i FUK 5§, där det framgår att förhör ska hållas 
på tid och plats som medför minsta möjliga angelägenhet för den som skall höras. Onödig 
tidsspillan för den berörde skall också undvikas, vilket korresponderar med hänsynsprincipen. 
     Proportionalitetsprincipens övergripande syfte är att de ingrepp som tillgrips, i detta fall 
straffprocessuella tvångsmedel inte får vara mer ingripande än vad omständigheterna kräver. 
Styrkan och varaktigheten för användandet av tvångsmedlen måste stå i rimlig proportion till 
vad man antas kunna vinna av åtgärden. 21 Principen kommer till utryck på flera ställen i 
lagstiftningen. I RB 27:1 återfinns en bestämmelse som samstämmer med användandet av 
straffprocessuella tvångsmedel och proportionalitetsprincipen. Av lagrummet framgår att 
beslut om tvångsmedel endast kan fattas då skälen får åtgärden uppväger den kränkning som 
åtgärden innebär för den misstänkte. Proportionalitetsprincipen gäller därför för samtliga 
tvångsmedel som avses i RB 24-28. Vidare omfattar också proportionalitetsprincipen regler 
för hur tvångsmedel ska verkställas, exempelvis ett gripande. Övriga betydande föreskrifter 

                                                           
17 Ekelöf, Edelstam, Boman. Rättegång – femte häftet. 1998. s.11. 
18 Nordlöf. s. 257. 
19 Bring, Diesen. S. 70. 
20 Ekelöf, Edelstam, Boman. s. 116-117. 
21 Nordlöf. s. 84. 
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gällande proportionalitetsprincipen återfinns i RB 24:1 3 st, 25:1 3 st , 26:1, 28:3 samt PL 8 
§.22 
     Med behovsprincipen menas att en myndighet (i detta fall polismyndighet och åklagare) 
ges möjlighet att använda ett tvångsmedel bara när det finns ett påtagligt behov av åtgärden. 
Vidare skall mindre ingripanden inte anses vara tillräckliga, vilket medför att mer 
integritetskränkande åtgärder måste vidtas. 
     Ändamålsprincipens innebörd är att tvångsmedlet skall vara bundet till det ändamål för 
vilket tvångsmedlet har beslutats. Denna princip grundar sig på RF 2:12, där det stadgas att 
tvångsmedlet skall uppfylla ett specifikt ändamål. 23 
       Skyndsamhetsprincipen kommer till uttryck i vid den brottsutredande verksamheten. 
Principen återfinns i RB 23:4, där det framgår att förundersökningen ska bedrivas så 
skyndsamt som omständigheterna medger. Skyndsamhetskravet gäller ovillkorligen jämfört 
med hänsynsprincipen, men anger inte några exakta tidsramar. Gällande unga lagöverträdare 
finns dock tydliga bestämmelser avseende skyndsamhetskravet, vilket innebär att principen än 
mer skall beaktas och att tidsfrister är föreskrivna för yngre lagöverträdare.24 
Skyndsamhetsprincipen ställs på sin spets vid tillämpningen av frihetsberövande tvångsmedel, 
såsom gripande, anhållande och häktning. Innebörden är att det föreskrivs tidsfrister för de 
frihetsberövande tvångsmedlena, vilket tvingar åklagaren och polismyndigheterna till 
skyndsamma utredningar utan onödig tidsspillan.25 

2.3. Förundersökningen 
Förundersökningsbegreppet regleras av RB 23 kap samt RB 24-28 kap, där specifika regler 
avseende tvångsmedelsanvändning återfinns. Vidare regleras förundersökningsförfarandet 
gällande unga lagöverträdare i LUL. Detta kapitel belyser gällande rätt vid 
förundersökningsförfarandet. 

2.3.1. Förundersökningens inledande och allmänna bestämmelser 
RB 23:1 stadgar att en förundersökning skall inledas så snart det på grund av angivelse eller 
av annat skäl finns anledning att anta att ett brott begåtts, som hör under allmänt åtal. Vidare 
framgår också att förundersökning inte behöver inledas om det är uppenbart att brottet inte går 
att utreda. Innebörden blir att åklagaren har en s.k. åtalsplikt. Tanken bakom denna åtalsplikt 
är ett samhälleligt synsätt som utgår från att alla begångna brott ska leda till åtal. Den absoluta 
åtalsplikten har på senare år luckrats upp något, då en rad regleringar och undantag möjliggör 
för åklagare att underlåta att inleda förundersökning. Åtalsplikten, som i dagsläget (i vissa 
sammanhang) kan betraktas som ”relativ” leder vidare till att åklagaren omfattas av en 
motsvarande förundersökningsplikt.26 
     JO har vid ett flertal tillfällen riktat kritik mot åklagare som inte har fullföljt åtalsplikten. 
Detta kan exemplifieras med att åklagaren och polismyndigheten i Stockholms län underlåtit 
att inleda en förundersökning gällande ett bedrägeribrott, med anledning av att initiala 
spaningsunderlag saknades. 27 I det inledande skedet av förundersökningen ställs inga krav på 
att man dels känner till någon gärningsman eller att någon nämnvärd bevisning förekommer. 
Däremot krävs det misstanke om att ett konkret brott har begåtts.28 Åklagarens roll är mycket 
tydlig, då det är denne som ska göra bedömningen om det finns anledning att anta att brott 

                                                           
22 Bring, Diesen. s. 261-262. 
23 SOU. 2005:38. s. 139. 
24 Nordlöf. s. 258. 
25 Bring, Diesen. s. 64. 
26 A.a. s. 192 f.  
27 JO-beslut. 2007-09-14. dnr. 3636-2006. 
28 Ekelöf, Edelstam, Boman. s. 107. 
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som hör under allmänt åtal har förövats. Denna bedömning baseras på åklagarens värdering 
av kvalitén av faktamaterialet i aktuellt ärende.29  
     Det övergripande syftet med inledandet av förundersökningen kan sammanfattas med att 
utredningen ska leda till att fastställa om ett brott har begåtts och vem som skäligen kan 
misstänkas för brottet. Det andra huvudmotivet med förundersökningen är att den bevisning 
som framkommer ska då huvudförhandlingen hålls kunna presenteras för rätten vid ett 
sammanhängande tillfälle, vilket ger utryck för koncentrationsprincipen30 
     Av RB 23:1 och 23:4 a och b framgår de bestämmelser som gäller då förundersökningen 
kan läggas ned eller då åklagaren inte behöver inleda förundersökning. Aspekter ska vävas in 
som utgår från om praktiska förutsättningar överhuvudtaget finns att utreda brottet samt att 
varje fall ska ses som unikt och därmed bedömas utifrån detta.31 Av paragrafen fastställs 
också att utredningen kan läggas ner om utredningen kräver kostnader som inte står i rimlig 
proportion till sakens betydelse och det dessutom kan antas att brottet i händelse av lagföring 
inte skulle leda till någon svårare påföljd än böter. Vidare får med stöd av angivet lagrum 
förundersökningen också läggas ner då det kan antas att åtal för brottet skulle komma att ske 
till följd av bestämmelser om åtalsunderlåtelse. Åklagarens roll kan liknas vid att denne 
genomför en förhandsbedömning av brottet. Bedöms påföljden för brottet att stanna vid böter 
eller villkorlig dom får åtalsunderlåtelse meddelas.32 Av betydelse är att poängtera att det är 
åklagaren som beslutar om att förundersökningen skall läggas ned eller åtalsunderlåtelse ska 
meddelas, trots att polismyndighet kan ha fattat beslut om inledande av förundersökningen.33  
       Avslutningsvis behöver inte en förundersökning inledas trots att tillräckliga skäl för åtal 
föreligger. Detta förfarande benämns som förenklad utredning och beslutet fattas av åklagaren 
vid brottslighet som inte antas leda till någon annan påföljd än böter. Åklagaren har i denna 
situation att välja mellan att antingen meddela strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. För att 
förenklad utredning ska kunna genomföras krävs att en polisrapport gällande aktuellt ärende 
är upprättat och att denna rapport är tillräckligt utförlig avseende beskrivningen av 
gärningsmannen och den inträffade händelsen. Bestämmelser för förenklad utredning 
återfinns i RB 23:22. 34 

2.3.1.1. Ansvarsfördelningen mellan polis- och åklagare 
Beslut att inleda förundersökning fattas av polismyndigheten eller åklagaren, vilket framgår 
av RB 23:3  Har förundersökning inletts av polismyndighet och saken inte är av enkel 
beskaffenhet, skall ledningen av förundersökningen övertas av åklagaren. Vidare skall 
åklagaren i annat fall överta utredningen när det är påkallat av särskilda skäl.  
Av lagrummet stadgas också att när förundersökningen leds av åklagare, får denne vid 
undersökningens genomförande anlita biträde av polismyndigheten. Åklagaren får då uppdra 
åt polismän att vidta vissa åtgärder som hör till förundersökningen om det är lämpligt med 
hänsyn till åtgärdens beskaffenhet.  
     Arbetsfördelningen tillämpas på så sätt att polismyndigheten ansvarar för 
förundersökningar som avser brott som är av enkel beskaffenhet. Brott som åsyftas är 
exempelvis olaga hot, misshandel, stöld samt bedrägeri etc.35 Åklagaren kan dock överta 
ärendet under vissa angivna omständigheter, exempelvis när utredningen kräver komplicerade 
ingrepp. 36  
                                                           
29 Bring, Diesen. s. 197. 
30 JO-beslut. 2001-12-19. dnr. 4614-1999. 
31 Prop. 1994/95:23. s. 118 
32 Jacobsson. Lagbok i straffprocess.1996. 143. 
33 Ekelöf, Edelstam, Boman. s. 109. 
34 A.a. s. 110. 
35 RPSFS. 2007:2. 403-5. 
36 Bring, Diesen. s. 201. 
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Avseende brott av svårare karaktär, där det inte finns någon som är skäligt misstänkt för 
brottet, leds dessa utredningar även av polismyndigheten så länge utredningen befinner sig på 
spaningsstadiet. Åklagaren övertar förundersökningen då någon skäligen kan misstänkas för 
brottet.37. 
     Åklagaren har rätt att i sitt dagliga arbete överlåta stora delar av brottsutredningen till 
polismyndigheten, vilket framgår av RB 23:3 38 I praktiken bedrivs en betydande del av 
förundersökningen av polismyndigheten. Detta sker främst genom spaning och benämns ofta 
förspaning eller underrättelseverksamhet.39 
 

2.3.2. Förundersökningens genomförande 
Som beskrivits tidigare är förundersökningen en förberedande utredning där syftet är att 
insamla material som åklagaren sedan baserar sitt åtal på. Det insamlade materialet redovisas i 
ett s.k. förundersökningsprotokoll, som åklagaren värderar utifrån huruvida detta går att 
omsätta i konkret bevisning. Mot denna bakgrund ska förundersökningen ses som en del av 
den totala brottsmålsprocessen. Då utredningen närmar sig det stadiet då någon skäligen kan 
misstänkas och tillräckliga skäl för åtal föreligger, inriktas förundersökningen på att belysa de 
rekvisit som gäller för det aktuella brottet. Straffrättsliga kunskaper blir därför i 
sammanhanget mycket viktiga för den som är förundersökningsledare och åklagarens roll blir 
därför allt mer central.40  
     Under förundersökningens gång ska den misstänkte ges möjlighet till att få inblick i 
bevismaterialet, s.k. partinsyn. Syftet med den misstänktes insyn i processen är att det 
förstärker rättsäkerheten så till vida att de anses underlätta den misstänktes försvar, men även 
att den misstänkte kan komma med uppgifter som innebär att denne överhuvudtaget kan bli 
åtalad. Partinsynen kan även innebära att den misstänkte finner det meningslöst att förneka 
gärningen, vilket underlättar en senare rättegång. 41 
     Av RB 23:4 stadgas att då en förundersökning genomförs skall ej endast de 
omständigheter som talar emot den misstänkte, utan även de omständigheter som är 
gynnsamma för honom beaktas och bevis, som talar till hans förmån tillvaratas. 
Undersökningen bör därför bedrivas så att någon inte i onödan utsätts för misstanke eller får 
vidkännas kostnad eller olägenhet. Vidare en förundersökning bedrivas så skyndsamt som 
omständigheterna medger. Innebörden av skyndsamhetskravet är att det tillkommer 
förundersökningsledaren att bedriva en så effektiv förundersökning utan onödiga dröjsmål.42 
Anledningen till resonemanget är att det ligger i såväl den misstänktes som i samhällets 
intresse att få en snabb handläggning av brottsmålet. Dock anger lagrummet inte någon 
fastställd tidsfrist för hur snabbt en förundersökning ska bedrivas.43 
     Vid förundersökningens bedrivande skall dokumentation av förfarandet ske genom att ett 
s.k. förundersökningsprotokoll upprättas. Förundersökningsprotokollet utgör underlag för 
åklagarens beslut att väcka åtal. Regler gällande förundersökningsprotokoll återfinns i RB 
23:21 samt mer detaljerat i FUK 20-25 §§. Protokollet ska ge en tydlig förklaring av 
förundersökningens bedrivande samt ge en rättvisande bild av vad som framkommit44 

                                                           
37 Danielsson. Förundersökning i brottmål. 2007. s. 37. 
38 Prop. 1994/95:23. s. 82. 
39 Berggren, Munck. Polislagen – en kommentar. 2005. s. 36. 
40 Bring, Diesen. s. 235. 
41 A.a. s. 102. 
42 JO-beslut. 2007-09-17. dnr. 3662-2006. 
43 Jacobsson. s. 143. 
44 Bring, Diesen, Wahren. Förhör. 2004. s. 78. 
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2.3.2.1. Förundersökningsledare 
Förundersökningsledaren ansvarar för förundersökningen i dess helhet, vilket framgår av 
FUK 1 a §. Förundersökningsledaren ansvarar för att utredningen bedrivs så effektivt som 
möjligt och att den misstänktes rättsäkerhetsintressen tas tillvara. Enligt FUK 2 § fastställs att 
om någon annan än åklagaren leder förundersökningen skall denne i den utsträckning det 
behövs hålla åklagaren underrättad om förundersökningens gång. Då förundersökningar 
bedrivs mot den som inte har fyllt 18 år, skall denna underrättelse alltid ske. Som framgått av 
beskrivningen av RB 23:3 ska förundersökningen ledas av antingen polismyndigheten eller 
åklagaren. Med polismyndighet avses polismästare och vissa andra polismän i befälsställning. 
Viktigt att notera är att förundersökningsledarrollen inte kan delas upp mellan exempelvis 
flera polismän och åklagare.45  

2.3.2.2. Förundersökningens reella bedrivande 
För att åklagaren överhuvudtaget ska kunna åtala en person för ett visst brott krävs det att det 
finns källor och materiel att tillgå som styrker att den misstänkte har begått brottet. 
Betydelsefulla källor utgörs av andra personer som har observerat händelser vilket antas ha 
betydelse för utredningen. Sakkunniga personer med särskild kunskap om speciella 
förhållanden utgör också stor betydelse för förundersökningen.46 Övriga källor som härrör till 
brottet, exempelvis föremål och specifika platser är tillika av stor betydelse. 
     Beskrivna källor kan till största delen ses som öppna källor dvs. att de kan inhämtas utan 
att någon form av tvång behöver tillgripas. Vid tillämpningen av metoder som baseras på 
någon form av tvångsanvändning, måste en prövning genomföras gällande huruvida 
tvångsmedelsanvändningen är legal och korresponderar med regleringarna i RF och 
Europakonventionen.47 När straffprocessuella tvångsmedel ska användas måste en värdering 
genomföras som utgår ifrån om de uppfyller kravet på legalitet, ändamål, behov och 
proportionalitet.  
     Som tidigare framgått delas insamlandet av bevisning in i öppna källor och material som 
kan inhämtas med hjälp av tvång. De tvångsmedel som finns att tillgå vid förundersökningar 
är av intresse att översiktligt belysa. Dessa benämns som straffprocessuella tvångsmedel. Det 
övergripande ändamålet med dessa tvångsmedel är bl.a. att säkerställa den misstänktes 
närvaro, underlätta bevisupptagning, men även att det skapar förutsättningar som innebär att 
den misstänkte hindras från att fortsätta med brottslig verksamhet.48 Specifika regleringar 
gällande straffprocessuella tvångsmedel återfinns i RB 24-28 kap och kommer kortfattat att 
beskrivas nedan. Reglerna gällande förhör kommer att beskrivas mer ingående.  

2.3.2.3. Frihetsberövande tvångsmedel 
I RB kap 23-25 återfinns de regler som härrör till frihetsberövande åtgärder. När det gäller 
begreppen Hämtning och medtagande till förhör återfinns dessa bestämmelser i RB 23:7. 
Lagrummet anger att personer med tvång kan hämtas till förhör. Det kan nämnas att hämtning 
till förhör även kan ske då en kallelse till förhöret ej har skett. En förutsättning för att 
tvångsmedlet ska kunna tillgripas är att den som ska höras måste ha sin bostad alternativt att 
denne uppehåller sig inom en tio mils radie.49 När det gäller tvångsmedlet medtagande till 
förhör återfinns dessa bestämmelser i RB 23:8. Av lagrummet stadgas att på tillsägelse av 
polisman är den som befinner sig på en plats där ett brott har förövats skyldig att medfölja till 
förhör. Innebörden blir att en polisman med syfte att omedelbart förhöra någon har rätt att ta 
                                                           
45 Ekelöf, Edelstam, Boman. s.111. 
46 Bring, Diesen. s. 251. 
47 A.a. s. 252.  
48 Nordlöf. s. 282. 
49 A.a. s. 321. 
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med personen om han eller hon vägrar att följa med. Regeln kan endast tillämpas i samband 
med att ett grovt brott förövats och det för gärningen inte är föreskrivet lindrigare straff än 
fyra års fängelse. 50 
     Av RB 24 kap regleras instituten gripande, anhållande och häktning. Av RB 24:1 stadgas 
att den som på sannolika skäl misstänks för ett brott, för vilket det är föreskrivet fängelse ett 
år eller däröver får häktas, om det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes 
förhållande eller någon annan omständighet finns risk för att denne: 

1. avviker eller på annat sätt undandrar sig lagföring eller straff, 
2. genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning eller 
3. fortsätter sin brottsliga verksamhet 

Dessa specifika regleringar benämns som recidiv-, flykt samt kollisionsfara. Med flyktfara 
menas att den misstänkte avviker och därmed undandrar sig lagföring. Syftet med regleringen 
är att den dels fyller en bevissäkrande funktion, då man försäkrar sig om inhämtande av bevis 
från den misstänkte, men även att det ger en garanti om att man säkrar en eventuell 
straffrättslig påföljd.51 Med kollisionsfara menas att den misstänkte genom att undanröja, 
påverka och förstöra bevis försvårar utredningen. Syftet med att häkta någon pga. 
kollisionsfara, fyller endast en bevissäkrande funktion52. När det gäller recidivfara utgår 
denna häktningsgrund från att den misstänkte antas fortsätta med brottslig verksamhet. 
Bestämmelsen fyller därmed i likhet med fängelsestraff en kriminalpolitisk funktion.53 
     Av angiven paragraf stadgas också att om det för brottet inte är föreskrivet lindrigare straff 
än fängelse i två år, skall häktning ske, om det inte är uppenbart att skäl för häktning saknas. 
RB 24:1 st 1 benämns som huvudregel och st 2 i angivet lagrum benämns som den 
obligatoriska regeln. Vidare benämns följande paragraf generalregeln och innehåller 
bestämmelser om när häktning får ske under andra omständigheter än det som tidigare 
beskrivits. Regler om s.k. utredningshäktning återfinns i RB 24:3.54 Beslutet att häkta någon 
fattas av rätten, vilket stadgas av RB 24:5.  
     Finns skäl att häkta någon får en person anhållas i avvaktan på rättens beslut om häktning. 
Kravet som ställs är att personen som anhålls måste vara på sannolika skäl eller skäligen är 
misstänkt för ett brott som ej är föreskrivet lindrigare straff än ett år. Vidare skall samma 
regler som avses i RB 24:1 gälla, d.v.s. att recidiv-, flykt- eller kollisionsfara måste föreligga 
för att ett anhållande ska få genomföras.55 Beslut om anhållande fattas av åklagaren och vid 
beslutet skall åklagaren samma dag som den misstänkte anhålls, framställa en 
häktningsframställan. Beslut om häktning skall fattas av rätten senast inom fyra dagar efter 
det att den misstänkte anhållits, annars skall denne omedelbart försättas på fri fot.56  
     Med gripande avses att en person provisoriskt frihetsberövas i avvaktan på om denne ska 
anhållas eller ej. För att ett gripande skall få genomföras krävs samma regler som gäller för 
anhållande. Polisman har rätt att gripa en misstänkt, då skäl för anhållande föreligger. I 
sammanhanget kan också nämnas att envar har rätt att gripa någon. Förutsättningen är dock 
att gripandet sker på bar gärning eller att den misstänkte är på flyende fot, men även att 
gripandet avser ett brott på vilket fängelse kan följa. Mer om envars rätt att till gripande följer 
under punkt 2.5.2.57 
     Oberoende av brottets beskaffenhet får också beslut om reseförbud eller 
anmälningsskyldighet meddelas och användas som substitut till häktning. Förutsättningarna 
                                                           
50 Nordlöf. s. 326. 
51 Ekelöf, Bylund, Edelstam. Rättegång – tredje häftet. 2006. s.57. 
52 A.a. s. 58. 
53 A.a. s. 59. 
54 Bring, Diesen. 331. 
55 Nordlöf. s. 292.  
56 Prop:1995/06:21. s. 8. 
57 Nordlöf. s. 291. 
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för att detta ska kunna tillämpas är att det finns risk för att den misstänkte genom att bege sig 
från riket undandrar sig lagföring och straff. Innebörden är att den misstänkte ska vara 
tillgänglig i sin bostad eller på sin arbetsplats. Beslut om användningen gällande reseförbud 
och anmälningsskyldighet fattas av rätten eller åklagaren.58  
 
2.3.2.4. Egendomssäkrande tvångsmedel 
I RB 27:1-10 framgår de regler som gäller för tvångsmedlet beslag. Enligt stadgandet får 
föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning av ett brott eller vara på grund av 
brott åtkommit tas i beslag. Beslag är ett mycket användbart tvångsmedel vid 
förundersökningar. Beslag får även genomföras om det för brottet ifråga endast kan leda till 
böter och det krävs inte heller att någon är skäligen misstänkt för ett brott. Rekvisitet är dock 
att det räcker med att anta att objektet som ska beslagtas har betydelse för utredningen. 59 
 
2.3.2.5. Undersökande tvångsmedel 
I syfte att ta föremål i beslag och undersöka hus, rum eller slutet förvaringsutrymme får en 
husrannsakan genomföras. Med hus avses inte bara bostadshus utan även andra byggnader 
såsom uthusbyggnader, fabriker och magasin. Med rum menas inte bara bostadsrum utan även 
kontors- och lagerlokaler. Slutligen avses med slutet förvaringsutrymme stängd bil, kassafack 
i en bank etc.60 Ändamålet med husrannsakan är att säkra bevisning.61 RB 28:1-10 beskriver 
de regler som gäller i samband med en husrannsakan. Tvångsmedlet får företas mot den som 
är skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa. Syftet är som beskrivits ovan att 
söka efter föremål som är underkastad beslag eller för att ta reda på om övriga omständigheter 
kan ha betydelse för utredningen i dess helhet. Enligt huvudregeln beslutar åklagare om 
husrannsakan, men beslut kan även fattas om en polisman bedömer att det skulle innebära fara 
för dröjsmål.62  
     I RB 28:11-14 återfinns de regler som gäller för kroppsvisitation, kroppsbesiktning, 
tagande av fingeravtryck och fotografi. Kroppsvisitation innefattar en undersökning av person 
men även dennes egendom. För att kroppsvisitation ska få genomföras krävs att personen som 
ska visiteras är misstänkt för ett brott, för vilket fängelse är föreskrivet. Gränsdragningen 
mellan kroppsvisitation och husrannsakan anses vara att egendom som kan transporteras med 
handkraft blir föremål för kroppsvisitation, medan större saker som transporteras (exempelvis 
fordon) faller under reglerna om husrannsakan.63  
     Med kroppsbesiktning avses en undersökning av själva kroppen, vilket omfattar en ytlig 
undersökning av kroppen men kan även innefatta en undersökning av kroppens inre organ, 
ihåligheter, saliv, urin etc. Syftet med en kroppsbesiktning är framförallt. att efterforska 
gömda föremål, exempelvis narkotika.64  
     När det gäller regler för tagande av fingeravtryck och fotografi återfinns bestämmelser för 
detta i RB 28:14 samt förordning (1992:824) om fingeravtryck mm. Av RB 28:14 stadgas att 
den som är anhållen eller häktad får fotograferas och fingeravtryck tas. Tagande av 
fingeravtryck och fotografi, ses som en särskild form av kroppsbesiktning65  

                                                           
58 Jacobsson. s. 174. 
59 Ekelöf, Bylund, Edelstam. s. 82. 
60 SOU: 2003:74. s. 203. 
61 Ekelöf, Bylund, Edelstam. s.112. 
62 JO-beslut. 2006-10-20. dnr 5388-2005. 
63 SOU: 2003:74. s. 206. 
64 Ekelöf, Bylund, Edelstam. s. 123. 
65 Bring, Diesen. s. 400. 
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2.3.2.6. Informationsinhämtande tvångsmedel 
Gällande informationsinhämtande tvångsmedel bedöms de vara så pass integritetskränkande, 
att rätten måste besluta om användandet av samtliga dessa tvångsmedel. Mot denna bakgrund 
kan de endast aktualiseras i samband med grov brottslighet. 66 Regler om hemlig 
teleavlyssning och telekontroll återfinns i RB 27:11-30. Med begreppet hemlig teleavlyssning 
menas att telemedelanden som befordras eller har befordrats till eller ifrån ett visst 
telefonnummer i hemlighet avlyssnas eller spelas in med hjälp av tekniska hjälpmedel.67 För 
att avlysningen ska få ske krävs att någon är skäligen misstänkt för ett brott för vilket det inte 
är föreskrivet lindrigare straff än två års fängelse och att åtgärden anses vara särskilt viktig för 
utredningen.68  
     Med hemlig teleövervakning avses att uppgifter i hemlighet inhämtas om telemeddelanden, 
som befordras eller har befordrats till eller från en viss teleadress eller att sådana 
meddelanden hindras från att nå fram. Hemlig telekontroll får användas vid förundersökning 
gällande brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än sex månaders fängelse. 
Övriga bestämmelser är samma som för hemlig teleavlyssning.69  
     Vidare finns ytterligare ett informationsinhämtande tvångsmedel som benämns som hemlig 
kameraövervakning. Med begreppet menas att fjärrstyrda kameror eller andra optiska 
hjälpmedel används i syfte att erhålla information. De rekvisit som ska vara uppfyllda är i 
huvudsak de samma som för hemlig teleavlyssning. Övervakningen får ske på platsen där 
brottet har begåtts, eller närliggande plats.70 Lagstiftning om hemlig kameraövervakning 
återfinns i lag (1995:1506).  

2.3.2.7. Förhör 
Av de utredningsmetoder som finns att tillgå anses förhör vara en av de absolut viktigaste 
källorna för att erhålla adekvat information. Förhör syftar till att skapa en förståelse för den 
brottsliga gärningen samt övriga omständigheter som kan kopplas till brottet och en eventuell 
gärningsman.71 Bestämmelser om förhör är omfattande och återfinns främst i RB 23 kap samt 
FUK. Inledande och grundläggande bestämmelser om förhör återfinns i RB 23:6 där det 
framgår att förhör får hållas med den som antas kunna lämna upplysningar, som är av 
betydelse för utredningen. Tolkningen av lagrummet är att en lagstadgad rättighet för en 
polisman att hålla ett förhör, som huvudregel inte tillåts om förundersökning inte inletts. Av 
FUK 3 § stadgas dock att polismän skall vidta adekvata utredningsåtgärder om tillfälle och 
möjlighet finns att färdigställa utredningen på plats, vilket bl.a. kan omfatta hållande av 
förhör. 72 
     Lagrummen som omfattar förhör har karaktären av att det är förhörsledaren och den som 
ska höras som är parterna i ett förhör. Förhör kan numera också bedrivas via telefon och anses 
vara av samma rättsliga karaktär som avses i RB. 73 Vidare skall s.k. rekonstruktioner av 
brottsplatser, konfrontationer och liknande åtgärder också anses vara förhör, viket stadgas av 
FUK 6 § st 2.74 I normalfallet gäller att den som ska höras, via kallelse inställer sig på 
polismyndigheten. Att inställa sig till förhör är i likhet med att vittna i en rättegång en 

                                                           
66 Bring, Diesen. s. 403.  
67 SOU: 2005:38. s. 121. 
68 Skr. 2003/04:36. s. 4.  
69 A.a. s. 4-5. 
70 Skr. 2006/07:28. s. 5. 
71 Bring, Diesen. s 284.  
72 A.a. s. 289.  
73 Bring, Diesen, Wahren. s.18.  
74 Bring, Diesen, Wahren. s. 19. 
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medborgerlig skyldighet, dock är skillnaden att den hörde inte talar under ed och därmed ej 
under straffansvar. 75  
     Förhör med den misstänkte, vittnen m.fl. skall hållas i nära anslutning till det inträffade 
och förundersökningsledaren skall också beakta hänsynsprincipen. Den som ska höras ska 
enligt huvudregeln kallas till förhöret i god tid. Om denne underlåter att inställa sig på 
angiven plats får han eller hon hämtas med polis eller vite utfärdas.76  
     Förhörsledaren skall vid förhöret så grundligt som möjligt sträva efter att få tillgång till 
den information som den hörde har att bidra med. Ytterligare förhör innebär ofta en konflikt 
med hänsynsprincipen77 När det gäller längden på ett förhör är detta reglerat i RB 23:9, där 
det stadgas att den som ska höras är skyldig att kvarstanna för förhör. Den som skall höras är 
skyldig att kvarstanna i sex timmar. Tidsfrist kan dock förlängas med ytterligare sex timmar, 
om förhöret avser den misstänkte. Bestämmelserna gäller alla utom de som är anhållna eller 
häktade.78 Tidsfrister har en annan utformning då barn och ungdomar ska höras, vilket mer 
ingående kommer att presenteras nedan. 

2.4. Förundersökning mot lagöverträdare i åldern 15-18 år 
Förundersökning mot den som inte har fyllt 18 år skall, om det inte möter hinder ledas av 
åklagare eller polisman som med avseende på intresse och fallenhet för arbete med unga 
lagöverträdare är särskilt lämpad för uppgiften, vilket framgår av LUL 2 §. Av angivet lagrum 
stadgas också att om den unge tidigare varit föremål för förundersökning eller utredning som 
avses LUL 31 §, skall om möjligt samma åklagare eller polisman anlitas för den nya 
förundersökningen. Kontentan blir att specialiseringen bland dem som handlägger 
ungdomsmål blir mer uttalad, så till vida att de som arbetar med ungdomsbrottslighet inom 
polis, åklagare och övriga myndigheter (exempelvis socialtjänsten) blir specialiserade på just 
denna typ av brottslighet. Specialisering leder till en utvidgad möjlighet för en relation mellan 
den misstänkte och utredaren, vilket anses öka effektiviteten av förundersökningen men även 
att det skapar goda förutsättningar för framtida brottsprevention. 79 
     Av LUL 3 § stadgas att en förundersökning mot den som inte har fyllt 18 år alltid ska ledas 
av åklagaren, om den unge är skäligen misstänkt för ett brott för vilket det är föreskrivet 
fängelse i mer än sex månader. Lagstiftarens uppfattning gällande denna bestämmelse är 
tydlig så till vida att en rad fördelar föreligger, då åklagaren är förundersökningsledare. 
Fördelarna utgörs framförallt av att åklagaren besitter djupa process- och straffrättsliga 
kunskaper, erfarenheter av bevisvärdering samt djupa kunskaper om brottmålsprocessen som 
helhet. Dessa kunskaper styr utredningens tillvägagångssätt avseende inriktning och upplägg, 
vilket bl.a. möjliggör att snabbare beslut kan fattas av åklagaren gällande exempelvis 
åtalsfrågan.80 Kravet på skyndsamma handläggningar av förundersökning mot angiven 
målgrupp anges i LUL 4 §. Paragrafen innebär att en förundersökning mot den som inte har 
fyllt 18 år och som gäller ett brott på vilket fängelse kan följa skall bedrivas med särskild 
skyndsamhet. Förundersökningen skall avslutas och beslut i åtalsfrågan fattas så snart det kan 
ske och senast inom sex veckor från dagen då den unges delgivits misstanke om brott. 
Tidsfristen får överskridas endast om det är nödvändigt med hänsyn till:  

1. att den misstänkte skall delta i medling enligt lagen om medling med anledning av 
brott eller, 

2. utredningens beskaffenhet eller andra särskilda omständigheter.  

                                                           
75 Ekelöf, Edelstam, Boman. s. 119. 
76 Bring, Diesen. s. 290.  
77 A.a. s. 291. 
78 Bring, Diesen, Wahren. s. 71.  
79 Prop 1994/95:12. s. 53. 
80 Prop 1994/95:12. s. 59. 
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Tidigare bestämmelser gällande skyndsamhetskravet var att särskild skyndsamhet skulle gälla 
om förundersökningen avsåg brott på vilket fängelse i mer än sex månader kunde följa. 
Anledningen lagändringen var att lagstiftaren ansåg att många ungdomsärenden blev liggande 
utan åtgärd under lång tid, då de inte ansågs uppfylla kriterierna för att handläggas särskilt 
skyndsamt. Lagstiftaren anser dock att dessa ärenden skall prioriteras oavsett om brottet som 
förundersökningen avser är av mindre allvarligt karaktär. Därmed omfattas numera samtliga 
misstänkta brott begångna av personer under 18 år av det s.k. skyndsamhetskravet.81  
     Skyndsamhetskravet kan frångås om den misstänkte skall delta i medling, dock är kravet 
att förutsättningarna för medling är uppfyllda samt att ett medlingsmöte är planerat.82 Vidare 
kan tidsfristen frångås med hänsyn till utredningens beskaffenhet, eller om andra särskilda 
skäl förekommer. Betydelsen är att tidsfristen inte anses vara absoluta utan att avvikelser från 
denna kan göras, exempelvis vid komplexa utredningar. Lagstiftaren framhåller dock att det 
krävs mycket starka skäl för att utredningen ska få ta längre tid, än vad lagrummet anger.83 
Flertalet JO-avgöranden kritiserar polismyndigheterna och åklagarmyndigheterna får 
långsamma handläggningstider av ungdomsmål. JO anser bl.a. att skäl såsom personalbrist 
och hög arbetsbelastning inte är att betrakta särskilda omständigheter.84  
     Enligt LUL 5 § stadgas att om någon som inte har fyllt 18 år är skäligen misstänkt för brott 
skall vårdnadshavaren eller annan som svarar för den unges vård omedelbart underrättas samt 
kallas till det förhör som hålls med den unge. Detta behöver inte ske om det är till men för 
utredningen eller om det annars finns särskilda skäl mot det. Det övergripande syftet med 
denna bestämmelse är att det underlättar för de vuxna som står den unge nära att bidra med att 
denne inte begår nya brott.  
     Vidare har polismyndigheten också enligt LUL 6-7 §§, en skyldighet att underrätta SN då 
en person under 18 skäligen misstänks för ett brott på vilket fängelse kan följa. Det bör även 
nämnas att även representanter för socialtjänsten bör närvara vid förhör med den misstänkte. 
Anledningen till socialtjänstens närvaro är att det skapar möjligheter för SN att på ett tidigt 
stadium framarbeta och även igångsätta relevanta stödåtgärder, för den unge.85 Ytterligare en 
anledning till socialtjänstens delaktighet i förfarandet har att göra med regleringen i LUL 11 
§, där det stadgas att åklagaren skall inhämta ett yttrande från SN. Yttrandet syftar till att få en 
insikt i den unges levnadsförhållanden, vilka åtgärder som SN planerar att vidta mm. Detta 
yttrande ligger också till grund för åklagarens åtalsbeslut och i förlängningen val av 
straffrättslig påföljd.86  
     Då någon som inte har fyllt 18 år grips och om åklagaren beslutar att inte anhålla, får 
polismyndigheten kvarhålla denne, för att skyndsamt överlämna den unge till hans eller 
hennes förälder, annan vårdnadshavare, en tjänsteman inom socialtjänsten eller någon annan 
lämplig vuxen person. Bestämmelsen återfinns i LUL 14 § och gäller dock endast om 
åklagaren funnit att den unge fortfarande är skäligen misstänkt för ett brott. Syftet med 
bestämmelserna är att det anses vara olämpligt att frige den unge utan att försäkra sig om att 
han får tillsyn av vuxna. Olämpligheten kan exempelvis utgöras av att den unge efter att ha 
släppts kan fortsätta med kriminella beteenden, som leder till nya ingripande från polisen. 
Företrädesvis skall den unge överlämnas till vårdnadshavare, men paragrafen möjliggör också 
att överlämnandet sker till en företrädare för socialtjänsten.87  
     För att nämna något om innebörden av att den unge får tas i förvar, betonas i förarbeten att 
personer under 18 år inte bör placeras i polisarrest eller på annat sätt låsas in. Det kan dock 
                                                           
81 Prop. 2005/06:165. s. 111. 
82 A. prop. s. 140. 
83 Prop 1994/95:12. s. 63. 
84 JO-beslut. 2004-03-26. dnr.1677-2003. 
85 SOU 2004:122. s. 230. 
86 A. bet. s. 231. 
87 Prop. 1990/91:86. s. 13. 
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under särskilda omständigheter vara nödvändigt att låsa in den unge med syfte att upprätthålla 
ordning och säkerhet.88  

2.4.1. Förhör med misstänkta i åldern 15-18 år 
Vid förhör med personer som har fyllt 15 år (men ej 18) tillämpas RB:s regler gällande förhör 
samt specifika regler i LUL. I denna kontext bör de regler som återfinns i LUL 5-7 §§ särskilt 
belysas. Av paragraferna framgår att om någon före fyllda 18 år skäligen kan misstänktas för 
ett brott för vilket fängelse kan följa skall vårdnadsvare samt SN underrättas. Vidare skall 
även vårdnadshavaren och företrädare för socialtjänsten kallas till förhöret. Denna 
underrättelse och kallelse kan av polismyndigheten frångås då det är uppenbart att en kallelse 
inte fyller någon funktion exempelvis vid mindre allvarlig brottslighet. Övriga aspekter som 
kan innebära att underrättelsen och kallelsen kan frångås är då det anses vara till men för den 
unge, exempelvis då det befaras att denne kommer att utsättas för bestraffning. Övriga 
anledningar att underlåta att kalla vårdnadshavaren kan också vara att förhöret måste hållas 
omedelbart och att en kallelse skulle innebära att förhöret avsevärt försvåras och försenas. 
Huvudregeln är dock att vårdnadshavaren ska kallas till förhöret, med det övergripande syftet 
att ge vårdnadshavaren en inblick i lagföringsprocessen och även att ge den unge största 
möjliga stöd.  
     Då en ung människa ska höras får denne medtas samt hämtas till förhör. Den unge kan inte 
hållas kvar på polismyndigheten längre än tre timmar om åklagaren väljer att inte anhålla 
denne. Tidsfristen kan förlängas med ytterligare tre timmar om omständigheterna kräver, 
exempelvis i samband med att flera unga ska höras samtidigt.89     
     När det gäller det gäller hur förhöret ska genomföras framgår detta av FUK 17-18 §§. 
Förhör med den som är mellan 15-18 år skall genomföras på ett sätt som innebär att fara inte 
uppkommer för den som ska höras och att den unge inte tar skada av det.  
Särskild varsamhet bör iakttas om förhöret rör sexualliv samtidigt som förhörsledaren ska 
tillse att förhöret inte tilldrar sig onödig uppmärksamhet. Förhöret får inte heller göras mer 
ingående än vad omständigheterna kräver och får inte heller äga rum fler gånger än vad som 
är nödvändigt med hänsyn till utredningens art och beskaffenhet. Vidare bör förhör med 
någon som är under 18 år hållas av en person som innehar särskild kompetens för uppgiften. 
Exempelvis kan en tjänsteman med särskild kompetens och sakkunskap i barn- och 
förhörspsykologi anlitas med syftet att öka förståelsen och innebörden av den unges 
berättelse.90 Vid förhör ska offentlig försvarare förordnas för den misstänkte som inte fyllt 18 
år om det inte är uppenbart att denne saknar behov av försvarare, vilket framgår av LUL 24 §. 
Om den misstänkte eller dennes vårdnadshavare begär att en offentlig försvarare ska 
förordnas skall en ansökan om detta skickas till TR, oavsett vad förundersökningsledaren 
anser. Då den unge och dennes vårdnadshavare uppger att behovet offentlig försvare inte 
föreligger, är förundersökningsledaren skyldig att objektivt bedöma om så är fallet. 
Bedömningen kan således inte enbart överlåtas på den misstänkte och dennes 
vårdnadshavare.91 

2.4.2. Användande av tvångsmedel mot lagöverträdare i åldern 15-18 år.  
Då polisen griper någon som inte har fyllt 18 år men som har fyllt 15 och åklagaren har 
beslutat att inte anhålla den unge får polismyndigheten ändå kvarhålla denne. Syftet med 
kvarhållandet är att polismyndigheten skyndsamt ska kunna överlämna den unge till dennes 
vårdnadshavare alternativt tjänsteman inom socialtjänsten. Förutsättningen för att detta ska 
                                                           
88 Prop. 1996/97:175. s. 54. 
89 Bring, Diesen, Wahren. s. 85-86. 
90 Nordlöf. s. 276.  
91 JO-beslut. 2006-11-02. dnr. 529-2006. 
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ske är att den unge ska vara skäligen misstänkt för ett specifikt brott. Kvarhållandet av den 
unge får pågå maximalt tre timmer efter det att åklagaren har meddelat att den unge inte ska 
anhållas. Dessa tidsfrister gäller också då den unge har medtagits eller hämtats till förhör.92 
Samtliga tvångsmedel som tidigare berörts kan användas då lagöverträdare i åldern 15-18 år 
misstänks för brott, dock med vissa begränsningar. Av särskilt stor vikt är beaktandet av 
hänsynsprincipen samt proportionalitetsprincipen93 Inskränkningar i 
tvångsmedelsanvändningen kommer till utryck i samband med de frihetsberövande 
tvångsmedel, vilket nedan mer ingående kommer att belysas. 
     Avseende häktning och anhållande gäller att dessa tvångsmedel kan företas mot den som 
är mellan 15-18 år, dock gäller särskilda restriktioner så till vida att det krävs att ”synnerliga 
skäl” föreligger. Proportionalitetsprincipen kommer i denna kontext till utryck då den unges 
ålder särskilt beaktas. Anledningen till att särskilda bestämmelser gäller för åldersgruppen 15-
18 år, är att frihetsberövande tvångsmedel anses som ett mycket stort ingrepp i den personliga 
integriteten och att den unge allvarlig kan ta skada av detta. För att illustrera innebörden av 
häktningsförfarandet kommer två rättsfall att belysas och kommenteras. I NJA 1978 s.471 
framkom följande: 

 
Allmän åklagare anförde att den då sextonårige Olof. A måste häktas. Häktningsgrunden utgjordes av att 
Olof. A gjort sig skyldig till förmögenhetsbrott mm. samt att risk för fortsatt brottslighet förelåg. Olof A. 
erkände de brottsliga gärningarna men bestred häktningsframställan. Följande framkom vid 
häktningsförhandlingen. Olof. A var sedan en tid fosterhemsplacerad med anledning av upprepat skolk 
och alkoholproblematik. Mot denna bakgrund ansåg TR att Olof. A genom sin sociala situation samt det 
aktuella brottets svårighetsgrad skulle häktas med risk för recidivfara, vilket i fallet ansågs utgöra 
synnerliga skäl för häktning. HovR delade TR:s beslut om häktning, trots att omständigheterna sedan 
TR:s dom avsevärt hade förändrats så till vida att Olof. A omedelbart efter han försatts på fri fot skulle 
omhändertas av BN. Nämndens planering var att Olof. A då han släpptes från häktet tillsammans med 
fosterföräldrarna skulle tillbringa sommaren fram till skolstart i Vemdalsfjällen för intensivbehandling. 
Olof. A ansåg därmed inte att synnerliga skäl för häktning förelåg då möjligheten att fortsätta att begå 
brott var mycket begränsade, samt att tillräcklig övervakning fanns att tillgå via hans fosterföräldrar. 
Prövningstillstånd meddelades. HD fastställde att Olof. A på sannolika skäl var misstänkt för att ha 
begått ett flertal förmögenhetsbrott, där vissa av brotten skulle betraktas som grova. Vidare framhöll HD 
att BN:s planering avseende att Olof. A skulle omhändertas med syfte att placeras i fosterhem i var 
tillräckligt ingripande för att Olof. A inte skulle fortsätta med brottslig verksamhet. Olof. A skulle därför 
omedelbart försättas på fri fot.94 

 
I rättsfallet kommer bestämmelserna i 24:4 till utryck. Innebörden är att häktning av den som 
är under 18 år kan och ska undvikas om betryggande övervakning istället kan anordnas. Då 
rätten prövar huruvida den unge skall häktas eller ej skall de särskilt beakta alternativ till 
häktning, s.k. ”häktningssurrogat”, exempelvis reseförbud och anmälningsskyldighet. I 
sammanhanget är socialrättslig lagstiftning av stor betydelse, då ett tydligt alternativ till 
häktning kan genomföras med stöd av SoL och LVU.95 Som regel innebär ett 
omhändertagande med stöd av att LVU att den unge omhändertas och placeras i ett hem som 
avses i LUL 12 §. Syftet med placeringen uppfyller häktningsgrunden, d.v.s. att 
kollisionsfara, recidivfara samt flyktfara undviks. 96 

                                                           
92 SOU 2004:122. s. 231. 
93 Nordlöf. s. 282. 
94 NJA 1978. s. 471. 
95 Förutsättningar för att beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU ska kunna aktualiseras är att den 
unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att genom brottslig verksamhet skadas och att ett 
vårdbehov därmed föreligger. Vidare förutsätts för att LVU ska kunna tillämpas att den unge motsatt sig 
frivilliga insatser som avses i SoL. Grundläggande lagrum som åberopas i kontexten är LVU 3-6 §§. 
96 SOU 2004:122. s.545-549. 



 21

     För att en person i åldern 15-18 år ska kunna häktas, krävs som beskrivits att synnerliga 
skäl föreligger och att en lämplig och tillräckligt ingripande övervakning inte kan anordnas. 
För att belysa när synnerliga skäl för häktning anses föreligga, beskrivs detta i RH 2004:61. 
 

Åklagaren yrkade i sin häktningsframställan att J.A. som var 16 år skulle häktas på sannolika skäl 
misstänkt för mord. Som särskild häktningsgrund åberopades kollisionsfara. J.A. bestred 
häktningsframställan och framhöll följande: Han medgav att det förelåg sannolika skäl för att han begått 
ett brott, dock ej mord. Han ansåg därmed att synnerliga skäl för häktning inte förelåg. Vidare ansåg han 
att det inte var uppenbart att betryggande övervakning inte kunde anordnas på annat sätt. TR fastslog att 
J.A. skulle häktas på sannolika skäl misstänkt för mord, då det fanns risk för att han genom att undanröja 
bevis eller på annat sätt antogs kunna försvåra utredningen. Vidare framhöll också TR att det för brottet 
inte är föreskrivet lindrigare straff än två år och att det inte är uppenbart att skäl till häktning saknas. TR 
fann också att betryggande övervakning inte heller kunde anordnas. Synnerliga skäl för att J.A. skulle 
häktas ansågs därför föreligga. J.A. överklagade TR:s beslut och anförde vid förhandlingen i HovR 
följande: Han medgav att han på sannolika skäl var misstänkt för ett brott dock ej mord. Vidare ansåg 
han att det inte var uppenbart att betryggande övervakning inte kunde ordnas på annat sätt. J.A. framhöll 
också att han mådde mycket dåligt av att vara frihetsberövad och att detta kunde medföra allvarliga men 
för honom. Han framhöll också att hans försvarare varit i kontakt med ett hem som avses i LVU 12 § och 
att han kunde beredas en plats på hemmet. Vistelsen skulle tillgodose övervakningen samt inte äventyra 
förundersökningen. Åklagaren bestred J.A: s överklagan och anförde i korthet följande. J.A: s brottslighet 
var att anse som mycket allvarlig och en placering av J.A. på ett hem som avses i LVU 12 § skulle 
allvarligt kunna skada utredningen. Det var därför enligt åklagaren uppenbart att någon annan 
övervakning än häktning inte kunde komma i fråga. HovR ansåg att J.A. på sannolika skäl var misstänkt 
för mord. Brottets beskaffenhet och straffvärde medförde att synnerliga skäl för häktning förelåg och att 
J:A genom att undanröja bevis allvarligt kunde försvåra utredningen. Vidare ansåg HovR att betryggande 
övervakning inte kunde anordnas. I förevarande fall rörde det sig om mycket allvarlig brottslighet och att 
risken för att utredningen skulle försvåras om restriktioner inte effektivt upprätthölls. Med anledning av 
följande resonemang avslog HovR därför J.A:s överklagan.97  
 

Av rättsfallet framgår att personer i åldern 15-18 år får häktas om synnerliga skäl föreligger, 
vilket det i fallet ansågs göra. Rätten skall noga överväga om alternativ till häktning finns. Om 
så inte är fallet ska den unge häktas.98  

 

 

 

                                                           
97 RH 2004:61. 
98 Nordlöf. s. 344. 
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2.5. Brottsutredning mot barn under 15 år 
Sedan 1985 kan brottsutredningar avseende misstänkta under 15 år inledas och genomföras. 
Tidigare bestämmelser innebar ett förbud gällande förfarandet, dock kunde förhör hållas med 
den som var under 15 år om den unge hade berövat någon livet eller vållat brandskada.99 
Anledningen till lagens tillkomst var den kriminalpolitiska situation som rådde under 1980- 
talet, vilket innebar att ungdomsbrottsligheten särskilt uppmärksammades och att behovet av 
att kunna utreda brott begångna av personer under 15 år var påtagligt.100  
     Av BrB 1:6 stadgas att om någon begått ett brott innan fyllda 15 år får denne ej dömas till 
straffrättslig påföljd. Lagrummet innebär ett absolut strafförbud vilket ska betonas. 
Betydelsen av BrB 1:6 är att det inte finns några straffprocessuella skäl att utreda de brott som 
begåtts av en person under 15 år och en förundersökning ska därför inte inledas. Vissa 
möjligheter ges dock för polismyndigheten och åklagaren att inleda utredningar av brott 
begångna av den som inte fyllt 15 år.101 En avsevärd skillnad i förfarandet är att 
utredningsskyldigheten för polismyndigheten och åklagaren inte är obligatorisk, vilket är 
fallet då brottsmisstanke riktas mot den som är över 15 år. Det är värt att notera att SN är 
skyldig att inleda en utredning om man befarar att den unge far illa och om behov av 
stödåtgärder med stöd av SoL alternativ LVU föreligger. 
     Beslut om inledande av en brottsutredning styrs istället av omständigheterna i det enskilda 
fallet, lokala förutsättningar, överenskommelser mellan polismyndighet, åklagare samt SN.102 
Det är av intresse att belysa åklagarens möjlighet till det institut som benämns bevistalan. 
Regler gällande bevistalan återfinns i LUL 38 §, där det fastställs att om någon misstänks att 
före 15 års ålder ha begått ett brott, får åklagare om det krävs ur allmän synpunkt, efter 
framställning av SN, Lst, eller vårdnadshavare för den unge, begära en prövning hos domstol 
som syftar till att fastställa om den unge har begått brottet eller inte. Vid bevistalan tillämpas 
LUL 24 § st 1, samt bestämmelserna beträffande allmänt åtal för brott, för vilket det är 
föreskrivet fängelse i mer än ett år. En dom som meddelats via bevistalan har ingen rättslig 
verkan utan innefattas endast av s.k. bevisverkan. Institutet är av värde då SN ska fatta beslut 
om eventuella åtgärder för den unge. Bevistalan används dock mycket sällan och omfattar 
endast brott med mycket allvarlig beskaffenhet.103 
     När det gäller brottsutredningar mot personer under 15 år återfinns dessa reglerade i LUL 
31-38 §§. Stadgandet i LUL 31 § innebär att då någon misstänks före 15 års ålder begått ett 
brott får utredning gällande gärningen inledas: 

1. om en utredning kan ha betydelse för att avgöra behovet av socialtjänstens insatser 
med avseende på den unge,  

2. om det behövs för att klarlägga om någon som har fyllt 15 år har tagit del i brottet, 
3. om det behövs för att efterforskas gods som har åtkommits genom brott, eller 
4. om det annars är av särskild vikt att en utredning äger rum. 

Har den unge inte fyllt 12 år får utredning inledas endast om det finns synnerliga skäl. 
Anledningen till att lagstiftaren har valt att markera att utredningar mot barn under 12 år ska 
kräva att synnerliga skäl föreligger, är att en tydlig avvägning måste ske mellan syftet med 
utredningen och barnets bästa. Ju yngre barnet är desto mer talar det för att SN handlägger 
ärendet, utan inblandning av polis och åklagare.104 
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     LUL-utredningens övergripande syfte är att kartlägga det händelseförlopp som den unge 
har deltagit i samt klargöra dennes roll i sammanhanget och eventuella kopplingar och 
ansvarsfördelningar inom ungdomsgäng etc.105. Enligt paragrafen får brottsutredning inledas 
om det anses vara av betydelse för att utreda socialtjänstens insatser för den unge. 
Lagstiftarens uppfattning gällande dessa regler är att det inte ställs några direkta krav 
avseende brottets svårighetsgrad, för att en utredning skall få inledas. Självfallet är 
straffvärdet avseende aktuellt brott av betydelse då beslutet fattas om en utredning ska inledas 
eller ej. En utredning är givetvis mer angelägen att genomföra om brottet är allvarligt. 
Allvarliga brott i denna kontext är grova brott mot liv, hälsa och egendom. Vidare anses brott 
som med hänsyn till dess karaktär, exempelvis narkotikabrottslighet föranleda att det finns 
starka skäl för en utredning och att det i sin tur kommer att leda till att åtgärder från SN 
sannolikt kommer att vidtas.  
     Barnets bästa ska särskilt beaktas106 och utredningen ska därför syfta till att utreda om den 
unge är i behov av stödåtgärder i enlighet med SoL alternativt LVU. Det är av stor vikt att 
poängtera att polisens brottsutredning inte på något sätt inskränker på SN övergripande ansvar 
för den unge.107  
     Då en brottsutredning igångsatts med syftet att fastställa om någon som har nått 
straffbarhetsåldern har deltagit i brottet, bör resultatet dokumenteras. Om uppgifter 
framkommer som innebar att straffmyndiga personer har deltaget i brottet, skall det 
omedelbart anmälas till ansvarig förundersökningsledare.  
     En utredning kan också inledas med för att undersöka om gods har åtkommits genom 
brottet. Om utredningen har inletts med stöd av denna bestämmelse, skall utredningen i första 
hand ske genom förhör med den unge. Detta med anledning av att tvångsmedelsanvändning 
mot personer under 15 år i så stor utsträckning som möjligt ska undvikas.108 
     Avslutningsvis får en utredning också inledas om det annars är av särskild vikt att en 
utredning äger rum. Lagrummet möjliggör ett utredningsförfarande då det aktuella brottet 
innefattar brottsmetoder som är okända. Vidare kan även dessa utredningar inledas om det 
anses vara av särskild vikt ur ett brottsförebyggande perspektiv, exempelvis om farliga 
föremål såsom sprängmedel har använts i samband med brottet.109  
     De regler som tillämpas vid utredningen framgår av LUL 32 §. Paragrafen stadgar att 
bestämmelserna om förundersökning i 23 kap. 3 §, 4 §, 6-12 §§, 13§ 1 st och andra stycket 
andra och tredje meningarna, 14 §, 17 §, 18 § andra stycket, 19 §, 21 § och 24 § RB, skall i 
tillämpliga delar gälla beträffande sådana utredningar som åsyftas i LUL 31 §.  
     Av stor vikt är att brottsutredningen skall bedrivas med särskild skyndsamhet. Vidare skall 
utredningen om det inte möter hinder, ledas av en åklagare eller polisman som med intresse 
och fallenhet för arbete med unga lagöverträdare och är särskilt lämpad för uppgiften. Har den 
unge tidigare varit föremål för en utredning som avses i LUL 31 §, skall om möjligt samma 
åklagare eller polismän anlitas för den nya utredningen. 
     Vid utredningen skall om det finns synnerliga skäl, ett juridiskt biträde förordnas för den 
unge, vilket stadgas i LUL 32 a §. Ansökan om sådant biträde görs av åklagaren eller den 
unges vårdnadshavare hos TR. Bestämmelserna i RB 21:5-8, 9 andra stycket och 10 § skall 
tillämpas beträffande sådant biträde. Lagen implementerades nyligen i svenska lag och syftar 
till att underlätta för den misstänkte. Användningen av juridiska biträden ska användas med 
stor restriktivitet och endast omfatta komplicerade utredningar, där den unge exempelvis 
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106 Prop 1983/84:187. s. 17. 
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108 Danielsson. s. 107. 
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kommer att förhöras vid flera tillfällen, vid grov brottslighet eller vid utredningar som antas 
leda till höga skadeståndskrav .110 
     Den unges vårdnadshavare eller annan som ansvarar för den unges vård och fostran samt 
annan som har en fostrande roll i förhållande till den unge skall enligt LUL 33 § omedelbart 
underrättas om att en utredning har inletts. Vidare skall denne även kallas till de förhör som 
hålls med den unge, om det inte är till men för utredningen eller om det annars finns särskilda 
skäl som talar emot det. Huvudregeln att de personer som avses i paragrafen ska underrättas 
om att den unge har blivit föremål för en brottsutredning. Dock kan detta frångås då 
underrättelsen inte skulle fylla någon funktion, t.ex. vid mindre allvarliga brott eller 
förseelser. Vidare kan också polismyndigheten eller åklagaren låta bli att underrätta 
vårdnadshavaren om det framkommer uppgifter som tyder på att underrättelse skulle innebära 
att den unge utsätts för fysisk bestraffning eller på annat sätt blir kränkt. Avslutningsvis 
behöver inte heller en underrättelse till vårdnadshavare ske då förhöret med den unge måste 
hållas direkt. 111 
     SN ska också omedelbart informeras om att en utredning har inletts. Vid förhör med den 
unge ska företrädare för socialtjänsten närvara, om det inte möter hinder. Innan SN har yttrat 
sig om betydelsen av en utredning enligt LUL 31 § st 1, får utredningen inte omfatta annan 
åtgärd än förhör. SN har till synes en betydande roll i förfarandet vilket blir tydligt då 
nämnden kan besluta att utredningen ska läggas ner om den unges vårdbehov är klarlagt. 
Polismyndigheten eller åklagaren är då skyldiga att lägga ner utredningen trots att 
brottsmisstanken kvarstår mot den unge.112 

2.5.1. Förhör med misstänkta barn under 15 år. 
Tidigare bestämmelser gällande förhör med barn under 15 år innebar det i normalfallet inte 
tilläts. Förhör kunde endast hållas på så sätt att de unge tillfrågades om han eller hon hade 
begått brottet eller inte. Förhöret skulle inte heller ske på en polisstation utan skulle istället 
genomföras på annat lämpligt ställe. Den unges vårdnadshavare skulle helst närvara vid 
förhöret, samtidigt som BN omedelbart skulle informeras om förhållandet var sådant att det 
var uppenbart att den unge var misstänkt för ett brott. Syftet med det senare var att det kunde 
vara av stor betydelse för BN:s ingripande mot den unge. Undantaget från denna huvudregel 
kunde ske då man misstänkte att någon som hade nått 15 års ålder hade deltagit i brottet och 
då barnet kunde komma med uppgifter som ansågs vara av synnerlig vikt för utredningen.  
     Dagens bestämmelser innebär att förhör med barn under 15 år kan hållas med syfte att 
utreda om behov finns av stödåtgärder via socialtjänsten. Vidare kan också förhör hållas med 
angiven målgrupp, då ändamålet är att utreda om någon som har fyllt 15 år deltagit i brottet, 
för att efterforska stöldgods eller om det anses vara av särskild vikt att erhålla uppgifter av 
barnet gällande gärningen. Förhör får dock inte hållas om dessa uppgifter kan inhämtas på 
annat sätt. I sammanhanget ska nämnas att innan förhöret med barnet inleds skall särskilt 
medgivande från förundersökningsledaren erhållas, vilket framgår av FUK 15 §.113  
Enligt FUK 16 § skall SN underrättas och i god tid kallas till förhöret. Syftet är att de ska 
medges möjlighet att delta och därmed bedöma den unges vårdbehov.  
     RB 23:10 stadgar att då ett förhör genomförs med den som är under 15 år, bör dennes 
vårdnadshavare närvara vid förhöret om detta inte är till men för utredningen. 
Vårdnadshavaren närvaro anses skapa förutsättningar för dennes inblick i den unges 
myndighetskontakter avseende den brottsliga gärningen. Det anses vara viktigt att 
vårdnadshavaren får en uppfattning om händelsen samt att dessa finns tillgängliga för den 
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unge. Principen kan frångås om det är till men för utredningen, vilket kan uppkomma om den 
unge blir påtagligt reserverad då vårdnadshavaren deltar i förhöret.114  
     Sedan 1985 får personer under 15 år hämtas och medtas till förhör. Skälen som lagstiftaren 
har beaktat är att reglerna som beskrivs i RB 23:6115 även ska kunna tillämpas och tillika 
omfatta ej straffmyndiga personer. Syftet med att polisen ska kunna hämta och medta även ej 
straffmyndiga person är att det anses effektivisera utredningsarbetet. Viktigt är att särskild 
hänsyn måste tas till barnets bästa. Tillämpningen av hämtning och medtagande till förhör av 
barn under 15 år skall tillämpas med stor restriktivitet och genomförs på ett diskret sätt och 
med hänsyn till den unges bästa. Detta framgår i förarbetena och exemplifieras med att 
hämtning av den unge inte bör ske på skoltid samt att hämtningen inte bör verkställas av 
uniformerad polisman.116 Dagens bestämmelser medger också för polismyndigheten att 
kvarhålla den unge på polisstationen för förhör. Lagstiftaren har därför beaktat 
hänsynstagandet till barnet så till vida att tidsfristen som tillåts att hålla kvar barnet för förhör, 
har satts vid tre timmar. Möjlighet att kvarhålla det misstänkta barnet i ytterligare tre timmar 
kan medges i undantagsfall och då förhållandena är sådana att tre timmer inte anses vara 
tillräckligt, vilket kan aktualiseras då flera skall höras och deras utsagor ställs emot varandra. 
117 Förhör med den som inte har fyllt femton år bör genomföras av personal som är särskilt 
lämpad för uppgiften, vilket stadgas av LUL 2§, 32§ samt FUK 18§. 

2.5.2. Användande av tvångsmedel mot barn under 15 år 
Möjligheten till att använda straffprocessuella tvångsmedel mot lagöverträdare i åldern under 
15 år är synnerligen begränsad. Då en utredning som avses i LUL 31 § genomförs får endast 
de tvångsmedel som anges i LUL 36 § användas, dvs. beslag, husrannsakan samt 
kroppsvisitation och regleras enligt bestämmelserna i RB 27 och 28 kap. Numera får också 
fingeravtryck och fotografi tas av den unge. Övriga tvångsmedel som anges i RB 24-27 får ej 
användas, med anledning av dess integritetskränkande karaktär. Innebörden av den restriktiva 
tvångsmedelsanvändningen blir att de frihetsberövande instituten anhållande, häktning, 
anmälningsskyldighet och reseförbud inte tillåts.118  
     För att de tvångsmedel som anges i LUL 36 § ska få användas krävs att synnerliga skäl 
föreligger. Med synnerliga skäl menas att misstanke om att grov eller omfattande brottslighet 
föreligger. De tvångsmedel som lagstiftaren har valt att använda mot aktuell målgrupp, 
korresponderar med syftet som beskrivs i LUL 31 § 3 st 3.119 Anledningen till att 
husrannsakan kan företas mot den unge motiveras med att det annars skulle vara omöjligt att 
söka efter stöldgods hemma hos den unge och därmed omöjligt att beslagta detta. Vidare får 
som nämnts kroppsvisitation företas med samma syfte dvs. att beslagta föremål och 
stöldgods.120  
     Nyligen implementerades i lagstiftningen regler som möjliggjorde att fingeravtryck och 
fotografi får tas av den som i misstänkt för ett brott och är under 15 år. Tagande av 
fingeravtryck och fotografi tillhör tvångsmedlet kroppsbesiktning. När det gäller 
kroppsbesiktning av barn är detta att anse som mycket integritetskränkande och därmed inte 
tillåtet. Behovet av fotografering och fingeravtryck av den unge har dock ansetts väga tyngre 
än den kränkning av den personliga integriteten som tvångsmedlet innebär. Anledningen till 
                                                           
114 Nordlöf. s. 276-277. 
115 RB 23:6 innehåller bestämmelser som innebär att förhör får hållas med envar som antas kunna lämna 
uppgifter som är av betydelse för utredningen. 
116 Prop 1983/84:187. s. 22. 
117 A. prop. s. 23.  
118 SOU 2004:122. s. 224. 
119 LUL 31 § 3 st anger att utredning får inledas om det behövs för att efterforska gods som har åtkommits 
genom brottet.  
120 Prop. 1983/84:187. s. 29. 
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att polismyndigheten idag får ta fingeravtryck och fotografi av det misstänkta barnet är pga. 
av att dessa hjälpmedel anses vara till stor nytta, då man ska identifiera misstänkta samt 
exempelvis i samband med fotokonfrontationer.121 
     Med tanke på att barn under 15 år inte kan straffas kan de heller inte anhållas och häktas. 
För att tvångsmedlet gripande ska kunna tillämpas krävs att skäl för anhållande och därmed 
häktning föreligger. Således kan inte heller institutet gripande användas då personer under 15 
år begår brott. Dock har lagstiftaren möjliggjort att barn under 15 år kan gripas enligt 
bestämmelserna om envarsgripande.122 Innebörden blir att envar tillika polisman har rätt att 
gripa en person under 15 år om denne påträffas på bar gärning eller på flyende fot. Då en 
privatperson griper ett barn under 15 år, skall den gripne skyndsamt överlämnas till närmaste 
polisman. Vid ett envarsgripande skall detta omgående anmälas till polismyndigheten för 
beslut om frigivande eller om den unge ska tas med till förhör.123  
     I NJA 1978 s. 67 belystes två frågor gällande envarsgripande samt huruvida detta kan 
tillämpas på personer under 15 år. Relevansen av rättsfallet är att det anger när och hur en 
envarsgripande situation föreligger: 

 
K. och dennes fru blev i samband med en bilfärd utsatt för stenkastning mot deras nyinköpta bil. 
K. följde därför efter de personer som kastat sten och grep en av de ungdomar, som han antog 
hade kastat sten på hans bil. HD:s prövning gällde dels huruvida situationen kunde härledas till 
om gripandet kunde anses vara på bar gärning eller på flyende fot samt om gripandet av den då 
14 årige pojken skulle anses var legalt. HD slog fast att gripandet av den 14 årige pojken inte var 
att betrakta som legitimt utifrån gällande rätt vid den tidpunkten. Vidare skulle situationen ej 
betraktas som ett envarsgripande, då K omöjligen kunnat veta vem som kastat stenen. Därmed 
kunde ej reglerna avseende envarsgripande tillämpas. 

 
Rättsfallet är vägledande i situationer där envarsgripande kan uppkomma. Den som genomför 
gripandet skall oavsett om det är privatperson eller polisman, klart och tydligt veta vem det är 
som har begått det aktuella brottet. Vidare skall rättsfallet tolkas på så sätt att den person som 
ska gripas i princip inte släpps ur sikte.124  

3. Analys av rättsläget 
Utgångspunkten för uppsatsen är att utifrån ett rättsäkerhetsperspektiv belysa de juridiska 
komplikationer som kan uppkomma då unga människor utreds för brottslig verksamhet. 
Uppsatsen har dels beskrivet förundersökningsförfarandet, med syftet att belysa hur och 
varför en förundersökning bedrivs. Vidare har en grundlig framställning skett av de regler 
som gäller förundersökningsförfarandet mot lagöverträdare i åldern 15-18 samt 
brottsutredningar som avses i LUL 31 §. Uppenbart är att juridiska begränsningar och 
komplikationer föreligger då unga människor involveras i den brottsutredande verksamheten, 
vilket kommer att belysas nedan.  
     Diskussionen inleds med ett avsnitt om de allmänna rättsäkerhetskraven och principerna 
som aktualiseras i samband med förundersökningar samt brottsutredningar som avses i LUL 
31 § uppfylls. Diskussionen är vidare ämnad att inriktas mot de juridiska komplikationer som 
råder då ungdomar utreds för brott och då särskilt utredningar som omfattar flera unga 
lagöverträdare. Mot denna bakgrund har jag funnit det nödvändigt att genomföra en 
reflekterande komparation. Jämförelsen utgår från de regler som gäller vid förundersökningar 
mot lagöverträdare i åldern 15-18 år samt brottsutredningar som avses i LUL 31 §. 
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Jämförelsen inriktas framförallt på de allmänna reglerna, tvångsmedelsanvändning, förhör 
samt SN delaktighet i förfarandet. 
     Avslutningsvis presenteras de lege ferenda. Utgångspunkten är huruvida lagstiftningen kan 
förändras och utvecklas med syfte att effektivisera förundersökningsförfarandet med 
bibehållen rättsäkerhet.  

3.1. Rättsäkerhet, Förundersökningar och LUL-utredningar 
De rättsäkerhetskrav som har belysts i uppsatsen utgör en grund för det demokratiska 
samhället. De grundläggande fri- och rättigheterna regleras i svensk lag av RF och 
Europakonventionen. Europakonventionen gäller som lag i Sverige sedan 1995 och är enligt 
min mening (i många stycken) en förstärkning av RF. Skyddet innebär att samhället ska värna 
om den enskildes integritet och familjeliv. Möjlighet till att begränsa rättigheterna kommer till 
utryck i både RF och Europakonventionen. Inskränkningen av rättigheterna får ske endast 
med stöd av lag.  
     Den integritetskränkning som följer då en person såsom misstänkt blir aktuell i en 
förundersökning, är enligt min mening uppenbar. Tillämpningen av legalitetsgrundsatsen blir 
därför synnerligen viktig. I RB 23-28 kap. regleras den brottsutredande verksamheten och 
därmed finns ett tydligt lagstöd för de åtgärder som kan företas. Lagrummen är omfattande 
och ger åklagaren och polismyndigheten möjligheter att med lagstöd, utsätta den misstänkte 
för en rad integritetskränkande åtgärder. 
     Kravet på legalitet ställs vid förundersökningar på sin spets, då den personliga integriteten 
kränks. Lagrummen avseende den brottsutredande verksamheten är enligt min mening att 
betrakta som styrande, så till vida, att de begränsar åklagaren och polismyndighetens 
befogenheter. Vid användandet av integritetskränkande tvångsmedel är det av största vikt att 
legalitetsprincipen beaktas. Ett exempel på hur rättsäkerheten förstärks, är att beslut om de 
mest integritetskränkande åtgärderna såsom häktning och användandet av hemliga 
tvångsmedel måste beslutas av rätten. Vidare ska användandet av de mest ingripande 
tvångsmedlena som huvudregel också beslutas av åklagare. Då åklagaren besitter djupa 
juridiska kunskaper, borde detta leda till att sannolikheten ökar att legalitetsgrundsatsen och 
andra rättssäkerhetsprinciper efterlevs. Detsamma gäller också då en polisman gör ett ingrepp 
som kränker den personliga integriteten. Varje ingripande mot person eller egendom måste ha 
stöd i lag för att få genomföras. Mot denna bakgrund anser jag att kravet på legalitet i 
samband med den brottsutredande verksamheten i huvudsak bör betraktas som uppfyllt.  
     Förundersökningar ska genomföras på ett sätt som innebär att kränkningen av den 
personliga integriteten minimeras i förhållande till vad man antas vinna utav åtgärden. 
Proportionalitetsprincipen är därför synnerligen viktig att ta hänsyn till i 
förundersökningsförfarandet och därtill även vid all tvångsmedelsanvändning. Vid beslut eller 
då ett tvångsmedel verkställs, ska inte mer ingripande åtgärder vidtas än vad som anses vara 
nödvändigt. Då unga lagöverträdare blir föremål för den brottsutredande verksamheten, ställs 
proportionalitetsprincipen på sin spets och ska särskilt noga beaktas. Lagstiftarens intentioner 
avseende hänsynstagandet till den unge genomsyrar enligt min mening lagstiftningen, vilket 
innebär att kravet på proportionalitet särskilt framhålls. Då beslut ska fattas om inledande av 
utredningar som avses i LUL 31 §, beaktas svårighetsgraden på det aktuella brottet som den 
unge är misstänkt för. Tillämpningen av proportionalitetsprincipen blir därmed tydlig och 
baseras på ett tankesätt som utgår från att ju yngre barnet är, desto större anledning är det att 
inte inleda en utredning. Proportionalitetsprincipen är nära knuten till hänsyns, behovs- och 
ändamålsprincipen. Dessa principer skall tillämpas vid alla förundersökningar, men kommer 
särskilt till utryck då yngre människor utreds för brottslighet. Utgångspunkten och det reella 
syftet med principerna, bör enligt min mening vara att den unge ska behandlas på ett sätt som 
ökar möjligheterna för denne att utvecklas positivt. 
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     Den rättsäkerhetsprincip som benämns som skyndsamhetsprincipen gäller för samtliga 
förundersökningar. Då unga människor utreds för brott är kraven på skyndsam handläggning 
av ärendet än mer påtaglig. Det explicita syftet borde vara att det ligger i samhällets intresse 
att få till stånd korta och snabba handläggningstider och därmed snabba reaktioner på den 
unges kriminella beteende. Unga människor är till synes lättpåverkade och glömmer snabbt. 
Den tid som går mellan det att det unge begår ett brott och lagförs ska mot denna bakgrund 
vara så kort som möjligt. Målet bör vara att få den unge att förstå att en brottslig gärning leder 
till obehagliga konsekvenser, vilket bör öka möjligheten till framtida laglydnad. Kravet på 
skyndsamhet är en rättsäkerhetsprincip som påverkar förundersökningen samt den enskildes 
rättsäkerhet och samhället på ett positivt sätt.  
     Att en förundersökning ska bedrivas med objektivitet är för mig en demokratisk 
självklarhet och tillämpningen av objektivitetsprincipen skall prägla hela lagföringsprocessen. 
Att en brottsutredning genomförs på objektiva grunder är vid sidan av legalitetsprincipen, den 
kanske viktigaste grundsatsen i den brottsutredande verksamheten. Kravet på objektivitet 
tillgodoses ytterligare då offentlig försvarare är förordnad, som därmed säkerställer och 
beaktar den misstänktes rättigheter. 
     Sammanfattningsvis kan sägas att rådande lagstiftning avseende förundersökningar mot 
lagöverträdare i åldern 15-18 samt brottsutredningar som avses i LUL 31, korresponderar väl 
med de allmänna rättsäkerhetsgarantier och principer som avhandlats i uppsatsen. 

3.2. Reflekterande komparation och juridiska komplikationer 
Denna komparation är avsedd att besvara uppsatsens övergripande syfte dvs. att redogöra för 
och diskutera de juridiska komplikationer som kan uppkomma i samband med 
förundersökningar som involverar flera unga lagöverträdare, där alla inte uppnått 
straffbarhetsåldern. Avsikten är att skapa en förståelse för vilka bestämmelser som särskilt 
komplicerar förfarandet då misstänken rör brott där de unga har begått brott tillsammans.  
     En grundläggande förutsättning för att problematiken ska uppstå är att lagen markerar att 
ett barn som inte har uppnått straffbarhetsåldern i rättslig mening kan begå brott, trots att 
denne inte omfattas av straffansvar för den aktuella gärningen. Anledningen till resonemanget 
är att lagstiftaren har velat undanröja alla tveksamheter gällande medverkansbestämmelserna 
till brottslighet som beskrivs i BrB 23 kap.125 Vidare legitimerar denna rättsregel utredningar 
av brott som begåtts av den som inte fyllt 15 år.  
     Det kan vara en vanlig företeelse att unga människor begår brott i grupp och där 
huvudgärningsmannen är under 15 år, medan den som är medhjälpare är över 15 år. Den 
gärningsman som är över 15 år är per definition straffmyndig och har tillika straffansvar för 
den aktuella gärningen. I detta skede uppstår den straffprocessuella och juridiska 
komplikationen. Komplexiteten utgörs i utredningsförfarandet framförallt av att olika regler 
gäller för de olika åldersgrupperna vilket begränsar myndigheternas befogenheter och 
möjligheter att utreda brottsligheten.  

3.2.1. Juridiska komplikationer gällande de allmänna bestämmelserna. 
LUL 31 § möjliggör utredningar som involverar flera unga lagöverträdare trots att 
utredningen omfattar unga misstänkta som inte uppnått straffbarhetsåldern. Stadgandet skapar 
möjligheter att lagföra lagöverträdare som har fyllt 15 år för medverkan till brottet, trots att 
dessa inte är att betrakta som huvudgärningsman.  
     En avgörande skillnad i utredningsförfarandet mellan de olika åldersgrupperna är att 
utredningsskyldigheten för åklagaren är obligatorisk då en person som har uppnått 

                                                           
125 BrB 23 kap innehåller regler gällande s.k. osjälvständiga brottsformer, vilket bl.a. innefattar; försök, 
medverkan förberedelse och stämpling till brott.  
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straffbarhetsåldern misstänks för brott, vilket inte är fallet om den unge inte har fyllt 15 år. 
Däremot är SN skyldig att utreda om barnet på något sätt misstänks far illa och därmed 
behöver stödinsatser via SoL alternativt LVU.  
     Vidare fyller de två utredningsförfarandena olika syften. En förundersöknings 
övergripande mål är i förlängningen att lagföra en individ, medan en brottsutredning mot den 
som inte har fyllt 15 år framförallt har till syfte att utröna om vårdbehov via socialtjänsten 
föreligger. Jag anser att det kan skönjas en viss diskrepans mellan socialrättslig och 
straffprocessrättslig lagstiftning. Ställningstagandet baseras på att den socialrättsliga 
lagstiftningen till synes har ett visst företräde då det gäller handläggningen av lagöverträdare 
under 15 år. Detta skulle kunna antas minska effektiviteten av brottsutredningen, då 
företrädare för socialtjänsten inte har utbildning för att bedriva brottsutredningar. Förfarandet 
kan liknas vid att en konflikt uppstår mellan brottsutredningens effektivitet och utfall kontra 
rättsäkerhet samt beaktande av den unges bästa.  
     Utredningen gällande de båda målgrupperna ska bedrivas med särskilt skyndsamhet. Då en 
lagöverträdare i åldern 15-18 år delges misstanke om brott skall förundersökningen vara 
avslutat och ett eventuellt åtal vara väckt inom sex veckor. Någon exakt tidsfrist stadgas ej då 
utredningar som avses i LUL 31 § inleds, vilket jag anser vara beklämmande. I 
sammanhanget borde än mer hänsyn tas till snabba handläggningstider och ett stadgande av 
tidsfrist borde därmed öka förutsebarhet tillika rättsäkerheten.  
     Jag anser vidare att kravet på skyndsam handläggning innebär en begränsning för 
åklagaren och polismyndigheten, då myndigheterna ”tvingas” till snabb handläggning. Då en 
betydande del av brottsligheten begås av unga människor bör detta leda till en hög 
arbetsbelastning för åklagarna samt polismyndigheterna. Effekten av kravet på snabba 
utredningar borde således vara att utredningarna kan bli lidande av kravet på skyndsamhet, då 
utredarna helt enkelt inte hinner utreda alla ärenden i rimlig tid. Sammantaget synes därför 
skyndsamhetskravet (trots dess positiva effekter) innebära en juridisk komplikation då 
förundersökningar och brottsutredningar som avses i LUL 31 § genomförs.  
     Brottutredningar mot unga lagöverträdare ska som huvudregel ledas av en 
förundersökningsledare som med fallenhet och intresse är särskilt lämpad för uppgiften. 
Förundersökningens begränsning blir i sammanhanget därför tydlig, då den personal som 
tillåts handlägga ärendena blir inskränkta till att omfatta endast särskilt lämpliga utredare. 
Rättsregeln förutsätter att det inom polismyndigheten och åklagarmyndigheten finns 
handläggare som besitter denna förmåga och har intresset för att arbeta med 
ungdomsbrottslighet, vilket än mer ökar pressen på de utredare som handlägger ärenden.  
     Polismyndighetens rätt att leda förundersökningar inskränks också då den unge är 
misstänkt för brott för vilket det är stadgat fängelse minst sex månader. Åklagaren ska alltid 
leda dessa utredningar, vilket ytterligare ökar arbetsbelastningen. Sammantaget bör de regler 
gällande vem som ska leda förundersökningen och brottsutredningar betraktas som en 
begränsning tillika juridisk komplikation.  
Avslutningsvis är det av intresse att kommentera de regler som gäller för offentlig försvarare. 
En betydande skillnad föreligger mellan de två grupperna när det gäller förordnandet av 
offentlig försvarare. Huvudregeln då en förundersökning inleds är att en offentlig försvarare 
ska förordnas för den unge, vilket inte är fallet då en icke straffmyndig utreds för brott. För att 
offentlig försvarare ska förordnas vid utredningar som avses i LUL 31 §, krävs att synnerliga 
skäl föreligger. Utgångspunkten är att den unge ska få stöd av sin vårdnadshavare samt 
företrädare från socialtjänsten och att en offentlig försvare anses vara överflödig då en 
straffrättslig påföljd inte kan utdömas. Frågan som bör ställas är om företrädaren för 
socialtjänsten och den unges vårdnadshavare anses besitta tillräckliga juridiska kunskaper, för 
att stötta den unge?  
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3.2.2. Förhör med aktuella målgrupper 
Vid förundersökningar mot lagöverträdare i åldern 15-18 år samt utredningar som avses i 
LUL 31 §, är reglerna gällande förhör relativt lika varandra. Båda grupperna får medtas samt 
hämtas till förhör vilket tidigare (1985) inte var tillåtet gällande barn under 15 år. En 
uppstramning i lagstiftningen har införts, med anledning av att det skapar möjligheter till 
effektivare utredningar. Hänsyn till barnet ska givetvis beaktas då hämtning eller medtagande 
till förhör genomförs. I förarbeten exemplifieras detta i form av att uniformerad polisman inte 
bör hämta den unge i skolan. Kopplingen till hänsyns- och proportionalitetsprincipen blir 
därmed tydlig. Man kan dock väga detta utifrån ett perspektiv som grundar sig på effektivitet, 
då utredningsintresset ställs mot rättsäkerhet och den unges bästa. 
     Vidare innebär förhör med unga lagöverträdare under 18 år att tidsfrister stadgas för hur 
länge förhören får pågå. För båda grupperna gäller samma tidsfrister, dvs. att förhöret får pågå 
i tre timmar, med möjlighet att i undantagsfall förlänga detta med ytterligare tre timmar. Den 
maximala tiden en ung lagöverträdare under 18 år får kvarhållas för förhör är därmed sex 
timmar. Bestämmelserna kan jämföras med de regler som gäller då en vuxen ska höras, vilket 
innebär att den maximala tidsfristen för förhör är maximalt 12 timmar. 
     Tidsfristerna gällande unga lagöverträdare kan enligt min mening missgynna 
brottsutredningen, så till vida att jag anser att för kort tid till förhör (i vissa fall) föreligger. 
Problematiken artikuleras ytterligare då flera unga misstänkta kvarhålls och deras utsagor 
ställs emot varandra, vilket för uppsatsen bör ses som en central problematik. I sammanhanget 
ska hänsyn tas till de unga som hörs, så till vida att inlåsning av de misstänkta i så lång 
utsträckning ska undvikas. Barn under 15 år får inte låsas in, vilket betyder att annan lämplig 
bevakning måste anordnas då den unge ska höras. Flertalet begränsningar kan i 
sammanhanget uppkomma. Med antagande att polismyndigheten griper alternativt hämtar 
eller medtar flera unga lagöverträdare med syfte att hålla förhör, uppkommer visa 
begränsningar. Exempelvis kan pressen på polismyndigheten bli uttalad att tillsätta lämpade 
polismän för att agera förhörsledare. Vidare bör en prioritering genomföras gällande vilka av 
de unga som initialt ska höras. Med beaktande av hänsynsprincipen bör de yngsta höras först. 
Detta krav gäller givetvis då en lagöverträdare har fyllt 15 åt, men bör vara mer påtagligt och 
prioriterat desto yngre den misstänkte är.  
     Enligt FUK 17 § stadgas bl.a. att förhör med personer under 18 år inte ska genomföras fler 
gånger än vad som är absolut nödvändigt. Innebörden borde därför vara att då ett förhör hålls 
med den unge ska detta syfta till att vara så uttömmande som möjligt så att ytterligare förhör 
ej behöver hållas. Denna bestämmelse parat med reglerna avseende tidsfrister vid förhör bör 
därför ses som motpoler och därmed utgöra en begränsning av förundersökningen och tillika 
en juridisk komplikation.  
     Det är också av intresse att kommentera reglerna gällande bestämmelserna att 
vårdnadshavare och företrädare för socialtjänstens ska kallas till förhör med den unge. 
Utgångspunkten är att vårdnadshavarens närvaro ska bidra med att den unge får största 
möjliga stöd från den vuxne, samtidigt som denne ges en inblick i barnets lagföringsprocess. 
Positiva effekter bör av bestämmelsen följa, då den unges kriminella beteende 
uppmärksammas av den som står han eller hon närmast. Vårdnadshavarens roll kan utgöras av 
att den unge inte fortsätter med brottslighet, vilket ger utryck för framtida brottsprevention. 
Socialtjänstens roll då förhör med den unge ska hållas kan påverka den unges utveckling, då 
vid förhören kan framkomma uppgifter som indikerar att den unges utveckling allvarligt är på 
väg att skadas. Då det kommer till socialtjänstens kännedom att unga människor lever under 
missförhållanden är SN tvungen att starta en utredning. Mot denna bakgrund bör därför 
vårdnadshavarens och socialtjänstens närvaro vid förhör ses som ett mycket positivt inslag i 
den brottsutredande verksamheten mot unga lagöverträdare.  
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     Sammanfattningsvis kan sägas att rådande lagstiftning beträffande förhör med de aktuella 
målgrupperna omfattas av en rad begränsningar och tillika juridiska komplikationer. 
Utmärkande är att rådande lagstiftning avseende tidsfrister vid förhör, beaktandet av 
hänsynsprincipen och proportionalitetsprincipen samt att förhören inte i onödan ska 
genomföras mer än vid ett tillfälle komplicerar utredningen. 

3.2.3. Tvångsmedelsanvändning mot aktuella målgrupper  
Som tidigare framgått av uppsatsen är användande av straffprocessuella tvångsmedel mot 
unga lagöverträdare i viss mån begränsad. Då det gäller misstänkta under 15 år är bruket 
tvångsmedel synnerligen begränsad. Det kan konstateras att proportionalitetsprincipen, behov 
och ändamålsprincipen samt hänsynsprincipen särskilt noga ska beaktas då en ung människa 
utsätts för ingrepp på den personliga integriteten. 
     Skillnaden mellan de regler som gäller avseende tvångsmedelsanvändning och de två 
målgrupperna är påtaglig. Då lagöverträdare i åldern 15-18 år blir föremål för en 
förundersökning kan samtliga tvångsmedel användas. Utredningar som avses i LUL 31 § kan 
endast omfatta kroppsvisitation, husrannsakan, beslag samt tagande av fingeravtryck och 
fotografi. Möjlighet att med straffprocessuella tvångsmedel frihetsberöva en person under 15 
år är därmed ej tillåtet, vilket i vissa fall kan medges om den misstänkte har fyllt 15 år. 
     Jag finner det vara av särskild vikt att beskriva de juridiska begränsningar som kan uppstå 
då behovet av att frihetsberöva unga lagöverträdare uppkommer. Med antagande att två unga 
människor uppsåtligen begår ett mycket grovt brott, (exempelvis mord) föreligger det skäl för 
häktning, dels med anledning av brottets karaktär men även mot bakgrund av att 
kollisionsfara och recidivfara förekommer. Av utredningsskäl är frihetsberövandet i detta fall 
att betrakta som en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och rättssäker utredning. 
Men hur blir utfallet om en av de misstänkta inte har fyllt 15 år? Uppenbart är att denne inte 
får häktas och därmed upphör möjligheten för polismyndigheten och åklagaren att tillse att 
den unge inte fortsätter med brottslighet eller på annat sätt försvårar utredningen, exempelvis 
genom att undanröja bevis. Begränsning av förundersökningen och den juridiska 
komplikationen blir därmed tydlig.  
     SN ansvar blir därför synnerligen angeläget då ett omedelbart omhändertagande av den 
unge bör genomföras. Det viktiga är att något lagstöd för att omhänderta någon med syfte att 
tillgodose ett straffprocessuellt ändamål inte återfinns i LVU. Omhändertagandet baseras 
istället uteslutande på den unges vårdbehov. Vidare innebär ett omedelbart omhändertagande 
av den unge att denne placeras på ett hem som avses i LVU 12 §. Frågan som då bör väckas är 
huruvida det ska anses som tillräckligt för att den unge inte ska försvåra den polisiära 
utredningen och att kollisionsfara undviks. Mot denna beskrivning anser jag att en viss 
svårighet avseende gällande rättsregler kan skönjas, vilket i förlängningen och i samband med 
grov brottslighet innebär en juridisk komplikation tillika en begränsning av 
förundersökningsförfarandet. 
     Då hemliga tvångsmedel såsom hemlig teleavlyssning används, ställs kraven på 
rättsäkerhet på sin spets då det enligt gällande rätt inte ges några begränsningar huruvida 
misstänkta i åldern 15-18 år får utsättas för beskrivna tvångsmedel. Det bör därför särskilt 
framhållas huruvida tredje man, som mycket väl kan vara en icke straffmyndig person kan 
beröras. Uppenbart är enligt min mening att barn under 15 år ”indirekt” kan avlyssnas, då 
deras medbrottsling utsätts för hemlig avlyssning. Hur detta är förenligt med regleringarna i 
RF, Europakonventionen, principerna gällande proportionalitet och hänsyn, bör därför 
ifrågasättas och diskuteras.  
     Sammanfattningsvis kan sägas att rådande lagstiftning avseende tvångsmedelsanvändning 
mot aktuella målgrupper omfattas av en rad begränsningar och tillika juridiska 
komplikationer. Komplikationerna blir uttalade då barn under 15 år förekommer i 
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utredningen, pga. att begränsade möjligheter finns att använda tvångsmedel vid utredningar 
som avses i LUL 31 §.  

3.3. De lege ferenda 
Av analysen har vissa svagheter i lagstiftningen lyfts fram. Jag finner det därför angeläget att 
föra ett resonemang huruvida lagstiftningen beträffande gällande rätt bör förändras. Den 
brottsutredande verksamheten mot unga lagöverträdare bör i huvudsak betraktas som 
tillfredsställande (dock med vissa undantag) utifrån ett rättsäkerhetsperspektiv.  
     Gällande de allmänna principerna om utredningar som avses i LUL 31 § återfinns 
tveksamheter i lagstiftningen som direkt kan kopplas till rättsäkerhet. Innebörden är att den 
unge endast i undantagsfall kan företrädas av ett juridiskt biträde, vilket jag anser vara 
anmärkningsvärt. Regleringen inom området bör därför ingående diskuteras, då den unge 
mycket väl kan vara i behov av juridiskt stöd även om en straffrättslig påföljd inte kan bli 
aktuell.  
     Vid utredningar som avses i LUL 31 § gäller att utredningen ska bedrivas med särskild 
skyndsamhet, dock stadgas inte någon bestämd tidsfrist. Enligt min mening korresponderar 
detta ej med hänsynsprincipen och proportionalitetsprincipen. En angiven tidsfrist borde 
föranleda att lagstiftningen blir mer tydlig gällande rättsäkerhetsaspekter såsom förutsebarhet, 
proportionalitet och hänsyn. 
     Ett uppenbart hinder uppstår då skäl för häktning föreligger och rätten väljer att häkta den 
som har uppnått straffbarhetsåldern. Möjligheter att omhänderta den som inte är straffmyndig 
medges ej av straffprocessrättsliga skäl utan styrs istället av den unges vårdbehov. 
Konsekvenser som kan uppkomma borde vara att risken för kollisionsfara föreligger, då den 
som är under 15 år inte får häktas. Frågan som bör väckas är om utvidgade möjligheter att 
omhänderta någon under 15 år bör ges, om det antas att den unge genom att undanröja bevis 
avsevärt kommer att försvåra utredningen. Förfarandet skulle kunna liknas vid ett provisoriskt 
omhändertagande av den unge med stöd av socialrättslig lagstiftning och där syftet är att 
undvika kollisionsfara. 
     Avslutningsvis anser jag det vara otillfredsställande att lagstiftningen gällande hemliga 
tvångsmedel inte berör aspekten hur en person under 15 år faktiskt kan beröras. Hemliga 
tvångsmedel får användas mot den som har fyllt 15 år. I förlängningen kan det innebära att en 
person under 15 år indirekt kan beröras av tvångsmedlet. Lagstiftningen bör därför 
ifrågasättas och eventuellt ändras till att omfatta stadganden gällande hur tredje man berörs 
och särskilt om det är risk att någon under 15 år indirekt utsätts.  
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3.4. Avslutande synpunkter och förslag till fortsatt forskning 
Uppsatsen har berört ett ämne som styrs av omfattande lagstiftning och rättsliga principer. Av 
analysen har framkommit att kravet på rättsäkerhet i huvudsak är uppfyllt då unga människor 
utreds för brottslighet. Uppenbart är dock att det råder en friktion mellan rättsäkerhet och det 
samhälleliga utredningsintresset då ett brott har förövats. Konflikten blir än mer nyanserad 
och tillspetsad, då unga lagöverträdare blir föremål för brottsutredningar. En diskussion om 
bestämmelserna gällande den brottsutredande verksamheten bör återkommande föras och då 
särskilt reglerna gällande unga lagöverträdare. Diskussionen bör förslagsvis omfatta hur 
effektiviteten i den brottsutredande verksamheten kan förbättras med bibehållen och 
fördjupad rättsäkerhet. 
     Uppsatsen har väckt en rad frågor vilket medfört att jag anser att behov föreligger av 
fortsatt efterforskning på området. Nedanstående frågeställningar utgör förslag på framtida 
forskning: 
 

• Hur bör lagstiftningen utformas, för att med bibehållen rättsäkerhet bedriva 
förundersökningar och utredningar som avses i LUL 31 § effektivare? 

• Dagens lagstiftning tillåter att misstänkta över 15 år under vissa angivna 
förutsättningar utsättas för integritetskränkande tvångsmedel såsom hemlig 
telekontroll. Bör detta vara tillåtet utifrån gällande rättsäkerhetsprinciper avseende 
proportionalitet och hänsyn? 

• Bör regleringarna i LVU ändras till att omfatta vissa straffprocessuella inslag såsom 
tillfälliga omhändertaganden, med syftet att säkerställa att den unge inte försvårar 
utredningen? Frågan kan aktualiseras då flera unga lagöverträdare begår brott 
tillsammans och där vissa av de inblandade inte har uppnått straffbarhetsålder. 

• Hur begränsar förundersökningssekretess den brottsutredande verksamheten gällande 
unga lagöverträdare kopplat till myndigheters samverkan? 
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