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Sammanfattning 

 

Rätten till en rättvis rättegång är en fundamental rättighet för den misstänkte under hela 

straffprocessen. Rättigheten ska bland annat tillgodose den misstänkte ett korrekt bemötande 

av rättsväsendet. Det saknas forskning inom svensk rätt kring huruvida rättsväsendet uppfyller 

kravet på rättvis rättegång i de fall där en ung lagöverträdare har en neuropsykiatrisk funkt-

ionsnedsättning. I syfte att utreda bemötandet av unga lagöverträdare med funktionsnedsätt-

ningar och hur domstolen beaktar funktionsnedsättningen i sin dom har två empiriska studier 

genomförts. Resultatet från studierna har sedan jämförts med gällande rätt och Barnkonvent-

ionens relevanta bestämmelser.  

 I den första studien har kvalitativa intervjuer hållits med förhörsledare och offentliga 

försvarare avseende bemötandet av dessa ungdomar under förundersökningen. Resultatet be-

lyser avsaknaden av rutiner gällande identifiering av den unges eventuella funktionsnedsätt-

ning och att kunskap om funktionsnedsättningar kan bidra till ett bättre bemötande samt en 

högre utredningskvalitet. Beträffande utformning av polisförhör med unga lagöverträdare an-

tyder resultatet att svensk rätt inte uppfyller kraven på utbildad personal enligt svenska be-

stämmelser och Barnkonventionen. Detta resulterar i brister vid bemötandet av unga lagöver-

trädare och särskilt när unga lagöverträdare har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

 I den andra studien har tingsrättsdomar studerats i vilka de tilltalade har varit mellan 

15 och 17 år gamla och haft neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Fallen har analyserats i 

syfte att undersöka om förekomsten av en funktionsnedsättning har påverkat domstolens 

bevisvärdering i ansvars- och skuldfrågan. Resultatet visar att domstolarna har tagit hänsyn 

till neuropsykiatriska argument i endast några få fall. I de målen har den tilltalades funktions-

nedsättning beaktas vid följande bedömningar: rättfärdigande omständigheter, uppsåtsfrågan 

och ursäktande omständigheter. Resultatet talar starkt för att domstolarna inte uppfyller kra-

ven på motiverade domskäl enligt Europakonventionen och att rätten inte värderar erkännan-

den i tillräckligt hög utsträckning. Resultatet visar slutligen att det inte är förutsägbart om den 

tilltalades funktionsnedsättning kommer beaktas vid bevisvärderingen eller inte.  

 För att straffprocessen ska kunna tillgodose en rättvis rättegång för alla måste sam-

hället ställa högre krav på rättsväsendets bemötande av unga lagöverträdare med en NPF. Li-

kaså måste domstolar beakta den unge lagöverträdarens funktionsnedsättning i ansvars- och 

skuldfrågan och redogöra för detta i domskälen.  
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1. Ämnesval och metodologiska överväganden  

1.1 Inledning 

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar [cit. NPF] som utsätts för brott kallas i 

litteraturen för safe targets.1 Benämningen har uppkommit för att det anses ”riskfritt” att ut-

sätta barnen för brott eftersom de ofta saknar såväl förmåga att försvara sig, som förmåga att 

berätta om vad som hänt. De riskerar att hamna i en rättslös situation och många studier visar 

att barnen löper stor risk att bli utsatta för brott.2 För att på bästa sätt kunna bemöta barnen 

och tillvarata deras rättstrygghet har särskilda förhörstekniker utformats och det pågår forsk-

ning på området i syfte att förbättra de utsatta barnens situation.3 Men vad händer när barn 

med en NPF i stället begår brott? Hur arbetar rättsväsendet med bemötande av straffmyndiga 

barn med NPF; finns det exempelvis särskilda förhörstekniker även vid dessa barnförhör? 

Dessutom bör även dessa barn sakna förmåga att berätta om vad som faktiskt har hänt och en 

har begränsad kapacitet att förstå innebörden av sitt brottsliga agerande. Trots att upp emot 

20–30 % av de intagna på slutna anstalter i Sverige beräknas ha en NPF4 är detta en outredd 

fråga inom svensk rätt.  

 I mitten av nittiotalet utförde två brittiska språkvetare en studie gällande polisers för-

måga att förstå brottsmisstänkta ungdomar med funktionsnedsättningar. I studien jämfördes 

problematiken att förstå barn med NPF med att förstå ungdomar som pratade ett främmande 

språk. När det föreligger språkskillnader måste utredningen anpassas efter den hördes språk, 

exempelvis genom tolk. På samma sätt uppmanar författarna rättsväsendet att anpassa utred-

ningen efter den unges funktionsnedsättning. Genom studien konstaterade författarna att en 

persons upplevelse av det straffrättsliga systemet – oavsett språk, ålder eller funktionsnedsätt-

ning – är beroende av att kommunikationen med rättsväsendets företrädare fungerar. Studiens 

författare fastställde att det finns begränsad forskning och legala regler kring hur polisen ska 

anpassa förhör till den misstänktes funktionsnedsättning.5 I en liknande studie, från samma 

land och tidsperiod, studerades polisförhör med personer med funktionsnedsättningar. Förfat-

tarna inledde med att konstatera att personer med funktionsnedsättningar bör vara överrepre-
                                                
1 Lainpelto (2014), s. 272. 
2 The State of the World’s Children 2013, Unicef, Children with disabilities, United Nations Children’s Fund 
(UNICEF), New York, 2013. 
3 Cederborg, Hellner Gumpert & Larsson Abbad (2009) och till exempel Lindblad & Lainpelto (2011). 
4 Attention riks rapport (2012) s. 3 (siffran inkluderar även vuxna). Se även den så kallade Göteborgsstudien, i 
vilken barn med obehandlad ADHD och koordinationssvårigheter studerats fram till 22 års ålder. I studien hade 
19 procent av männen vid denna ålder hunnit dömas för brott, Rasmussen P, Gillberg C. Natural outcome of 
ADHD with developmental coordination disorder at age 22 years: a controlled, longitudinal, community-based 
study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2000;39(11):1424-31. 
5 Se delar av Mark och Roslin Brennans studie publicerade i Milne & Bull (1999), s. 112 ff. 
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senterade bland lagöverträdare och att polisen därför har erfarenhet av förhör med lagöverträ-

dare med en NPF. Trots detta menade författarna att personer med NPF med högsta sannolik-

het har desto svårare än andra att förstå polisen och det straffrättsliga förfarandet.6 I en tredje 

studie undersöktes skillnader i antal erkännanden mellan lagöverträdare med funktionsned-

sättningar och ”normalbegåvad”. Skillnaden var knapp (60 % respektive 50 %) men förfat-

tarna misstänkte att andra variabler påverkade resultatet och att erkännandena bland lagöver-

trädare med funktionsnedsättningar bör vara högre.7  

 I NJA 2012 s. 564 var den tilltalade 17 år gammal vid brottstillfället och hade en 

NPF i form av autism. Den tilltalade var misstänkt, och sedan dömd, för våldtäkt mot ett 12-

årigt barn. Utmärkande för 17-åringen var att hen mognadsmässig befann sig på samma nivå 

som ett 10-årigt barn. Parterna hade, likt två jämnåriga barn, lekt med barbiedockor men leken 

hade sedan övergått i sexuella aktiviteter. I målet aktualiserades frågan om straffrättsvillfa-

relse med hänvisning till den tilltalades NPF. Petter Asp har i en rättsfallsanalys av målet även 

belyst frågan om ålderspresumtioner.8 Fallet illustrerar några av de bedömningsproblem som 

kan uppstå när en ung lagöverträdare har en NPF. 

 Alla människor som blir misstänkta för brott befinner sig i en mycket svår situation, 

oavsett skuld. Om personen sedan bli dömd för brottet, frånsett erkännande eller förnekande, 

är det en verklighetsfrämmande händelse i den dömdes liv. När en ung person med en NPF 

blir misstänkt för ett brott kan det dessutom leda till viss problematik avseende bemötandet av 

den unge lagöverträdaren inom rättsväsendet. Problematiken grundar sig i personens möjlig-

het att förstå brottmålsprocessen och bli förstådd av rättsväsendets aktörer. Kommunikations-

problematiken kan medföra att den annars svåra situationen kan försvåras ytterligare. För att 

straffprocessen ska kunna tillgodose en rättvis rättegång för alla måste kunskapen om bemö-

tandet av unga lagöverträdare med en NPF studeras och ökas.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen behandlar unga lagöverträdare med funktionsnedsättningar i straffprocessen. Syftet 

är att granska hur bemötandet av unga lagöverträdare med funktionsnedsättningar ser ut under 

förundersökningen och hur domstolarna beaktar funktionsnedsättningen i domskälen.  

 

Arbetets centrala frågeställningar är: 

                                                
6 Se delar av I.C.H Clare och G. Gudjonssons studie publicerade i Milne & Bull (1999), s. 112 ff.  
7 Milne & Bull (1999), s. 116.  
8 Asp, Petter, Våldtäkt mot barn och psykisk störning. Rättsfallsanalys. Karnov Nyheter oktober 2012. 
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i)   Vilka rättigheter har unga lagöverträdare vid förhör och hur ska förhör med unga 

lagöverträdare med funktionsnedsättningar utformas? 

 

ii)   Vad ska domskäl innehålla enligt internationella konventioner och svensk rätt? 

 

iii)   Hur bemöter polisen en ung lagöverträdare med en NPF under förundersök-

ningen? 

 

iv)   Hur beaktar tingsrätterna den unge lagöverträdarens NPF i ansvars- och skuld-

delen?  

 

1.3 Definitioner 

1.3.1 Unga lagöverträdare  

Begreppet innefattar ungdomar som är misstänkta för brott, åtalade och dömda för brott.  

 

1.3.2 Barn 

Enligt artikel 1 i Barnkonventionen är alla människor under 18 år barn. Vid omnämnandet av 

barn i uppsatsen gällande unga lagöverträdare syftas endast straffmyndiga barn i åldern 15 till 

och med 17 år gamla.  

 

1.3.3 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar  

1.3.3.1 Inledning  

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en övergripande beteckning för funktionsned-

sättningar som karaktäriseras av avvikelser i beteende, känslor, intellektuella funktioner och 

personlighet till följd av störningar i centrala nervsystemets funktion.9 De vanligaste neu-

ropsykiatriska funktionsnedsättningarna hos barn är bland annat autism, ADHD/ADD, Tour-

ettes syndrom och intellektuell funktionsnedsättning.10 Funktionsnedsättningarna återfinns i 

Diagnostic and Statistics Manual of Mental Disorders. Manualen är publicerad av det ameri-

kanska psykiatrikerförbundet och används vid diagnostisering av psykiska funktionsnedsätt-

ningar, besvär eller sjukdomstillstånd över hela världen. Sedan 1980-talet har manualen, mot 

                                                
9 Gillberg (2000), s. 5. 
10 Cederborg, Hellner Gumpert & Larsson Abbad (2009), s. 21 ff., Gillberg (2000), s. 9. Se även DSM5.  
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bakgrund av ett ökat behov av enhetlig diagnostik, utvecklats till att innehålla ett stort system 

av kriterier. Den senaste versionen, DSM-5, följer dagens forskning och kunskapsläge.11 

Manualen, och dess föregångare, användas av ett brett spektrum av professioner, från psykia-

triker och sjuksköterskor till forskare med olika inriktningar.12 Som alternativ till DSM-5 an-

vänds Världshälsoorganisationens manual, International Classification of Diseases [cit. ICD-

manualen], i stora delar av Europa. Även den innehåller diagnoskriterier och manualerna kor-

relerar med varandra, sker en ändring i DSM-5 föranleder det ändring i ICD-manualen.13 I stu-

die 2 har sökorden ADHD* Autism* och Asperger* använts och nedan följer en beskrivning 

av dessa funktionsnedsättningar. Det är viktigt att ha i åtanke att symptomen skiljer sig mellan 

såväl individer som funktionsnedsättningar. 

 

1.3.3.2 ADHD  

De huvudsakliga symptomen vid ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är upp-

märksamhetproblematik, svårigheter med impulskontroll och hyperaktivitet. Symtomen tar 

sig ofta uttryck genom koncentrationssvårigheter och problem med att varva ner vilket korre-

lerar med en benägenhet att lätt bli uttråkad och rastlös. Funktions-nedsättningen kan leda till 

att personen har svårt att kontrollera sina känslor och tyda hur människor i sin omgivning 

känner eller vad andra människor visar med sitt kroppsspråk. Situationen kompliceras ytterli-

gare genom att många barn har flera olika funktionsnedsättningar. Vidare kan miljöfaktorer i 

barnens omgivning leda till ytterligare psykiatrisk tilläggsproblematik.14 

  Ett av de grundläggande problemen vid bemötandet av unga lagöverträdare med 

funktionsnedsättningar är att ADHD är osynlig och därför lätt skapar många missförstånd.15 

ADHD kan vidare resultera i att barn missar detaljer, har svårt att ta instruktioner och slutföra 

uppgifter. I kombination med korta koncentrationsspann ställs höga krav på förhörsledarens 

(eller åklagares, försvarares och rättens) kreativitet vid utformandet av ett förhör.16 Forskning 

har visat att barn med ADHD inte har kunnat sammankopplas med minskad trovärdighet i sig, 

men tillsammans med andra funktionsnedsättningar eller miljöfaktorer kan det implicera änd-

rade förutsättningar.17 

                                                
11 Autism & Aspergerförbundet. 
12 DSM-5. 
13 Autism & Aspergerförbundet. 
14 Lainpelto (2014), s. 270.  
15 Attention riks rapport (2012), s. 3.  
16 Cederborg, Hellner Gumpert & Larsson Abbad (2009), s. 26 f. 
17 Lindblad & Lainpelto (2011). 
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1.3.3.3 Autism och Asperger 

Autism är sedan 2013 ett samlingsbegrepp för autism, Aspergers syndrom, atypisk autism och 

desintegrativ störning störning.18 Forskning har visat att de fyra olika diagnoserna som faller 

in under autism inte är skiljbara tillstånd, utan snarare olika grader på en skala, lindrig till 

svår. Gemensamt för funktionsnedsättningarna är att barnen har en begränsning inom kom-

munikation och socialt samspel, såsom att svara olämpligt i samtal och missförstå icke-ver-

bala interaktioner.19 Aspergers syndrom grundar sig i vad som är kännetecknade för autism 

men utan de omfattande kommunikativa svårigheterna och intellektuell nedsättning.20 Sym-

tom kan bestå i motorisk klumpighet, bristfällig språkförståelse och försenad talförmåga samt 

problem att tolka icke-verbal kommunikation.21  

 Barn inom autismspektrat kan ofta upplevas som svåra att få kontakt med och de har 

svårigheter att förstå vilken effekt deras beteende har på andra. Barn och unga kan även ha 

svårt att förstå innebörden av andras gester, miner, tonfall och kroppsspråk samt förstå hur 

andra människor tänker och vilka behov andra människor kan tänkas ha.22 Unga lagöverträ-

dare kan därför, trots att de inte har förståelse för frågan, besvara den och hamna i en situation 

där förhörsledaren missförstår dem. Barnen kan hamna i en situation som de har svårt att sig 

ut.23 Flera studier har visat att barn med autism haft en bättre minnesförmåga jämfört med 

människor från den generella populationen.24 

 

1.4 Metod och material 

1.4.1 Inledning 

Vad är det som gör ett arbete vetenskapligt? Det enkla svaret är metoden. Metoden som til-

lämpas i en vetenskaplig uppsats visar vägen, från en problemformulering via materialet till 

ett påstående.25 För att tillgodose uppsatsens syfte och besvara frågeställningarna kommer tre 

metoder att tillämpas: rättsdogmatiska metoden, rättsanalytiska metoden och slutligen, sam-

hällsvetenskaplig metod. 

                                                
18 DSM-5. 
19 DSM-5, Autism & Aspergerförbundet. 
20 Gillberg (2000), s. 34, Cederborg, Hellner Gumpert & Larsson Abbad (2009), s. 23 f. 
21 Gillberg (2000), s. 34.  
22 Cederborg, Hellner Gumpert & Larsson Abbad (2009), s. 22 ff. 
23 Cederborg, Hellner Gumpert & Larsson Abbad (2009), s. 32. 
24 Lainpelto (2014), s. 270 f. och där hänvisning till Gillberg (2000), s. 27. 
25 Sandgren (2015), s. 15, 39. 
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 Inledningsvis ska rättsdogmatisk metod tillämpas.26 Den rättsdogmatiska metoden 

används för att fastställa gällande rätt genom att beskriva och systematisera den.27 För att full-

göra den rättsdogmatiska metodens uppgifter spelar rättskälleläran en central roll. Det är ge-

nom rättskälleläran som juristen kan avgöra vad som är gällande rätt. De rättskällor som bru-

kar anges som de främsta är lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Till hantering av rätts-

källor hör även rättskälleprinciper såsom lagtolkning och rättsfallstolkning.28 Med utgångs-

punkt i rättskällorna finner juristen svar på ett juridiskt problem genom att applicera rättsreg-

ler på det.29 Genom tillämpning av den rättsdogmatiska metoden ska gällande rätt beträffande 

unga lagöverträdare, med tyngdpunkt på förhör och bevisvärdering, fastställas.  

 Eftersom den rättsdogmatiska metoden ska fastställa gällande rätt studeras rätten ge-

nom ett inifrån perspektiv.30 Det innebär att den praktiserande juristen stöter på visa begräs-

ningar vid tillämpandet av den rättsdogmatiska metoden.31 Frågan är hur praktikern ska göra 

när ett problem uppkommer som inte avser gällande rätt.32 Rättsvetenskapsmannen är 

emellertid inte, likt sina praktiserande kollegor, bunden till gällande rätt utan kan även studera 

hur rätten förverkligas i praktiken.33 Rättsvetenskaps-mannen kan i detta läge vidga den 

rättsvetenskapliga metoden genom att undersöka empiriskt material och därigenom anlägga 

ett mer öppet perspektiv.34 Genom att tillämpa en samhälls-vetenskaplig metod kan tillämpa-

ren sätta in rätten och beslutfattandet i ett samhälleligt sammanhang.35 För att upprätthålla en 

traditionell rättslig analys, med rättssäkerhet och en hög kvalitet inom rättslivet, är det natur-

ligt att den rättsdogmatiska metoden står i centrum medan den empiriska metoden fungerar 

som ett komplement.36 Situationen för unga lagöverträdare, med eller utan en NPF, är förank-

                                                
26 Vad som skiljer den rättsdogmatiska metoden från den så kallade juridiska metoden är svårt att avgöra. Den 
juridiska metoden beskriver den praktiska delen av det juridiska arbetet och inkluderar, utöver rättskälleläran, 
den juridiska argumentationen, begreppsbildningen och bevisvärdering, Sandgren (2015), s. 41. 
27 Sandgren (2015), s. 43. Jareborg beskriver rättsdogmatiken som en rekonstruktion av rättssystem, Jareborg, 
Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s. 3. 
28 Sandgren (2015), s. 40 ff. Se även Hydéns eleganta beskrivning av rättskälleläran, Hydén (2002), s. 69. 
29 Kleinman (2013), s. 21. 
30 Jfr Westbergs uttalande om ”ett slutet betraktelsesätt”, Westberg (1992), s. 423. 
31 Sandgren (1995/96), s. 728 och Lainpelto (2012), s. 17 f. 
32 Hydén (2002), s. 79. Hydén menar vidare att rättsdogmatiken begränsas genom bristen på källkritik. Se även 
Sandgrens kritik mot den rättsdogmatiska metoden där han bland annat menar att rättsdogmatiken saknar ny-
hetsvärde, Sandgren (2007), s. 403. 
33 Sandgren (1995/96), s. 728. 
34 Westberg (1992), s. 423 Se även Peczeniks beskrivning av skillnaden mellan praktikers roll och rätts-
vetenskapsmannens roll som rättsdogmatiker, Peczenik, Aleksander, Vad är rätt?: om demokrati, rättssäkerhet, 
etik och juridisk argumentation, 1. uppl., Fritze, Stockholm, 1995, s. 313. Se även Asp analysera hur domarens 
roll påverkar rättsvetenskapen, Asp (2004), s. 48 f.  
35 Hydén (2002), s. 80. 
36 Sandgren (1995/96), s .728. En väl utförd rättsdogmatisk metod bör vara helt fri från författarens värderingar 
och en annan rättsvetenskapsman ska kunna undersöka samma fråga och få exakt samma resultat, Sandgren 
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rad i verkligheten och kan endast till fullo undersökas om den rättsdogmatiska metoden kom-

pletteras med en samhällsvetenskaplig metod.37 Genom att skapa empiriskt material av 

kvalitativa intervjuer och insamling av underrättsdomar kommer gällande rätt i faktisk me-

ning illustreras i uppsatsen och på det sättet belysa den praktiska biten av det rättsliga syste-

met.38 I rättsvetenskapen ska det empiriska materialet väljas och bearbetas utifrån ett 

kunskapsintresse som knyter an till gällande rätt, för att sedan integreras med det rättsliga 

materialet.39 I uppsatsen ska situationen analyseras för den unge lagöverträdaren med en NPF 

utifrån gällande rätt och gällande rätt i faktisk mening.40 Utöver dessa två metoder kommer en 

rättsanalytisk metod att tillämpas. Syftet med den senare metoden är att ha möjlighet att för-

djupa analysen och föra en samhällsinriktad diskussion.41 

 

1.4.2 Rättsdogmatisk metod och material 

Genomgången av den rättsdogmatiska metoden kommer ske utifrån rättskällorna. Varje del 

behandlar först aktuella rättskällor relaterade till unga lagöverträdare och sedan unga lagöver-

trädare med funktionsnedsättningar. 

 

1.4.2.1 Europakonventionen 

Europakonventionen och Europadomstolens praxis faller in under den rättsdogmatiska meto-

den, med viss skillnad i hantering och hierarki av rättskällor.42 Europadomstolen har framhål-

lit att Europakonventionen bör tolkas dynamiskt, mot bakgrund av den ständigt pågående 

samhällsutvecklingen och förändringar i människors rättsuppfattning. Detta innebär att tolk-

ningen av de allmänt hållna bestämmelserna kan komma att förändras under tid.43 För att 

upprätthålla en grundläggande miniminivå för rättigheter inom medlemsstater krävs det att 

Europakonventionen har samma materiella innehåll för alla stater. Rättigheterna ska tolkas 

                                                                                                                                                   
(2015), s. 45. Även empiriska studier ska redovisas så pass tydligt och ingående att andra kan gå i tillämparens 
fotspår, Sandgren (2004/05), s. 308. 
37 Uppsatsen har sin utgångspunkt i ett faktiskt förhållande – och enbart inte i rättsregler eller rättsligt stoff av 
annat slag. Genom detta har uppsatsen, enligt Westberg, en problem- och intresseorienterad ansats, Westberg 
(1992), s. 423. 
38 Sandgren (1995/96), s. 726, 732, Sandgren (2007), s. 406, Sandgren (2006), s. 551. 
39 Sandgren (1995/96), s. 1047.  
40 Sandgren (1995/96), s. 1048. Enligt Sandgren skulle ett ökat bruk av empiriskt material och empiriska metoder 
stärka rättsvetenskapens relevans och kvalitet, Sandgren (2004/05), s. 333, se även Sandgren (1995/96), s. 726 ff. 
angående fördelar med att rättsvenskapen får mer empiriska inslag. 
41 Sandgren (2015), s. 54. 
42 Sandgren (2015), s. 43. Eu-rättsligt material kan även hanteras med en eu-rättslig metod vilken kort sagt 
beskriver ett tillvägagångssätt att hantera EU-rättsliga källor. 
43 Danelius (2012), s. 50. 
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autonomt.44 Det är Europadomstolens uppgift att fylla dessa begrepp vilket medför att 

domstolens praxis anses vara den viktigaste rättskällan efter konventionstexten.45 Studier av 

den unge lagöverträdarens rättigheter kommer huvudsakligen ske utifrån artikel 6 Europakon-

ventionen med inriktning på förhör och domskäl. 

 När det gäller unga lagöverträdare med funktionsnedsättningar reglerar artikel 14 i 

konventionen förbud mot diskriminering och av de i artikeln uppräknade diskriminerings-

grupper bör NPF falla in under den sistnämnda gruppen, ställning i övrigt. Artikel 14 är inte 

är ett generellt förbud utan omfattar endast diskriminering med avseende på de fri- och rättig-

heterna i konventionen och dess tilläggsprotokoll. Artikeln har beskrivits som ett komplement 

som inte har någon självständig verkan utan existerar tillsammans med andra rättigheter och 

dess närområde.46  

 

1.4.2.2 Barnkonventionen 

Den nya regeringen har uttalat, i sin regeringsförklaringen den 3 oktober 2014, att Barnkon-

ventionen ska bli lag i Sverige.47 Några månader senare gavs direktiv att se över hur en 

inkorporering av Barnkonventionen i Sverige faktiskt skulle se ut.48 Barnkonventionen 

ratificerades i Sverige den 21 juni 1990 och fram till dess att konventionen blir lag i Sverige 

är regler om ratificering tillämpliga.49 Genom ratificeringen har Sverige iklätt sig en folkrätts-

lig förpliktelse att följa konventionen och principer som den ger upphov till, vilket innebär att 

den ska beaktas vid rättsbildning och rättstillämpning i varje enskilt fall.50 Vid bemötande av 

unga lagöverträdare måste konventionsstaterna tillämpa såväl grundprinciperna i artikel 2, 3, 

6 och 12 i konventionen som de principiella grunder för rättskipning för unga lagöverträdare 

som fastställs i artikel 37 och 40.51  

 Beträffande unga lagöverträdare med funktionsnedsättningar blir främst en av 

grundprinciperna, artikel 2, principen om icke diskriminering tillämplig. Utöver artikel 2 före-

                                                
44 Att ett begrepp är autonomt innebär att den tolkningen som Europadomstolen gjort gäller alla medlemmars 
nationella rättssystem, oavsett deras egna tolkningar. Skälet till detta är att förhindra olika tolkningar av samma 
begrepp, och på därigenom ge konventionen samma betydelse i alla stater, Danelius (2015), s. 55 f., 175. 
45 Danelius (2012), s. 36.  
46 Danelius (2015), s. 549. En faktisk kränkning av en annan artikel behövs inte men handlingen ska kunna 
hänföras till en annan rättighet.  
47 Dir. 2013:35 Översyn av barnets rättigheter i svensk rätt. 
48 Dir. 2015:17 Tilläggsdirektiv till Barnrättighetsutredningen. 
49 Prop. 1989/90:107 Godkännande av FN-konventionen om barnets rättigheter, s. 27 f. 
50 Schiratzki, Johanna, Barnrättens grunder, 5., [rev]. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014, s. 24 och artikel 4 
Barnkonventionen.  
51 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 10 (2007), s. 6. 
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skriver artikel 23 att barn med fysiskt eller psykiskt handikapp har rätt till fullvärdigt och an-

ständigt liv.  

 

1.4.2.3 Författning 

Den lagstiftning som reglerar den rättsliga processen för unga lagöverträdare är begränsad och 

ger knapphändig vägledning i hur förhör ska utformas eller hur bevisvärdering ska ske. Lag-

texten ska följaktligen tolkas genom tillämpning av en objektiv teleologisk tolkning. Tolk-

ningen möjliggör studier av lagens ändamål just nu, det vill säga vid tidpunkten för tolk-

ningen.52 Syftet är att komma underfund med det mest ändamålsenliga resultatet vid tillämp-

ningen av lagregeln och en tolkning som även harmonierar med ändamålen i andra lagar och 

rättskällor.53 För uppsatsens syfte möjliggör tolkningsmetoden att bland annat 23:6 

Rättegångsbalk (1942:740) [cit. RB], 2 § Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om 

unga lagöverträdare [cit. LUL] och 35:1 RB kan tolkas i ljuset av hur unga lagöverträdare 

hanteras i rättspraxis och doktrin. 

 Det finns inga författningar av betydelse för uppsatsens ämne som behandlar unga 

lagöverträdare med NPF.54 

 

1.4.2.4 Förarbeten  

För att förstå hur lagtext har utformats på ett visst sätt eller hur domstolarna dömt ska förarbe-

ten studeras. Fördelen med studier av förarbetena är att lagstiftarens ändamål med bestämmel-

sen kommer till uttryck. Ändamålet kan sedan, i stor utsträckning, användas i praktiken för att 

fastställa hur lagen ska tolkas. Många gånger är tydliga uttalanden i förarbetena utslagsgi-

vande.55 Förarbetena till Förundersökningskungörelse (1947:948) [cit. FUK] och LUL kom-

mer främst bli användbara vid en jämförande analys med det empiriska materialet. 

 Eftersom det inte finns någon lagstiftning som reglerar unga lagöverträdare med 

funktionsnedsättningar saknas det förarbeten på kring detta.  

 

1.4.2.5 Praxis  

                                                
52 Frändberg, Åke, “Rättsordningen och rättstillämpningen” i Carlson, Laura & Zamboni, Mauro (red) Allmän 
rättslära, Studiematerial 2013/14, s. 78. 
53 Lehrberg (2010), s. 198. 
54 Se annars bland annat Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) och Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. 
55 Hellner, Jan, Rättsteori: en introduktion, 2., [omarb.] uppl., Juristförl., Stockholm, 1994, s. 81. 
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Överinstansernas praxis är avsedd att vara vägledande för domstolars rättstillämpning. Trots 

att de inte är formellt bindande följer underinstanserna avgörandena i praktiken. Det innebär 

att de tillämpar Högsta Domstolens [cit. HD] fastställande avseende både tillämplighet och 

innebörd av en lagregel.56  

 För uppsatsens specifika ämne finns ett rättsfall från HD, NJA 2012 s. 564, och 

rättsfallet kommer tolkas utifrån en rättsfallstolkning och Petter Asps analys av fallet.57  

 

1.4.2.6 Doktrin  

Slutligen kommer svensk doktrin som är relevant för uppsatsens ämne att studeras. Doktrinen 

har möjlighet att ge en överblick över de andra rättskällorna, strukturera dem och göra djupare 

analyser än övriga rättskällor.58 Litteraturen har i viss mån rollen som kompletterande rätts-

källa genom dess möjlighet att fylla luckor när övriga rättskällor lämnar ofullständiga be-

sked.59  

 I arbetet med uppsatsen har inte hittats någon svensk juridisk litteratur eller forskning 

beträffande unga lagöverträdare med NPF. Däremot finns det både doktrin och pågående 

forskning om unga målsägande med NPF som kommer att användas, främst vid en jämfö-

rande analys.60 

 

1.4.3 Rättsanalytisk metod 

Rättsanalytisk metod kan bygga på ett mångfacetterat material. En kort utblick i andra veten-

skaper ska genomföras för att på ett bättre sätt förstå och analysera problematiken som kan 

uppstå inom straffprocessen rörande unga lagöverträdare.61 Utöver traditionella rättskällor 

kommer uppsatsen ta hjälp av åklagarmyndighetens RättsPM. RättsPM:et i sig är inte en 

rättskälla men har en stor praktisk betydelse för åklagarens arbete. Vid redogörelse av Barn-

konventionens relevanta artiklar kommer FN:s barnrättskommittés allmänna kommentarer att 

studeras. Kommentarerna ger vägledning i hur konventionens artiklar ska tolkas men har inte 

                                                
56 Heuman, Lars, ” JO Rättspraxis” Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, 13., aktualiserade och 
kompletterade uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2014, s. 135. 
57 För rättsfallstolkning, se Lehrberg (2010) s. 124 ff. Asp, Petter, Våldtäkt mot barn och psykisk störning. 
Rättsfallsanalys. Karnov Nyheter oktober 2012. Underrättsdomarna i målet kommer till viss mån bidra till 
analysen, Hovrätten för Västra Sverige, dom 2011-09-20, B1892-11 och Värmlands Tingsrätt [cit. TR], dom 
2011-02-16 B 936-10. 
58 Kleinman (2013), s. 33 ff. 
59Vogel, Hans-Heinrich, “Den juridiska litteraturen” i Bernitz, Ulf, Finna rätt: juristens källmaterial och 
arbetsmetoder, 13., aktualiserade och kompletterade uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2014, s. 185. 
60 Se till exempel Lindblad & Lainpelto (2011). 
61 Sandgren (2015), s. 54. 
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rättslig ställning som auktoritativa rättskällor. När det ska avgöras om ett barns beteende och 

svårigheter består av en NPF ska det bedömas om barnets problematik faller in under de krite-

rier som uppställs i psykiatriska diagnosmanualer. I uppsatsen ska därför olika NPF beskrivas 

utifrån de två största diagnosmanualerna, DSM-manualen version 5 och ICD-manualen vers-

ion 10. 

 I uppsatsen ska en kort utblick i internationell forskning göras. Syftet är inte att ut-

föra en komparativ studie utan utblicken ska endast användas som en ”argumentations-

bank”.62  

 

1.4.4 Samhällsvetenskaplig metod 

1.4.4.1 Kvalitativ intervjustudie  

För att uppfylla uppsatsen tredje frågeställning ska data samlas in genom en intervjustudie. 

Genom en kvalitativ undersökning kan man gå på djupet i ett avgränsat empiriskt fält och an-

vända sig av noggrant utarbetade intervjuer med få respondenter.63 Utifrån uppsatsens syfte 

består respondenterna av förhörsledare och offentliga försvarare. Intervjuerna ska vara semi-

strukturerade och ett antal bestämda frågor blir återkommande i varje intervju.64 I syfte att få 

spontana svar kommer frågorna inte förmedlas till respondenterna före intervjun, vilket inte 

heller bör vara nödvändigt då det rör sig om vardagliga spörsmål för respondenterna.65 Det är 

dock av stor betydelse att syftet med intervjun klargörs i förväg för att undvika missförstånd 

och säkerställa att respondenterna är medvetna om intervjuns karaktär.66  

 Med hänsyn till det geografiska avståndet mellan uppsatsförfattaren och responden-

terna ska intervjuerna hållas över telefon. Samtliga respondenter ska informeras om att inter-

vjun spelas in och att de har rätt att ta del av det färdiga resultatet av uppsatsen. 

 Intervjuerna ska därefter transkriberas med följande begränsningar. Utöver talet 

kommer andra kommunikationskanaler (kroppsposition, gester, ansiktsuttryck och dylikt) 

vara omöjliga att observera och faller per automatik bort.67 Inte heller eventuella pauser i svar, 

tvekande uttryck eller intervjuarens egna instämmanden kommer antecknas.68 

                                                
62 Asp (2004), s. 53 ff., Sandgren (2015), s. 46, 54 f. 
63 Harboe (2013), s. 35, 58.  
64 Harboe (2013), s. 56. Se frågorna i bilaga 1-2.  
65 Notera att en intervju, trots en mer avslappnad ton, inte är detsamma som ett vardagssamtal. Oavsett utform-
ning kräver intervjuerna ett noggrant förarbete, Harboe (2013), s. 55. 
66 Se Ekholm & Fransson (2002), s. 18. Se även Sandgren (2015), s. 51.  
67 Se Ekholm & Fransson (2002), s. 20 för diskussion om för och nackdelar med att inte observera 
kommunikationskanaler. 
68 Se Harboe (2013), s. 115 f. för viktiga aspekter vid begränsning vid transkribering. 
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Sammanfattningsvis kommer endast vad personen har sagt och inte hur personen har pratat 

skrivas ut. Materialet kommer därefter kodas för att sedan skapa teman som därefter kategori-

seras.69 Genom denna metod sätts uttalanden i nya sammanhang genom så kallad 
rekontextualisering. I första ledet sker det per enskild intervju och därefter sätts alla respon-

denters uttalanden ihop.70 De återkommande intervjufrågorna kommer att vara utgångspunk-

ten för skapandet av teman. Utifrån den övriga informationen som ges kommer nya teman att 

kunna skapas och därigenom bilda egna ämnen.71 Redovisningen av intervjuerna ska ske ge-

nom belysande citat som väljs ut i syfte att motsvara uppsatsens frågeställning och ge en ökad 

förståelse för problematiken/icke-problematiken på området.72 Målsättningen är att urvalet, 

sammanhanget de presenteras i och sammanfattade texter av svaren ska ske utifrån ett objek-

tivt perspektiv men uppsatsförfattarens egen hypotes kommer oundvikligen påverka samman-

ställningen av resultatet. 

 

1.4.4.1.1 Respondenter 

Det ska hållas intervjuer med förhörsledare från de tre mest folktäta städerna och därefter 

höra representanter från städer med olika befolkningsmängder. Syftet är att få en viss geogra-

fisk spridning. Efter att ha utfört en provintervju och sedan reviderat frågorna kommer sex re-

spondenter att intervjuas. Förhörsledarna kommer inte nämnas vid namn utan vid citaten 

kommer deras stad som de arbetar i att refereras och skälet till detta är att belysa skillnader i 

svar utifrån geografiska platser. 

Vid genomförandet av intervjuerna med de offentliga försvararna kommer det geogra-

fiska området i stället begränsas till Stockholm. Skälet till detta är att försvararuppdraget är 

detsamma oavsett geografisk plats och det är inte på samma sätt intressant att se variation 

över landet. Även i detta fall ska en provintervju hållas och efter att ha reviderat frågorna 

kommer sex respondenter att intervjuas.  

 

1.4.4.2 Empiriskt material i form av underrättsavgöranden 

För att undersöka om vetskapen om den unge lagöverträdarens NPF påverkar domstolens be-

visvärdering ska underrättsavgöranden studeras. Urvalet i tid har begränsats till 2013 och 

                                                
69 Se Harobe (2013), s. 116 och Aspers, Patrik, Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden, 2., 
[uppdaterade och utökade] uppl., Liber, Malmö, 2011, s. 167 f. 
70 Harboe (2013), s. 117. 
71 Se textanalysens tre steg i Holme & Solvang (1997), s. 141 f. 
72 Se Holme & Solvang för hur man väljer och arbetar med citat, Holme & Solvang (1997), s. 142, 144. 
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2014 för att anpassa materialet till uppsatsperiodens omfång. Samtliga underrättsdomar ska 

sökas fram genom publicerade avgöranden i rättsdatabasen Infotorg.73 I studien ska tre 

sökord, autism*, ADHD* och Asperger* användas och domar i vilka de tilltalade är mellan 

15 och 17 år gamla vid brottstillfället.74 Den tilltalades trovärdighet har alltid inverkan på 

bevisvärdering men bör ha störst betydelse i mål i där utsagor utgör den huvudsakliga bevis-

ningen vilket är brott mot person.75 I uppsatsen ska därför domar med brottsrubriceringen 

misshandel och olika sexualbrott analyseras. Vid urvalet ska endast mål i vilka det är visat att 

den tilltalade har en NPF inkluderas. Har den misstänkte själv berättat om sin NPF och detta 

inte ifrågasätts av domstolen innefattas de av studiens syfte. Emellertid ska mål i vilka en ut-

redning gällande eventuell NPF endast är beställd men inte genomförd omfattas. Vidare ska 

det vid urvalet av domar presumeras att brotten har skett högst två år innan åtalet. Om en till-

talad till exempel är 19 år vid domen ska gärningsmannens ålder vid brottstillfället kontrolle-

rats men detsamma gäller inte om den tilltalade är 25 år vid åtalet. Mot bakgrund av reglerna 

för tidsfrister om unga lagöverträdare är urvalet befogat. Vid analys av domar ska målsägan-

denas och den tilltalades kön inte beaktas. Anledningen till detta är att syftet med uppsatsen 

inte är att skilja på kön och likaså inte att föra ett genusvetenskapligt resonemang kring mål-

sägandenas eller de tilltalades kön. 

 Det insamlade materialet ska analyseras genom så kallad grounded theory. Metoden 

bygger på att tillämparen systematiskt genererar teori från data, vilket utgör en induktiv me-

tod.76 Domskälen ska studeras gång på gång, utan några förutfattade hypoteser, i syfte att klar-

lägga teman. Temana ska sedan analyseras och ligga till grund för uppsatsens slutsatser samt 

redovisas genom belysande citat. Det finns risk att urvalet påverkas av tillämparens egen, i 

många fall omedvetna, hypotes vilket medför att citat väljs utifrån denna. Genom att domarna 

redogörs för i både tabell och skrift är förhoppningen att problemet ska minimeras. Citaten 

ska återges korrekt bortsett från att den tilltalades och målsägandes namn och kön ska anony-

miseras.  

 Det bör påpekas att en kvalitativ studie av domskäl inte är helt problemfritt ur en 

metodologisk synvinkel. Domstolarna ska, enligt 30:5 st.1 p.5 RB, ange vad som är bevisat i 

målet vilket ska motsvara rättens motivering till domslutet. Kravet att domstolen måste ha 

motiverade domskäl, och i dessa redovisa för den gjorda bevisvärderingen, följer även av 
                                                
73 Ansvarig för databasen har bekräftat att alla publicerade domar från och med 2012 finns att tillgå. 
74 Detta innebär att den tilltalade är född 1997, 1998 eller 1999 men även ungdomar födda 1996 ska medräknas. 
75 Jämför till exempel med ringa narkotikabrott i form av bruk eller rattfylleri där den huvudsakliga bevisningen 
består av urin- och blodprov. 
76 Glaser, Barney G., Att göra grundad teori: problem, frågor och diskussion, Sociology Press, Mill Valley, Ca, 
2010, s. 30 f. Kallas även för öppen kodning, se Lainpelto (2012), s. 21. 
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svensk grundlag och Europakonventionens krav på en rättvis rättegång.77 Vad som ingår i en 

motiverad bevisvärdering är av avgörande betydelse för studien. Frågan är om alla omständig-

heter som har påverkat värderingen måste redovisas. Ett sådant omfattande krav bör vara en 

orimlighet. Samtidigt är det vanligt att domstolarna använder sig av standardiserade formule-

ringar och intetsägande hänvisningar.78 Standardiserade formuleringar, såsom bär det 

självupplevdas prägel, ska undvikas och det bör krävas av domstolen att rätten ska försöka 

beskriva varför vissa fakta anses bevisade.79. Kombinationen av de kunskapsteoretiska och 

metodologiska problemen som uppstår vid bevisvärderingen och den tidspress som råder vid 

utformandet av domskäl kan leda till att de verkliga skälen ersätts av vedertagna formule-

ringar.80 Sammanfattningsvis bör slutsatsen kunna dras att det föreligger omständigheter som 

har påverkat bevisvärderingen men som inte har redovisats i domskälen, vilket försvårar en 

kvalitativ studie av domar. 81 

 

1.5 Avgränsning  

Uppsatsen behandlar bland annat bemötandet av unga lagöverträdare med funktionsnedsätt-

ningar under förundersökningen med tyngdpunkt på polisens bemötande. Detta medför att so-

cialnämndens och kriminalvårdens bemötande av dessa ungdomar faller utanför uppsatsens 

ram. Utifrån avgränsningen kommer inte heller frihetsberövande att studeras. I studie 2 om-

fattas, av metodologiska skäl, endast mål i vilka åtal väckts och inte förundersökningar som 

lagts ned eller i vilka åklagaren beslutat om förundersökningsbegräsning eller åtalsunderlå-

telse. 

 

1.6 Disposition 

Arbetet är indelat i sju kapitel. Efter det inledande kapitlet följer ett kapitel (2) om internat-

ionell rätt som följs av ett kapitel (3) om nationell rätt. Därefter presenteras uppsatsens empi-

riska materiel i form av kvalitativa intervjuer (4) och studie av underrättsdomar (5). Därefter 

diskuteras och analyseras uppsatsens material ingående (6), vilket följs av ett kapitel i vilket 

uppsatsens frågeställningar besvaras kortfattat och en avslutande diskussion (7).  

                                                
77 Ekelöf, Edelstam & Pauli (2011), s. 272 f., SOU 2001:103, s. 275 f. och Bergholtz (1987), s. 97 ff.  

78 Lainpelto (2012), s. 188 f. 
79 Lindell, Bengt, Sakfrågor och rättsfrågor: en studie av gränser, skillnader och förhållanden mellan faktum och 
rätt = [Matters of fact and matters of law] : [a study of borderlines, differences and relationships between fact 
and law], Iustus, Diss. Uppsala: Univ., Uppsala, 1987, s. 114 f. 
80 Ekelöf, Edelstam & Pauli (2011) s. 174. 
81 Lainpelto (2012), s. 189 och där hänvisad litteratur. Se till exempel JO-beslutet den 15 september 2015 i vilket 
det riktas kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för bristfällig utformning av domskälen i en brottmålsdom. 
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2. Internationella konventioner  

2.1 Inledning 

Syftet med detta kapitel är att utreda vilken betydelse Europakonventionen och Barnkonvent-

ionen har för det svenska rättsväsendets bemötande av unga lagöverträdare. Det centrala för 

denna redogörelse är förhör och nationella domstolars formulering av domar. Barnkonvent-

ionen är den första och främsta konventionen som behandlar barns rättigheter och är nödvän-

dig att beröra i en uppsats om unga lagöverträdare. 

 

2.2 Artikel 6 Europakonventionen – rätten till en rättvis rättegång 

2.2.1 Tolkningsprinciper 

Europakonventionens bestämmelser är allmänt formulerade, vilket ger upphov till olika slags 

tolkningar. Med anledning av detta finns det en rad vägledande tolkningsprinciper. Tre av de 

mest grundläggande är proportionalitetsprincipen, margin of appreciation och principen om 

autonoma begrepp.82 Proportionalitetsprincipen innebär att det men som den enskilde tvingas 

lida till följd av ett rättighetsintrång, måste stå i rimlig proportion till det syfte som staten eller 

det allmänna vill uppnå̊ med intrånget.83 Margin of appreciation har framkommit för att 

Europakonventionen ska kunna följas av alla medlemsstater, trots vitt skilda värderingar inom 

religion, ekonomiska förutsättningar och rättssystem. Gemensamt för dessa tolkningsprinciper 

är att de utgör ett hjälpmedel för att upprätthålla och främja de ideal och värderingar som rå-

der i ett demokratiskt samhälle.84  

 

2.2.2 Förhör  

Rätten till en rättvis rättegång i artikel 6 Europakonventionen gäller redan under förundersök-

ningsstadiet, trots att detta inte uttrycks specifikt i bestämmelsen. Förklaringen till detta hittas 

i innebörden av det autonoma uttrycket anklagad för brott. Enligt Europadomstolens 

sammanfattade praxis ska artikeln aktualiserats när en myndighet har vidtagit en åtgärd som 

lett till att en persons situation väsentligt påverkats av att det föreligger en misstanke mot per-

sonen.85 Principen om det kontradiktoriska förfarandet som aktualiseras vid denna tidpunkt 

                                                
82 Se not 44 för definition av autonoma begrepp.  
83 Se definition i Ehrenkrona, Carl, Rättssäkerhetsbegreppet och Europakonventionen, SvJT 2007 s. 38-50, s. 40. 
84 RättsPM 2012:5, s. 5. 
85 NJA 2001 s. 344. Se där refererad praxis från Europadomstolen. Notera att artikeln skyddar den anklagade och 
kan inte åberopas av andra parter, Danelius (2015), s. 175. 
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berättigar den tilltalade att ta del av, och kommentera allt processmaterial samt beredas möj-

lighet att föra sin talan på bästa sätt, vilket inkluderar rätten att åberopa egen bevisning.86 Allt 

material som domstolen lägger till grund för en dom måste ha varit i föremål för ett kontra-

diktoriskt förfarande.87 Vidare är principen om parternas likställdhet inom processen, equality 

of arms tillsammans med in dubio pro reo (åklagarens bevsibörda), av stor betydelse.88 Dessa 

två principer korrelerar med den grundläggande rätten för den misstänkte att betraktas som 

oskyldig tills motsatsen bevisas och en principiell rätt att inte uttala sig.89 

 Domstolen har anfört att särskilt artikel 6.3 är relevant innan rättegången, förutsatt att 

rättegången kommer ta skada om rättigheterna i artikeln inte tillgodoses.90 Huruvida en kränk-

ning av artikel 6 föreligger kan endast avgöras efter processens slut. Vilket innebär att det är 

först när processen avslutats som det går att avgöra om en part lidit skada av kränkningen.91 

Enligt artikel 6.3.a ska den misstänkte, i detalj och på ett språk hen förstår, underrättas om in-

nebörden av, och grunden för, anklagelsen.92 Underrättelsen kan vara både muntlig och skrift-

lig såtillvida den möjliggör för den misstänkte att förbereda sitt försvar på ett tillfredsställande 

sätt.93 Underrättelsen måste ges på ett, för den misstänkte, begripligt språk. I Brozicek mot Ita-

lien finns ett exempel på när rättsväsendet inte tillhandahållit information på ett begripligt 

språk. I målet hade den misstänkte inte kunnat tillgodogöra sig underrättelsen eftersom hen 

inte pratade tillräckligt bra italienska.94  

 

2.2.2.1 Särskilt om unga lagöverträdare och personer med funktionsnedsättningar  

Principen om att lika fall ska bedömas lika är en av Europakonventionens rättssäkerhetsga-

rantier och denna princip är essentiell att ha i åtanke vid studier av bemötandet av unga lagö-

verträdare meden funktionsnedsättningar. Trots att olikheter i bedömningar är oundvikliga i 

landets domstolar, ska en och samma domstol döma likadant i identiska fall.95 Rätten till en 

rättvis rättegång innefattar en rätt till förståelse. Ett exempel på vikten av att alla har rätt att 

                                                
86 Danelius (2015), s. 260. 
87 Danelius (2015), s. 262, 271 f. 
88 Danelius (2015), s. 260.  
89 Danelius (2015), s. 260, 299, 327. Utöver artikel 6.2 finns inte rätten att betraktas som oskyldig reglerad i 
svensk lag. Jfr. åklagarens krav på objektivitet i 23:4 st. 1 RB, 20:2 st, 3 RB och 1:2 Regeringsformen 
(1974:152). 
90 Se bland annat Brennan mot Storbritannien, 16 oktober 2001 och Berlinski mot Polen, 25 november 1993. 
91 Danelius (2015), s. 259. 
92 Danelius (2015) s. 339. Enligt JO ska underrättelsen innehålla så konkreta uppgifter som möjligt och innefatta 
en rättslig kvalificering av gärningen, JO 1989/90 s. 60.  
93 Danelius (2015), s. 339. 
94 Brozicek mot Italien, 19 december 1989. 
95 Danelius (2015), s. 263 f.  



 

 

17 

förstå processen finns i Timergaliyev mot Ryssland i vilket den misstänktes hörselfunktions-

nedsättning inte beaktats på korrekt sätt. Detta resulterade i att den misstänkte inte kunde följa 

förhandlingen på ett effektivt sätt på grund av att den ryska domstolen inte vidtagit åtgärder 

för att tillgodose kravet på en rättvis rättegång.96 

 I S.C. mot Förenade kungariket stod ett elvaårigt barn åtalad för brott. Barnet hade 

inte, på grund av sin ålder och låga intelligens, möjlighet att tillgodoräkna sig information un-

der rättegången. Europadomstolen fann att detta stred mot artikel 6.1 och underströk vikten av 

att rättsväsendet måste ha förståelse för de svårigheter ett barn kan ha under en rättegång samt 

anpassa processen efter den misstänktes uppfattningsförmåga.97  

  I Panovits mot Cypern handlade det huvudsakligen om en 17-åringens rätt till försva-

rare under polisförhör, Europadomstolen uttalade sig dock även generellt om förhör med un-

deråriga. Domstolen anförde att när barn anklagas för brott måste barnets ålder, mognadsgrad 

och intellektuella samt känslomässiga kapacitet beaktas. Vederbörlig hänsyn ska tas till den 

minderårigas särskilda sårbarhet från och med att förundersökningen inleds och särskilt under 

polisförhör. Domstolen tydliggjorde att polisen har ett ansvar att se till att barnet har en or-

dentlig förståelse för vad utredningen gäller, vad som står på spel, vilka rättigheter barnet har 

och slutligen vilket straff hen riskerar.98 

 

2.2.3 Utformning av domskäl 

Europakonventionen uttalar sig inte om nationella länders bevisvärdering, utöver vad som 

följer av rätten till en rättvis rättegång, men ställer krav på att de nationella domstolarnas av-

göranden måste vara motiverade.99 Kravet har utformats genom praxis som grundar sig i arti-

kel 6. Följande två rättsfall illustrerar detta krav; Ruiz Torija och Hiro Balani mot Spanien. I 

båda fallen har Europadomstolen ansett att avsaknaden av domskäl har lett till att parterna inte 

fått vetskap om domstolen tagit ställning till deras anföranden eller inte. Enligt Europadom-

stolen kunde anledningen vara att domstolarna underlåtit att pröva dessa grunder eller att 

domstolarna undvikit att klargöra varför de anförandena inte ansetts hållbara. Oavsett vilket 

stred förfarandet mot artikel 6.1.100  

                                                
96 Timergaliyev mot Ryssland, 14 oktober 2008, Danelius (2015), s. 298 och SvJT 2009 rf s. 90. 
97 S.C. mot Förenade kungariket, 15 juni 2004, Danelius (2015), s. 299. Liknande situation befann sig två pojkar 
i T. och V. mot Förenade kungariket, 16 december 1999. Se även Adamkiewicz mot Polen, 2 mars 2010. 
98 Panovits mot Cypern, 11 December 2008 se till exempel § 67. SvJT 2009 rf s. 112, Danelius (2015), s. 349. Se 
även Hovrätten för Västra Sverige, dom 2010-03-16, B 1132-10 i vilket domstolen hade en liknande situation 
men som hovrätten inte ansåg strida mot artikel 6.  
99 Se Europadomstolens fastställande i SOU 2001:103 s. 175 f. 
100 Ruiz Torija och Hiro Balani mot Spanien, 9 december 1994, Danelius (2015), s. 208, 313.  
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  I ett mål rörande förolämpning, Fomin mot Moldavien, överklagade den tilltalade 

underinstansens dom och anförde bland annat ett flertal skäl för att anklagelserna inte var tro-

värdiga. Överinstansen uttalade inte sig om invändningarna och överinstansens förfarande 

stred därför mot 6.1.101 Enligt Europadomstolens praxis på området måste det framgå av 

domskälen hur domstolen tagit ställning till parternas yrkanden och invändningar. Slutsatsen 

är att domstolar kan, genom att inte motivera sina domskäl, bryta mot artikel 6.1. 

 

2.3 Barnkonventionen 

2.3.1 Grundprinciperna102 

Enligt artikel 2 ska medlemsstaterna tillgodose att inga barn diskrimineras på grund av:  

barnets eller dess förälders eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska 

eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd 

eller ställning i övrigt.103  

 

Artikeln innebär dels att barn inte får diskrimineras i förhållande till vuxna, dels att barn inte 

får diskrimineras i förhållande till andra barn.104 Artikeln medför att konventionsstaterna 

måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att alla unga lagöverträdare ska behandlas lika.105 

Definitionen av funktionsnedsättning går att finna i förarbetena till FN:s konvention om rät-

tigheter för personer med funktionsnedsättning och lyder som följande:  

personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsätt-

ningar, vilka i samspel med olika hinder kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i 

samhället på lika villkor som andra.106 

 

I artikel 3 föreskrivs principen om barnets bästa och principen anses vara Barnkonventionens 

grundpelare. Ur principen kan två grundläggande tankar härledas 1.) Barn har ett fullt och lika 

människovärde och är inte mindre värda än vuxna, samtidigt som 2.) Barn är sårbara och be-

höver särskilt stöd och skydd.107 Det ska dock noteras att inte finns någon enhetlig definition 

                                                
101 Fomin mot Moldavien, 11 oktober 2011, Danelius (2015), s. 315 och se s. 316 för undantag. 
102 Nedan kommer tre stycken av konventionen fyra grundläggande principer, artikel 2, 3 och 12 att redogöras 
för. Alla fyra utgör rättigheter i sig men de ska även vara vägledande i hur övriga artiklar i konventioner tilläm-
pas.  
103 Av kommentaren till artikeln framgår det att med begreppet handikapp avses funktionsnedsättning, Barnrätts-
kommitténs allmänna kommentar nr. 10 (2007), s. 6, 26. 
104 SOU 1997/116 s. 65..  
105 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 9 (2006), s. 4. 
106 Enligt artikel 1.2, A/AC.265/2006/4, bilaga II, Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 9 (2006) s. 4, Se 
även diskussion om avsaknaden av handikapp i RF, SOU 1997/116 s. 72. 
107 SOU 1997/116 s. 124 f.  
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av barnets bästa utan barnets bästa måste avgöras i det enskilda fallet med beaktande av just 

det barnets behov, intresse och situation.108 Barnets bästa kan fastställas genom en tillämp-

ning av ett objektivt och subjektivt perspektiv. Det objektiva perspektivet ska grunda sig på en 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och uppfylls genom inhämtande av kunskaper 

från experter. Det subjektiva perspektivet innefattar i stället barnets egen vilja och det är där-

med av avsevärd vikt att barnet själv får uttala sig.109  

 Enligt artikel 12 ska barnet tillförsäkras och tillgodoses rätten att bilda egna åsikter, 

att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet och när detta sker ska barnets åsikter till-

mätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Det är tydligt att artikeln är 

grundläggande för att ett barn som misstänks, åtalas eller befinns skyldigt till att ha begått ett 

brott. Artikeln medför att det finns ett underliggande krav att barnet måste förstå anklagel-

serna och möjliga konsekvenser samt eventuellt straff. På så sätt får barnet möjlighet att på 

bästa sätt redogöra för händelserna som ligger till grund för misstanken och åtalet. Beträf-

fande barnets förståelse föreligger även en rätt att på ett effektivt sätt kunna resonera med sitt 

ombud gällande bevis, vittnesmål och påföljd.110 Rätten att bli hörd har stark koppling till arti-

kel 2 och barns språk eller funktionsnedsättningar får inte hindra barnet från att få sin rätt er-

känd. 

 Barn med funktionshinder som inte kan uttrycka sig verbalt skall bli hörda på något 

annat sätt, exempelvis genom olika medier, tekniska hjälpmedel eller genom konstnärligt 

skapande.111  

 

2.3.2 Straffprocessuella rättigheter 

Det finns främst två artiklar i Barnkonventionen som reglerar straffprocessen för unga lagö-

verträdare, artikel 37 och 40. Artikel 37 är främst tillämplig vid frihetsberövande av unga 

lagöverträdare och faller därav utanför ramen för uppsatsen. 

 Av artikel 40.2 framkommer att alla som arbetar med unga lagöverträdare ska ha en 

hög kompetens för arbetet. Det krävs att det finns yrkesutövare som är väl insatta i barnets, 

och speciellt tonåringens, fysiska, psykologiska, psykiska och sociala utveckling vilket är av 

särskild stor vikt om barnet har en funktionsnedsättning.112 En av rättigheterna som följer av 

artikeln är att ett barn inte ska tvingas avge vittnesmål eller tvingas erkänna sig skyldig. 

                                                
108 Singer (2012), s. 17, 34.  
109 Singer (2012), s. 34, SOU 1997/116 s. 132 ff. 
110 För hela stycket se Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr. 10 (2007), s. 15. 
111 SOU 1997/116 s. 175. 
112 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr. 10 (2007), s. 14. 
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Åklagarmyndigheten skriver att barnets ålder och utveckling, förhörets längd, barnets brist på 

förståelse, risken för okända konsekvenser eller ett frihetsberövande kan leda till att barnet er-

känner något som inte är sant.113 Enligt artikeln ska barnet ha rätt att, utan kostnad, få hjälp av 

tolk. Denna rättighet gäller inte endast för barn som talar ett annat språk utan också för barn 

med funktionshinder.114 

 I artikel 23 föreskrivs den vägledande principen för barn med funktionsnedsättning; 

de ska kunna åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer vär-

dighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället.115 I enlig-

het med artikel 23 och 40.2 ska konventionsstaterna säkerställa att barn med funktionsned-

sättningar får adekvat och ändamålsenligt stöd av välutbildade yrkesutövare.116 

  

                                                
113 RättsPM 2013:7: s. 17. 
114 RättsPM 2013:7: s. 18. 
115 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr. 9 (2006), s. 5. 
116 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr. 10 (2007), s. 19. 
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3. Nationell rätt  

3.1 Inledning 

Följande kapitel syftar till att redogöra för de regler som finns i svensk rätt gällande förhör 

med unga lagöverträdare och utformning av domskäl. En utförlig genomgång av beviskravet 

är vidare behövligt för att kunna analysera resultatet från studie 2. 

 

3.2 Förhör med unga lagöverträdare  

Av de utredningsmetoder som finns att tillgå anses förhör vara en av de viktigaste källorna för 

att få information om den påstådda gärningen. Förhöret syftar till att få en uppfattning av den 

brottsliga gärningen och övriga omständigheter som kan kopplas till brottet samt finna en 

eventuell gärningsman.117 Trots det finns det förhållandevis sparsamt med regler om hur för-

hör under förundersökningen ska gå till i RB, LUL och FUK. 

 Det ställs betydligt högre krav på förhörsledare som ska höra barn, oavsett barnets 

ställning i målet, i jämförelse med vuxna. Barn skiljer sig från vuxna i hur de uppfattar sin 

omgivning, deras verbala förmåga och bristande konsekvenstänk, vilket påverkar förutsätt-

ningarna för ett förhör.118 Utöver reglerna i RB tillämpas specifika regler i LUL och FUK vid 

förhör med misstänkta som är mellan 15 och 17 år gamla. Inledningsvis kan noteras att förun-

dersökning enligt 2 § LUL ska ledas av åklagare eller polisman som, med avseende på in-

tresse och fallenhet för arbete med unga lagöverträdare, är särskilt lämpad för uppgiften. För 

att förbättra förundersökningsledarens inblick i den unges livssituation och vilka åtgärder som 

krävs för att tillgodose den misstänktes behov ska ett yttrande inhämtas från socialnämnden 

enligt 11 § LUL.119 

  När någon under 18 år skäligen kan misstänktas för ett brott för vilket fängelse kan 

följa ska vårdnadshavare och socialnämnden underrättas samt kallas till förhöret enligt 5-7 §§ 

LUL .120 Det övergripande syftet är att ge vårdnadshavaren en inblick i lagföringsprocessen 

och även att ge den unge största möjliga stöd.121  

                                                
117 Bring & Diesen (2009), s. 302. En av polisen huvuduppgifter är att utreda och bedriva brott och att hålla för-
hör är ett led i detta enligt 2 § p. 3 Polislag (1984:387).  
118 Bring, Diesen & Wilton Wahren (2008), s. 91 f. 
119 Läs mer om socialtjänstens närvaro och deras yttrande, Nordlöf (2005), s. 273 ff., 328 ff. Se även 3 § LUL för 
val av förundersökningsledare. 
120 I 5 § står det ”vårdnadshavaren eller annan som svarar för den unges vård och fostran samt annan som har en 
fostrande roll i förhållande till den unge..” se prop. 1994/95:12 s. 65 för närmare beskrivning. 
121 Bring, Diesen & Wilton Wahren (2008), s. 92 ff. Se även hänvisat ställe för undantag från detta. Läs även 
Nordlöf (2005), s. 352 ff. där det b.la. betonas att syftet med vårdnadshavarnas närvaro ska utgöra något positivt.  
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 Enligt 17-18 §§ FUK får barnet inte ta skada av förhöret eller innebära en fara för 

denne. Förhöret får inte heller utföras mer ingående än vad omständigheterna kräver eller äga 

rum vid fler tillfällen än vad som är nödvändigt med hänsyn till utredningens art och barnets 

bästa.122 Vidare bör förhör med någon som är under 18 år hållas av en person som innehar 

särskild kompetens för uppgiften. I brist på en mer aktuell definition får svar sökas i vad som 

anses vara paragrafens förarbete, en konseljakt från 1947:  

I hög grad önskvärt är givetvis att förhörsledaren har det rätta handlaget med barn och en 

god förståelse för de särskilda problem som böra vid förhör med barn. Om möjligt bör för-

hörsledare ha praktisk erfarenhet i barns fostran och vård.123  

 
 Enligt 19 § FUK bör någon som äger särskild sakkunskap i barn- eller förhörspsyko-

logi biträda vid förhöret om utsagan är av avgörande betydelse för utredningen och om det an-

ses vara av vikt med hänsyn till barnets ålder och utveckling samt brottets beskaffenhet. An-

gående om en utsaga är av avgörande betydelse anger förarbetena:  

Om i mål angående ansvar för brott, som kan förskylla frihetsstraff, utsaga av barn är av av-

görande betydelse för utredningen, synes undersökningsledare icke böra äga underlåta att 

begagna den särskilda sakkunskap som kan stå till buds. Sådan sakkunskap kan emellertid 

böra anlitas även i annat mål, om utsaga av barn har dylik betydelse.124  

 

När 19 § FUK diskuteras i doktrinen sker det i samband med målsäganden, huvudsakligen 

målsäganden i sexualbrott. Trots att det i doktrinen inte beskrivs att bestämmelsen är tillämp-

lig även vid förhör med misstänkta ska paragrafen, enligt Karnovs lagkommentar, även til-

lämpas även när ett barn är misstänkt för brott.125 

 Av 24 § LUL framgår att en offentlig försvarare ska förordnas för en lagöverträdare 

som inte fyllt 18 år, om det inte är uppenbart att hen saknar behov av försvarare. 

 

3.2.1 Särskilt om unga lagöverträdare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Utöver det som sagts under kapitel 3 gällande bedömningsproblematik vid förhör med barn 

med NPF följer här en redogörelse för mer generella riktlinjer. Riktlinjerna framkommer av 

boken Att intervjua barn med intellektuella och neuropsykiatriska funktionshinder av Ceder-

                                                
122 Kraven har dock skärpts, se JO 2008/09 s. 99. 
123 Promemoria till ärende nr 160 i konseljakten den 19 december 1947 är att betrakta som förarbete till FUK en-
ligt Lindberg, Förundersökningskungörelse (1947:948) Lexino 2016-01-01. För aktuellt stycke, se 58 ff. i pro-
memorian.  
124 Promemoria till ärende nr 160 i konseljakten den 19 december 1947, s. 58 ff. 
125 Lindberg, Förundersökningskungörelse (1947:948) 19 § Lexino 2016-01-01 Läs om målsägande i Bring, Die-
sen & Wilton Wahren (2008), s. 92 ff., Bring & Diesen (2009), s. 336 f. och se även Nordlöf (2005), s. 275 f.  
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borg med flera (2009), vars syfte är att utgöra hjälpmedel vid förhör med målsägande. Många 

av riktlinjerna bör gälla även vid förhör med misstänkta.126 När barn intervjuas, med eller utan 

NPF, måste intervjuaren sträva efter att barnet själv ska få berätta. Enligt författarna får barn 

som intervjuas i samband med myndighetsutövning ofta frågor som inte är anpassade efter de-

ras utvecklings- eller kompetensnivå. Detta kan leda till i att barnet inte får möjlighet att 

återge sin egen version vilket kan resultera i att barnets utsaga inte uppfattas som trovärdig. 

Enligt riktlinjerna ska förhörsledaren i förväg bekanta sig med barnet och vara insatt i barnets 

funktionsnedsättning och livssituation. Under intervjun ska i de allra flesta fall förhörsledare 

undvika kroppskontakt, snabba och komplicerade frågor samt frågor med suggestivt inne-

håll.127  

 Som ovan nämnts är 19 § FUK även tillämplig vid förhör med misstänkta. Enligt 

åklagarmyndigheten, som redogör för paragrafen i samband med målsägandeförhör, kan en 

sakkunnig bidra med kunskap om barns utveckling eller eventuella funktionshinder. Funkt-

ionsnedsättningen är viktig vid förståelsen och värderingen av barnets berättelse och eventu-

ella symptom. Enligt åklagarmyndighetens handbok i ämnet kan ett barn med ett funktions-

nedsättningar ha extra svårt att uttrycka sig och kan behöva särskilt stöd för att klara av ett 

förhör. Åklagaren bör därför, vid förhör med yngre barn eller när barn har en funktionsned-

sättning, alltid överväga att anlita expertis i anslutning till förhöret.128 I samband med barnför-

hör betonas det i förarbetena att uppgifter om barnet ska inhämtas innan förhöret:  

Det torde vara av utomordentlig betydelse att dessa egenheter hos barnvittnesmålen noga be-

aktas vid förundersökningen och inför rättegången, det torde även böra framhållas, att de 

upplysningar, som skola inhämtas om vittnen eller åtalade, borde när det gäller barn också 

avse eventuell efterblivenhet, psykopati, skolgång i hjälpskola av något slag och dylikt.129 

 

Utöver generella regler beträffande förhör med misstänkt saknas specifika regler för förhör 

med unga lagöverträdare under huvudförhandlingen. Notera dock att målen ska handläggas, 

om inte hinder föreligger, av lagfarna domare och nämndemän som är särskilt utvalda av 

domstolen enligt 25 § LUL.130  

 

                                                
126 Denna tolkning har bekräftats via mail av författarna Ann-Christin Cederborg och Clara Hellner Gumpert, 3:e 
november 2015.  
127 För hela stycket se Cederborg, Hellner Gumpert & Larsson Abbad (2009), s. 32, 35 ff. 
128 Notera att åklagarmyndigheten endast analyserat tillämpningen av 19 § i förhållande till målsägande, se 
Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn, Handbok 2012, s. 35. 
129 Promemoria till ärende nr 160 i konseljakten den 19 december 1947, s. 65 ff. 
130 Bestämmelsen är inte en behörighetsregel utan ett sätt att markera kravet på specialisering, prop. 2000/01:56 
s. 23. För mer regler rörande huvudförhandling se 25-30 §§ LUL.  
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3.3 Domskäl 

3.3.1. Beviskrav i brottmål 

Den mest grundläggande strävan inom brottmål är att ingen oskyldig ska dömas för brott. För 

att motverka felaktiga domar gäller beviskravet ställt utom rimligt tvivel i brottmål.131 Det 

innebär att det praktiskt taget ska framstå som uteslutet att den åtalade är oskyldig.132 Det, i 

sin tur, innebär att eventuella friande alternativ till åklagarens gärningspåstående måste elimi-

neras för att bevisningen ska leda till en fällande dom. I enlighet med doktrin ska beviskravet 

gälla i vart fall i förhållande till samtliga objektiva rekvisit.133 

 Frågan är vilka beviskrav som gäller vid bedömning av det subjektiva rekvisitet. 

Uppsåtet är, till skillnad från det objektiva rekvisitet som ofta är synligt och konkret, starkt 

knutet till den enskilda individen. I slutändan ska rätten fastställa den tilltalades mentala till-

stånd vid brottstillfället.134 Trots vissa meningsskiljaktigheter inom doktrinen har HD fastsla-

git att beviskravet ställt utom rimligt tvivel även gäller vid bedömningen av det subjektiva 

rekvisitet.135 Angående nödvärn har HD i NJA 1990 s. 210 föreskrivit att samma krav inte kan 

tillämpas för nödvärn som för objektiva rekvisit och att åklagaren i stället ska lägga fram till-

räckligt med bevisning så att invändningen framstår som obefogad.136 

 

3.3.2 Utformning av domskäl  

3.3.2.1 Inledning 

Enligt 30:5 st. 1 p. 5 RB ska en dom innehålla domskäl med uppgift om vad som är bevisat i 

målet. Skälen till detta är många men de huvudsakliga bör vara rätt till insyn av den offentliga 

maktutövningen, den dömdes tilltro till rättssystemet och möjligheten till överklagan.137 En-

ligt förarbetena avses med domskäl de skäl som har bestämt utgången i målet såväl i bevisfrå-

                                                
131 NJA 1980 s. 725, Schelin (2007), s. 58 ff.  
132 Gregow (1996), s. 511. 
133 Schelin (2007), s. 60 och där hänvisade verk. 
134 Diesen (2015), s. 158 ff.  
135 NJA 2012 s. 45. Se bland annat Diesen som anser att HD:s lösning inte är rättssäker för den tilltalade då den i 
slutändan leder till en förenkling av prövningen, Diesen (2015), s. 158. Angående likgiltighetsuppsåt har HD 
uttalat sig i NJA 2007 s. 929 och markerat att likgiltigheten ska vara uppenbar. 
136 NJA 1990 s. 210. Gällande beviskravet för andra ansvarsfrihetsgrunder är det fortfarande något oklart, se Die-
sen (2015), s. 166 ff. 
137 Ekelöf, Edelstam & Pauli (2011), s. 272. Peczenik menar dessutom att utförlig redovisning uppfyller ett krav 
på kontrollerbarheten vilket främjar domarens objektivitet och därmed även rättssäkerheten, Peczenik (1988), s. 
253, och se även Bergholtz (1987), s. 169.  
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gan som rättsfrågan.138 Den viktigaste följden av motiverade domskäl är dock parternas 

möjlighet att fullfölja talan för domen.139  

 Det bör numera vara en självklarhet för alla att domar ska motiveras men frågan är 

vad en motivering ska innehålla. Utöver det som följer av lagtext ska domstolen förklara var-

för något är bevisat i målet och detta ska ske genom att rätten redogöra för sin bevisvärde-

ring.140 I denna del ska rätten redovisa hur bearbetningen av bevismaterialet har skett. I prakti-

ken innebär det att rätten ska förklara om ett vittnesmål har grundat en viss slutsats, eller mot-

satsvis, varför det åberopade vittnets utsaga inte kan ligga till grund för en viss slutsats.141 

 

3.3.2.2 Bevisvärdering – domskälens innehåll 

Principen om fri bevisprövning i 35:1 st. 1 RB innefattar principerna om fri bevisföring och 

fri bevisvärdering.142 Den sistnämnda är av relevans för uppsatsen och ska behandlas vidare. 

En fri bevisvärderingen betyder att det inte längre finns några legala regler för hur rätten ska 

värdera bevisning.143 Bevisvärderingen ska vara föränderlig, dynamisk och aldrig helt 

förutsägbar.144 Av förarbetena framgår emellertid några principer som rätten har att beakta: 

bevisvärderingen ska ske objektivt utan påverkan av domarens godtycke, intuition eller sub-

jektiva uppfattning. Bevisvärderingen ska vidare ske utifrån allmänna erfarenhetssatser och 

sakkunskap bör anlitas om det är ting som ligger utanför domarens kompetens. Slutligen ska 

rätten redovisa sina överväganden i domskälen.145  

  Avsaknaden av legala regler medför att praxis har fått stor betydelse som rättskälla 

och HD:s domar ska vara till ledning för rättstillämpningen vid bedömning av målsägandens 

och vittnes utsagor.146 HD:s avgöranden har sammanställts i doktrinen och där anges kriterier 

att beakta vid värdering av utsagans innehåll och form och hur utsagan har avgetts. Utsagan 
                                                
138 SOU 2001:131 s. 278. Peczenik menar dessutom att utförlig redovisning uppfyller ett krav på kontroller-bar-
heten vilket främjar domarens objektivitet och därmed även rättssäkerheten, Peczenik (1988), s. 253. Se även 
Bergholtz (1987), s. 169 

139 Ekelöf, Edelstam & Pauli (2011), s. 272 f.  
140 SOU 2001:131 s. 278 f. Rätten ska redogöra för de bevisfakta på vilka rätten grundat sin uppfattning. 
141 Ekelöf, Edelstam & Pauli (2011), s. 273 f. 
142 SOU 2001:103, s. 80. Läs mer om de grundläggande principerna i Ekelöf, Edelstam & Heuman (2009), Die-
sen (2015) och Schelin (2007). 
143 Det finns regler som indirekt påverkar värderingen, till exempel om förhör hörs under ed, Schelin (2007), s. 
23 f. 
144 Lainpelto (2014), s. 273. 
145 Se Schelin (2007), s. 163 och där hänvisade domar. Se även Ekelöf, Edelstam & Pauli (2011), s. 278 angå-
ende betydelsen av redovisade domskäl.  
146 Schelin (2007), s. 25 och s. 163 där Schelin listar de viktigaste HD: avgörandena på området. Se hur Diesen 
begränsar ordet utsaga till att enbart gälla målsägande och vittne, Diesen (2015), s. 84, 270. Andersson menar att 
bevisvärderingen inte är fri i Sverige och att det inte finns hinder för att göra uttalanden om bevisvärdering i 
rättskällorna, se Andersson, Simon, “Rättsdogmatisk metod och bevisvärdering” i Festskrift till Christian Die-
sen, Norstedts Juridik AB, 2014, s. 442. 
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ska enligt HD:s praxis vara tydlig, detaljrik, klar, lång och sammanhängande. Förhörsperso-

nen ska ge ett trovärdigt intryck, klara pressade förhör, ge en konstant berättelse utan smitto-

effekt och sakna motiv till lögn.147 Syftet är att domstolarna genom tillämpandet av kriterierna 

ska utgå från en objektiv bevismetod utan att kriterierna tillämpas på ett schablonmässigt 

sätt.148 

  Den tilltalades utsaga kan dock inte analyseras utifrån HD:s tillförlitlighetskriterier. 

Det finns flera orsaker till att den tilltalade agerar som hen gör och nervositet över att befinna 

sig i en ytterst pressad situation kan till exempel förklara mycket. Hen har dessutom rätt att 

både fara med osanning och vägra yttra sig som led i sitt försvar, vilket inte får ställas mot den 

tilltalade. Mot denna bakgrund kan det vara vanskligt att göra en tillförlitlighetsbedömning av 

den tilltalade utsaga.149  

 Det är vidare vanligt att åklagaren tillämpar 36:16 st. 2 RB och att den slutgiltiga 

bedömningen i stora delar baseras på uppläsning av polisförhöret.150 Det rätten då riskerar är 

att polishöret kan ha styrts av förhörsledarens förväntningar på ett påstått brott och antecknas i 

den andan. Det blir då denna version som ska bevisvärderas av domstolen.151  

 

3.3.2.2.1 Inställning  

När den tilltalade har erkänt är ofta domskälen betydligt mindre utförliga.152 Trots att rätten 

inte analyserar den tilltalades utsaga på samma sätt som målsägandens måste den tilltalades 

uppgifter ändock prövas, till exempel den tilltalades inställning.153 Domstolen ska kontrollera 

erkännandets riktighet genom att pröva om 1.) det påstådda erkännandet var menat som ett er-

kännande och 2.) något talar emot dess riktighet.154 Ett erkännande kan uttalas av flera orsaker 

exempelvis till skydd för den riktiga gärningsmannen eller till följd av stress och ångest som 

resultat av ett frihetsberövande.155 För att ett erkännande ska kunna ligga till grund för en fäl-

lande dom krävs det enligt HD att erkännandet, tillsammans med övriga omständigheter, 

klarlägger händelseförloppet och på ett tydligt sätt knyter den tilltalade till gärningen. Ytterli-

gare en sak är viktig att observera. Trots att den misstänkte har erkänt under polisförhör ska 
                                                
147 Schelin (2007), s. 171 f.  
148 Diesen (2015), s. 269 ff.  
149 Gregow (1996), s. 516 f. Gregow skrev om tilltalade i incestmål, vilket inte kan generaliseras till alla brott-
mål, men utgångspunkterna borde vara desamma. 
150 Schelin (2007), s. 88.  
151 Gregow (1996), s. 516 f. 
152 Ekelöf, Edelstam & Pauli (2011), s. 277. 
153 Diesen (2015), s. 269 f., Schelin (2007), s. 88. Observera att beviskravet är konstant oavsett grovhet och 
inställning till brottet, Diesen (2015), s. 153 f., Schelin (2007), s. 59.  
154 Diesen (2015), s. 94.  
155 Ekelöf, Edelstam & Heuman (2009), s. 75 f., Schelin (2007), s. 88 ff. 
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rätten se till att den tilltalade fritt får lämna sin version under huvudförhandlingen och först 

därefter bedöma hur versionen förhåller sig till inställningen till åtalet.156 

 I mål där den tilltalade döms mot sitt nekande eller när brottmålet ogillas är det av 

särskild vikt att domstolen motiverar sina domskäl. När det subjektiva rekvisitet föranlett dis-

kussion bör även domstolens resonemang kring detta redovisas.157 Om den tilltalade har 

förnekat brottet kommer avgörandet dels bli beroende av styrkan och karaktären av åklaga-

rens huvudsakliga bevisning samt kvaliteten av den tilltalades egna uppgifter. Den tilltalades 

utsaga måste med andra ord skapa rimligt tvivel i åklagarens bevisning.158 Dock är det viktigt 

att notera att brottmålsprocessen inte ser ut som en vågskål, där det inte är den skål med högst 

bevisvärde som vinner. Med utgångspunkt i beviskravet bygger processen i stället på målsä-

gandens utsaga; om den inte (tillsammans med eventuell övrig bevisning) är utom rimligt tvi-

vel saknas anledning att gå vidare och pröva den tilltalades utsaga.159  

 Utöver anförda krav på domskäl finns det sedan 1995 en specialreglering gällande 

unga lagöverträdare. I 30 § LUL föreskrivs att domen ska avkunnas muntligen i den tilltalades 

närvaro, om förfarandet inte möter synnerliga hinder.160 Syftet med bestämmelsen är att do-

men anses göra ett starkare intryck på den unge om hen blir underrättad muntligen och i direkt 

samband med förhandlingen. Regleringen öppnar upp för rättens ordförande att närmare 

kunna förklara domens betydelsen för den unge.161  

 

3.3.2.2.2. Bevisvärdering och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Vid bevisvärdering av den tilltalades utsaga kan rätten riskera att påverkas av fördomar och 

förväntningar beträffande den tilltalade. Den tilltalades förmåga att berätta, personens kropps-

språk och utsagans sammanhang och logik kan påverka bedömningen.162 Denna felkälla bör 

vara av avgörande betydelse när den tilltalade har en NPF. I en artikel om rättsväsendets be-

mötande av brottsutsatta barn med NPF resonenerar Lainpelto bland annat om hur domstolar 

överger ideal om likhet inför lagen när de överger bevisvärdering av individens förutsätt-

                                                
156 Diesen (2015), s. 95, för vidareläsning, se särskilt s. 93-96 där Diesen uttalar sig om bland annat så kallade 
taktiska erkännanden.  
157 Ekelöf, Edelstam & Pauli (2011), s. 277, se även Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik & Boman, Robert, 
Rättegång. H. 5, 7., bearb. uppl., Norstedt, Stockholm, 1998, s. 238 där författarna menar att även när åtalet 
ogillas bör det framgå om rätten funnit det styrkt att den tilltalade är oskyldig eller om domslutet grundades på 

bevisningens otillräcklighet. 
158 Schelin (2007), s. 90.  
159 Schelin (2007), s. 97, se även Gregow (1996), s. 516. 
160 Prop. 1994/95:12 s. 90 f. Hinder kan bestå av att det är fråga om ett stort mål med många tilltalade och ett 
stort antal särskilda yrkanden, prop. 1994/95:12 s. 105. 
161 Prop. 1994/95:12 s. 91. I övrigt tillämpas 30:7 RB.  
162 Diesen (2015), 83 f. 
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ningar och i stället grundar prövningen på individens grupptillhörighet. I artikeln uppmanas 

rättsväsendet att lägga större vikt vid barnets individuella förutsättningar. Personer med 

funktionsnedsättningar har alltid, historiskt sett, betraktas som mindre trovärdiga personer på 

grund av fördomar och antagande om bland annat personernas minnesförmåga och ökade 

suggestibilitet, vilket domstolarna måste bortse från.163  

 Samtidigt är det av vikt att identifiering av den unges NPF görs i domstolen. I en stu-

die har en testgrupp fått lyssna på hur två grupper barn fått ta del av ett videoklipp av ett 

mindre allvarligt brott. Testgruppen hade inte blivit informerad om att en av barngrupperna 

hade intellektuella funktionsnedsättningar. Testgruppen ansåg att utsagorna från den grupp 

med barn som inte hade en funktionsnedsättning var mer trovärdiga än den andra gruppens ut-

sagor. Detta bör främst ha berott på att utsagorna som kom från den barngrupp med funkt-

ionsnedsättningar innehöll färre detaljer.164 

 Ett sätt att förhindra, eller i alla fall begränsa, förutfattade meningar och subjektiv 

påverkan är att rätten tar in en sakkunnig.165 När neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är 

en del av bevisvärderingen bör en sakkunnig kunna ge substantiell information till rättens le-

damöter i stället för att de ska resonera efter egna kunskaper.166 Utan en sakkunnig riskerar 

domstolen att bedöma frågan efter ”psykologisk schablonkunskap” vilket fungerar på det pri-

vata planet men inte vid komplicerade värderingar av utsagor.167 Det finns ett antal specifika 

felkällor vid bevisvärdering av utsagor när den hörde har en NPF där en sakkunnig bör kunna 

vara till stor nytta. Exempel på detta när traditionella trovärdighetsbedömningar som ögon-

kontakt, kroppsspråk och sätt att uttrycka känslor inte kan uppfyllas av dessa barn. Forskning 

gällande brott mot minderåriga målsägande med NPF visar att domstolar inte tar in sakkun-

niga vid värdering av ett barns utsaga men behovet av det är, mot bakgrund av ovanstående, 

stort.168 Domstolarna bedömer en utsaga från en målsägande med en NPF efter samma mall 

som andra barn och tar ingen särskild hänsyn till barnets svårigheter.169 Samma problematik 

bör gälla när en tilltalade har en NPF och många av de problem som uppkommer när målsä-

gande har en NPF bör vara gemensamma med tilltalade som har en NPF. 

  

                                                
163 Lainpelto (2014), s. 274, 284 f. 
164 Lainpelto (2014), s. 276 f. och där hänvisade verk. 
165 Ekelöf, Edelstam & Heuman (2009), s. 287 ff. 
166 Lindblad & Lainpelto (2011), s. 385, Lainpelto (2014), s. 277.  
167 Christianson, Sven-Åke & Ehrenkrona, Marika, Psykologi och bevisvärdering: myter om trovärdighet och 
tillförlitlighet, Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s. 14 f. Uttalandet bör enligt Lainpelto kunna appliceras då 
det handlar om bevisvärdering av utsagor av barn med NPF, Lainpelto (2014), s. 278. 
168 Lainpelto (2014), s. 278 f. 
169 Diesen, Christian, Likhet inför lagen, Natur och kultur, Stockholm, 2005, s. 201, 320 f. 
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4. Kvalitativ intervjustudie 

4.1 Inledning  

Syftet med intervjustudien är att få en inblick i hur bemötandet av en ung lagöverträdare med 

en NPF ser ut i praktiken. Utöver två provintervjuer, en med vardera yrkesroll, har sex 

stycken förhörsledare och sex stycken offentliga försvarare hörts i delstudien. Förhörsledarna 

arbetar i Stockholm City, Nacka, Göteborg, Umeå, Kiruna och Alingsås. Alla offentliga för-

svarare arbetar i Stockholm. Advokat Tobias Enochson har arbetat som offentlig försvarare i 

1,5 år, advokat Tove Nichols i 4 år, advokat Carla Pantzar och advokat Kristofer Stahre i 5 år, 

advokat Ghita Hadding Wiberg i 22 år och slutligen advokat Johan Eriksson i 32 år.  

 

4.2 Resultat – Förhörsledare  

4.2.1 Antal misstänkta med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar  

Under intervjuerna ställdes ingen specifik fråga om respondenternas uppfattning gällande fö-

rekomsten av barn med NPF. Trots det resonerade respondenterna kring detta vid fem av sex 

intervjuer. Uttalandena från majoriteten var samstämda och den gemensamma uppfattningen 

var att det är väldigt vanligt att ungdomarna som de möter har en funktionsnedsättning. Flera 

av respondenterna tycks vidare vara av uppfattningen att ADHD är den mest förekommande 

diagnosen. 

Ja herregud. Jag skulle egentligen vilja säja, utan att ha statistik, på att, inte de flesta men, 

det är väldigt många som vi möter, oavsett om det är målsägande eller misstänkte har någon 

form av handikapp. (Göteborgspolisen) 

 

Ja, det är ju alltid någon form av NPF. Det som är mest speciellt är barn med Aspergers. 

ADHD, dem är vi ju så vana vid. De flesta poliser är vana vid att jobba med ADHD. De tap-

par tråden och tappar bort sig igen. Var och varannan unge tappar ju tråden. (Alingsåspoli-

sen)  

 

4.2.2 Identifiering av den misstänktes neuropsykiatriska funktionsnedsättning 

På frågan om hur information om en ung lagöverträdares eventuella NPF kommer in i utred-

ningen framfördes blandade svar. Några av respondenterna ansåg att den unge lagöverträda-

rens NPF identifieras i de flesta fall.  
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Ja, det brukar komma fram. Man har ju dessutom egen erfarenhet. Men det gör ju inte alltid 

det och alla som förhör ungdomarna har ju inte samma erfarenhet och kunskap om det heller. 

(Umeåpolisen) 

 

Enligt respondenterna händer det dock att förhör hålls utan att funktionsnedsättningen identi-

fieras.  

Om de har någon form av sjukdom? Det är ju sällan man får reda på det tycker jag. (Kiruna-

polisen) 
 

Absolut. Det händer jätteofta. Och i princip så, det händer jätteofta att vi håller förhör under 

hela utredningsgången utan att vi vet om deras diagnos. (Göteborgspolisen) 
 

Alla respondenterna var överens om att om informationen kommer fram sker det genom den 

unges eller vårdnadshavarens berättelse. Det finns inga uttalade tillvägagångsätt som polisen 

använder för att ta reda på om en funktionsnedsättning finns. Dock ansåg inte alla responden-

ter att detta är ett problem och i Alingsås ser det ut som följande: 

När en tonåring blir känd hos oss så lär vi ju känna honom eller henne. Det är ju en sådan li-

ten polisenhet, vi känner dessa ungar. De dyker upp första gångerna när de är 12 till 13 år 

och sen följer vi ju med dem under deras uppväxt och det är få som vi missar som har dia-

gnos. (Alingsåspolisen) 

 

 Ett annat sätt som information om den unges NPF kan komma in i utredningen är ge-

nom socialnämndens yttranden om den misstänktes situation. Yttrandet begärs av polisen för 

att sedan skickas, via polisen, till åklagaren. Alingsåspolisen beskrev polisens roll som en 

mellanhand och att förhörsledaren aldrig tar del av yttrandet. Stockholmspolisen menade att 

det finns möjlighet att ta del av yttrandet men att det inte hade bidragit något till utredningen 

eftersom det inkommer i ett försent skede i utredningen. Alla respondenterna var överens om 

att socialnämndens yttrande inte är ett sätt för polisen att få vetskap om en ung lagöverträda-

res NPF. Trots situationen i Alingsås var alla respondenter eniga om att en utredning kan 

överlämnas till åklagare utan att ungdomens NPF identifierats. 

 

4.2.3 Särskild kompetens 

Respondenterna som hördes har någon gång arbetat som förhörsledare och hållit förhör med 

unga lagöverträdare. Vissa av dem har gått den treveckorslånga ungdomsutredarkursen i vil-
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ken en dags utbildning i förhör med ungdomar med funktionsnedsättningar ingår, och andra 

inte. I korta drag gäller följande. I Stockholm, Nacka, Göteborg och Umeå finns det en sär-

skild ungdomsenhet hos polisen. I Göteborg, Nacka och Umeå är alla ungdomsutredare och 

har gått den tre veckor långa ungdomsutredarkursen. Om ett brott sker under arbetstid på nå-

gon av dessa tre orter kommer ungdomen därav alltid höras av en ungdomsutredare. Begås ett 

brott utanför vanlig arbetstid (9 till 17, mån-fre) hålls först ett delgivningsförhör med ”vanlig” 

polis för att sedan avvakta med huvudförhöret tills en ungdomsutredare finns tillgänglig. 

 På ungdomsenheten i Stockholm arbetar både poliser och civila utredare och där hål-

ler alla utredare, oavsett om de har gått ungdomsutredarkursen eller inte, förhör med en miss-

tänkt ungdom. 

 I Kiruna och Alingsås ser förhörssituationen annorlunda ut. I Kiruna arbetar fyra 

utredare som alla kan få ett ungdomsärende. Ingen av dessa fyra utredare har gått ungdomsut-

redarkursen men om särskilt behov finns ska någon i Norrbottens län som har gått ungdoms-

utredarkursen finnas tillgänglig. I Alingsås arbetar två stycken utredare som gått ungdomsut-

redarkursen men det händer ofta att andra poliser håller förhör med unga lagöverträdare.  

 

4.2.4 Utformning av förhör 

Enligt respondenterna uppkommer det olika svårigheter vid förhör med unga lagöverträdare 

med funktionsnedsättningar. Dessa ungdomar beskrevs vara svårare att läsa av, att de ofta tap-

par koncentrationen och att många undviker ögonkontakt. Göteborgspolisen berättade att hen 

brukar, till skillnad från vid andra förhör, fokusera på de viktigaste förhållandena under början 

av förhöret. Ett annat sätt att anpassa förhöret på är att undvika öppna frågor och i stället ut-

forma mer precisa frågeställningar. Problematiken med detta är att förhörsledaren, enligt 

Umeåpolisen, riskerar att ställa ledande frågor. Majoriteten av de tillfrågade respondenterna 

anser att det är av stor betydelse för utredningen att förhörsledaren är medveten om ungdo-

mens eventuella diagnos. Ingen av respondenterna hade vetskap om huruvida det finns några 

särskilda riktlinjer eller hjälpmedel för att underlätta förhör med ungdomar med NPF.  

Så din fråga, är det bra att hela rättssystemet får reda på att den här personen har en diagnos? 

På det måste jag svara: Ja det är bra. Både för mig som förhörsledare och för rätten. (Nacka-

polisen) 

 

 

4.2.5 Sakkunnig under förundersökningen 



 

 

32 

Vid frågan om respondenterna vid något tillfälle tillämpat 19 § FUK framkom ett enstämmigt 

nej/aldrig. Ett flertal av dem hade kunskap om att paragrafen kan användas vid förhör med 

målsägande, men blev förvånade över att den kan tillämpas vid förhör med misstänkta. Två av 

respondenterna har däremot sett till att en kontaktperson till ungdomen, eller någon vuxen 

som ungdomen stått nära, har närvarat som stöd under förhöret. 

 

4.2.6 Förbättringsbehov 

Flera av respondenterna var överens om att det finns ett behov av en utökad utbildning beträf-

fande bemötande av ungdomar med NPF.  

Bara en föreläsning? (gällande den existerande utbildning om NPF som ungdomsutredare er-

bjuds, förf. kom) Ja det är ju bedrövligt. För vi möter detta hela tiden. (Alingsåspolisen) 

 

..det handlar ju till synes sist om det här mötet med den misstänkte och att få till en sådan 

sann berättelse som möjligt för att locka, för att skapa den tryggheten som kan att locka ur 

den. Det kräver en kompetens och en kunskap. Så att det hade behövts mer utbildning i det. 

De diagnoserna har ju fått mer uppmärksamhet de senaste åren, det är nog få personer som 

inte vet om diagnoserna. Men samtidigt så har vi ju inte utbildning i det. (Göteborgspolisen) 

 

Du pratar ju om förhör med ungdomar med olika diagnoser. Vi är ganska dåliga på det, vi 

har inte kommit så långt när det gäller kunskaper om diagnoser vid polisförhör och hur man 

ska hantera det. Men utvecklingen går framåt. (Stockholmspolisen) 

 

4.2.7 En intressant utmaning  

En av respondenterna, Nackapolisen, framför ofta önskemål att få arbeta med ungdomar med 

NPF.  

Jag är faktiskt lite extra intresserad av det här också. Jag ber ofta om att få dem för att jag 

tycker att det är en intressant utmaning. 

 

Hen beskrev, vid ett flertal tillfällen under intervjun, olika arbetssätt som hen utarbetat under 

åren vid förhör med unga lagöverträdare med funktionsnedsättningar. En arbetsmetod är att 

alltid prata ingående med föräldrarna innan förhöret för att därigenom få dem att känna sig 

delaktiga. Vid något tillfälle har hen även skickat en bild på sig själv till ungdomen innan för-

höret eller låtit hen komma upp på ett besök några dagar innan förhöret ska äga rum. Utöver 

föreläsningen på ungdomsutbildningen har hen läst Att intervjua barn med intellektuella och 
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neuropsykiatriska funktionshinder av Cederborg med flera. När hen informerades om att den 

boken är framtagen för att användas vid förhör med målsägande blev hen förvånad. Hen be-

rättar att hen har läst den ofta och att boken verkligen kunnat appliceras på förhör med miss-

tänkta ungdomar. Nackapolisen kan inte minnas hur hen fått tillgång till boken och eller var-

för hen är kunnig inom ämnet men tillägger: 

Jag tror ju helt ärligt att det har mer med min personlighet att göra än utbildningar, och att 

jag är intresserad av det och gillar den utmaningen. 

 

4.3 Resultat – Offentliga försvarare  

4.3.1 Antal misstänkta med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

De offentliga försvararna uppgav att de någon gång företrätt en lagöverträdare som haft en el-

ler flera funktionsnedsättningar. Av alla ungdomsklienter som Kristofer Stahre har haft skulle 

han uppskatta att upp mot en 30 till 40 % har haft någon slags funktionsnedsättning. Det var 

påtagligt att en majoritet av respondenterna ansåg att ADHD är den vanligaste funktionsned-

sättningen. 

 

4.3.2 Identifiering av den misstänktes neuropsykiatriska funktionsnedsättning 

På frågan om hur information om en ungdoms eventuella NPF kommer in i utredningen fram-

kom tämligen samstämmiga svar. De flesta uppgav att informationen oftast framgår först av 

socialnämndens yttrande.  

Alltså den kommer ju i princip inte in i utredningen. Det finns ju såklart rättsosäkerhetsfak-

torer i det. För att när det eventuellt kommer in i utredningen, det är ju ofta genom social-

tjänstens yttrande. (Tobias Enochson) 
 

Ibland kan dock den unge själv berätta och ibland framkommer det genom vårdnadshavaren. 

Carla Pantzar menade att man ofta själv kan ha en uppfattning att klienten har en NPF men att 

det inte är något man frågar klienten rakt ut om. 

 

4.3.3 Utformning av förhör  

Respondenterna svarade skeptiskt på frågan om dem anser att en NPF påverkar förhörsledar-

nas utformning av ett polisförhör.  
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Det är sällan ett polisförhör anpassas efter den unges diagnos. Jag har aldrig sett att de tar 

någon särskild hänsyn till en viss persons personliga förutsättningar redan på förhörsstadiet. 

(Tobias Enochson) 

 

Den allmänna bilden hos de hörda offentliga försvararna är att den unges NPF inte påverkar 

förhörsledarens sätt att hålla ett förhör. Enligt Johan Eriksson är det problematiskt när ung-

domarna väljer att svara på det sätt de tror att poliserna vill att de svarar eller när de inte sva-

rar alls. Det senare alternativet kan ge intrycket av att de inte är samarbetsvilliga eller är dryga 

och båda alternativen kan leda till negativa konsekvenser för den unge. Tove Nichols upple-

ver även hon att det som är mest problematiskt är att ungdomar med funktionsnedsättningar 

ofta vill svara på det sättet som frågeställaren vill att man ska svara. Enligt henne är ledande 

frågor därför ofta förekommande i dessa mål. Enligt Johan Eriksson bygger ungdomarnas re-

aktioner på deras frustatration över att de inte förstår eller blir förstådda. Enligt honom är ett 

av de grundläggande problemen att de här personerna inte vet hur deras omgivning uppfattar 

dem, vilket resulterar i att polisförhören kan bli väldigt ”knepiga”. Ghita Hadding Wiberg 

menar att problematiken grundar sig i otillräcklig kunskap hos förhörsledarna: 

Önskvärt är att poliser skulle ha en större kunskap om vad det faktiskt innebär att ha olika 

diagnoser. Generellt sett tror jag vi alla behöver en bättre kunskap om vad det är de olika di-

agnoserna innebär. Till exempel, mognadsgrad i sexualbrott. 

 

Ibland förekommer det, enligt Kristofer Stahre, att det är en vettig förhörsledare som ställer 

frågorna. Då ställs frågorna på ett annat sätt med något större förståelse för hur svar lämnas 

och hur frågorna bör ställas. 

 

4.3.4 Sakkunnig under förundersökningen 

Vid frågan om respondenterna har varit närvarande när tillämpning av 19 § FUK skett vid ett 

förhör med en ung lagöverträdare har majoriteten svarat nej. Johan Eriksson har emellertid ett 

exempel på när den tillämpats: 

Nej. Eller jo, en gång faktiskt, för några år sedan. Det var en 15-åring som var misstänkt för 

mord. Men då kände jag på mig att det var ett annat syfte med det förhöret nämligen att man 

trodde att det skulle få honom att erkänna. 

 

Vid frågan om de anser att det skulle finnas ett behov eller utrymme för tillämpning av be-

stämmelsen vid förhör med unga lagöverträdare framkom varierande svar. Några anser att be-
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stämmelsen skulle kunna komma till nytta vid förhör med unga lagöverträdare med funkt-

ionsnedsättningar inom autismspektrat medan andra har svårt att se ett praktiskt behov av den. 

Enligt Carla Pantzar räcker det till exempel inte att bara ha ADHD.  

 

4.3.5 Huvudförhandling  

Alla respondenter är överens om att klientens egen vilja och om det kommer gynna klienten 

eller inte, ska komma i första hand och är avgörande för om försvaret ska uppmärksamma 

domstolen om funktionsnedsättningen.  

Om det har betydelse för om hur domstolens sätt tar emot berättelsen så tycker jag att det är 

viktigt att det kommer fram. Så att man förstår berättelsen utifrån hur den berättas. (Carla 

Pantzar) 

 

När domstolen ska bedöma en persons utsaga, det kan ju handla om hur du är, hur du pre-

senterar dig själv så att säga, hur man är eller beter sig. Det kan ju gör att man får en förut-

fattad mening till exempel kan man inte svara på en fråga så behöver inte det betyda att man 

inte vill, utan att man inte förstår. (Ghita Hadding Wiberg) 

 

Johan Eriksson anser att det är av stor vikt att rätten får vetskap om den unges NPF. Han ut-

talar följande om vad som händer om funktionsnedsättningen aldrig kommer med i process-

materialet: 

Du är torsk så det dånar! I en bevisvärdering så framstår ju din berättelse som totalt värdelös 

och ordet torftig återkommer ofta.  

 

En stor del av dessa ungdomar har svårt att beskriva saker på samma sätt som andra ungdo-

mar. Johan Eriksson belyser det faktum att rätten ofta, i jakten på sanning, letar efter detaljer i 

en utsaga: 

Men många med diagnoser kan inte beskriva det där (detaljer, förf kom.). Det är helt omöj-

ligt. Och då betraktas berättelsen som torftig, avsaknad av detaljer och så vidare.  

 

 Carla Pantzar anser att den tilltalades sätt att agera under ett förhör påverkar främst 

ord-mot-ord-situationer. Enligt henne kan tingsrätten till exempel uppfatta den tilltalades be-

rättelse som ”torftig” när detta egentligen grundar sig helt på vilka språkliga förutsättningar 

som den misstänkte har.  
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4.3.6 Artikel 6 Europakonventionen  

På frågan om respondenten anser att rätten till en rättvis rättegång berättigar den misstänkte 

rätten att förstå samt bli förstådd under polisförhören svarade tre stycken av respondenterna 

att denna tolkning är korrekt. En fjärde, Ghita Hadding Wiberg, svarade i stället: 

Inte tänkt på det sättet. Oerhört viktigt att den som skriver ner ett förhör har förstått vad den 

som blir förhörd vad han eller hon har sagt eller vad han eller hon har menat. Det är lika vik-

tigt att man förstår. 

 

4.3.7 Ansvars- och skulddelen 

På frågan om den tilltalades NPF ska beaktas i ansvars- och skulddelen framkom delade me-

ningar hos respondenterna. 

Ja, självklart! Eller inte på skuldfrågan i den bemärkelsen men på värderingen av bevisvärde-

ringsfrågan. (Johan Eriksson) 

 

Tove Nichols menar att det kan ha väldigt stor betydelse för uppsåtsfrågan. Hon funderar över 

om det generellt går att säga, när det förekommer en funktionsnedsättning, att den misstänkte 

alltid haft ett likgiltighetsuppsåt till sitt handlande och huruvida personen ens kan ha haft in-

sikt: 

Jag menar att det ska ha bäring i ansvars- och skuldfrågan därför att, just som jag säger, det 

handlar om ett konsekvenstänk. Hela uppsåtsinstitutet handlar ju om att förstå vad ens hand-

lande leder till och vara bered att ta konsekvensen av det, ungefär. Och där tycker jag att 

även domstolar inte är riktigt insatta i och pålästa i hur det fungerar rent neurologiskt i hjär-

nan på en människa som har en diagnos. 

 

Carla Pantzar resonerar om funktionsnedsättningens betydelse för ansvars- och skuldfrågan på 

följande sätt: 

Man borde väga in det på så sätt men, och det kanske det görs också bara att det inte resone-

ras kring det i domarna. Och det kanske är för att det inte ger något genomslag, jag vet inte, 

men jag kan tänka mig att det är på det sättet. Man vet ju att det inte kommer ha någon bety-

delse för en fällande dom men kan påverka i påföljdsfrågan. 

 

Kristofer Stahre anser överlag att tingsrätterna brister i att redogöra för sina utsageanalyser 

och att den tilltalades funktionsnedsättning inte påverkar domstolens bevisvärdering av den 

tilltalades utsaga. Han anser att detta är en brist, men är tveksam till hur detta problem ska lö-

sas. 
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5. Empiriskt material i form av underrättsavgöranden  

5.1 Inledning  

Syftet med en studie av underrättsavgöranden är att studera huruvida domstolarna, i förhål-

lande till unga lagöverträdare, uppfyller kravet på utförliga domskäl enligt rätten till en rättvis 

rättegång. Dispositionen ser ut som följande. Resultatet kommer inledningsvis redovisas ge-

nom tabeller, i vilka de viktigaste parametrarna belyses (5.2). Tabellerna består först av över-

gripande resultatet för 2013 och sedan en mer detaljerad tabell över dels sexualbrott, dels 

misshandelsbrott. Samma ordning gäller för resultaten från 2014. Denna del avslutas med en 

sammanfattande tabell över mål i vilka funktionsnedsättningarna nämnts i ansvars- och skuld-

frågan. Efter den övergripande genomgången av resultatet kommer nästa del bestå av bely-

sande citat och sammanfattande text från utvalda domar (5.3). 

 

5.2 Övergripande resultat 

5.2.1 Resultat 2013 

Sökningar på ADHD*, Autism* och Asperger* genererade i följande resultat från 2013. I 892 

stycken brottmålsdomar fanns något av ovanstående sökord med. Av dessa fanns 76 domar i 

vilka den tilltalade var mellan 15 och 17 år gammal vid brottstidpunkten. Av dessa bestod 20 

stycken av brottsrubriceringen misshandel och 10 stycken av något slags sexualbrott. Några 

av de tilltalade i målen som har behandlats har haft mer än en funktionsnedsättning. Detta re-

sulterar i att analyserade mål har minskat i antal från tabell 1 till tabell 3 och 4, från 20 till 18 

misshandelsdomar och från 10 till 8 sexualbrottsdomar.  

 

Tabell 1: Övergripande resultat: 2013 

NPF Totalt 15-17 NPF Misshandel Sexualbrott Övriga 
ADHD* 750 58 16 7 34 

Autism* 83 10 2 3 5 

Asperger* 59 8 2 0 6 
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Tabell 2: Resultat: misshandelsdomar 2013 

# NPF Ålder Inställning 
NPF, 
ansvar 

NPF, 
påföljd Sakkunnig 

Utsage-
analys 

Dom-
slut 

1 ADHD 16 erkänt nej ja nej nej fällande 

2 ADHD 15 erkänt nej LVU nej nej fällande 

3 ADHD  16 erkänt ringa nej nej nej nej fällande 

4 ADHD 16 erkänt nej nej nej nej  fällande 

5 ADHD 15 erkänt nej 
nej (ut-
saga)  nej nej fällande 

6 ADHD 16 erkänt nej ja nej nej fällande  

7 ADHD 16 
inget av det 
(berusning)  nej 

nej 
(SOL) nej nej fällande 

8 
ADHD/
autism 16 inget av det nej ja nej nej? fällande 

9 ADHD 15 erkänt ringa nej 
nej (ut-
saga)  nej nej fällande 

10 ADHD 16 erkänt  nej ja nej nej fällande 

11 ADHD 15 erkänt  nej 
nej (v-
plan)  nej nej fällande 

12 ADHD 16 erkänt  nej ja nej nej fällande 

13 ADHD  15 erkänt  nej 
nej (v-
plan) nej nej fällande  

14 ADHD  16 
erkänt nor-
malgrad nej 

LVU (v-
plan) nej nej fällande 

15 ADHD  16 
vidgått g, 
förnekar b nej 

LVU (v-
plan) nej nej fällande 

16 autism 15 erkänt  nej ja nej nej fällande 

17 

Asper-
ger/AD
HD 17 erkänt  nej ja nej nej fällande 

18 
Asper-
ger 16 förnekat  ja ja  nej nej fällande 
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5.2.1.1 Tabellförklaring  

Följande gäller vid utformningen av tabell 2, 3, 5, och 6. 

Gällande den tilltalades inställning används ibland benämningen Vidgått g, förnekat b vilket 

innebär att den tilltalade har vidgått den objektiva gärningen men förnekar ansvar för brott.  

 Under rubriken Utsageanalys syftar studien till att belysa de mål i vilka tingsrätten 

har redovisat en utsageanalys av den tilltalades utsaga. Här ingår inte den vittnesberättelse 

som kan finnas med i domens inledande parti. När det står i viss mån betyder det att tingsrät-

ten har nämnt ett utsagekriterium men inte motiverat det, till exempel trovärdighet. 

  Under rubriken NPF, påföljd syftar studien till att belysa om en tingsrätten har beak-

tat den unges NPF under påföljdsdelen. Under vissa resultat följer en parantes, till exempel 

nej (egen utsaga). Innehållet i parentesen motsvarar i vilket sammanhang information om den 

misstänkte har presenterats. I exemplet har diagnosen inte nämnts i påföljdsdelen och inform-

ation om funktionsnedsättningen har getts i den tilltalades utsaga. På vissa ställen kan det 

även stå LVU (vårdplan) [cit. v-plan]. I detta exempel innebär det att tingsrätten inte explicit 

har nämnt funktionsnedsättningen utan har redogjort för att ungdomen har kopplingar till 

LVU. Information om funktionsnedsättningen har sedan framkommit i vårdplanen. 

 De ljusblå fälten motsvarar de mål i vilka tingsrätten beaktat den unges NPF i an-

svars- och skulddelen. 

 

Tabell 3: Resultat: sexualbrottsdomar 2013 

# NPF Rubricering 
Ål-
der 

Inställ-
ning 

NPF, 
ansvar 

NPF, 
påföljd 

Sak-
kunnig 

Utsage-
analys 

Dom-
slut 

1 ADHD 
försök till sexuellt 
tvång m.m. 15 förnekat nej ja nej nej 

fäll-
ande 

2 ADHD 
sexuellt övergrepp 
mot barn  15 

erkänt 
det mesta  ja 

ja (bak-
grund) nej nej 

fälla-
nde 

3 ADHD  
sexuellt ofredande 
m.m. 17 

vidgått g, 
förnekat 
b ja 

nej (kon-
trakt) nej nej 

fäll-
ande 

4 ADHD 
sexuellt utnytt-
jande av barn  17 

vidgått g, 
6:14 BrB ja 

nej (kon-
trakt) nej nej 

fäll-
ande 

5 ADHD 
sexuellt övergrepp 
mot barn  16 erkänt nej 

nej (bak-
grund)  nej nej 

fäll-
ande 

6 
ADHD/
autism våldtäkt mot barn  15 

vidgått g, 
förnekat 
b ja ja  nej nej 

fäll-
ande  

7 
ADHD/
autism våldtäkt m.m. 17 

vidgått g, 
6:13 BrB nej ja nej nej 

fäll-
ande 

8 autism sexuellt ofredande  16 

vidgått g, 
förnekat 
b nej ja  nej nej 

fäll-
ande 
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5.2.2 Resultat 2014 

Under 2014 fanns det 1049 brottmålsdomar i vilka något av ovanstående sökord fanns med. 

Av dessa fanns det 92 stycken domar i vilka den tilltalade var mellan 15 och 17 år gammal 

vid brottstidpunkten. Av dessa bestod 30 fall av brottsrubriceringen misshandel och tre fall av 

något slags sexualbrott. Några av de tilltalade i misshandelsmålen som har behandlats har haft 

mer än en funktionsnedsättning. Detta resulterar i att antalet analyserade mål har minskat i 

nummer från tabell 4 till tabell 5, från 30 till 27 misshandelsdomar.  

 

Tabell 4: Övergripande resultat: 2014 

NPF Totalt 15-17 NPF Misshandel Sexualbrott Övriga 
ADHD* 841 71 23 3 45 

Autism* 131 14 7 0 7 

Asperger* 77 7 3 0 4 
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Tabell 5: Resultat: misshandelsdomar 2014 

# NPF 
Åld-
er Inställning 

NPF, 
ansvar NPF, påföljd 

Sak-
kunnig 

Utsage-
analys 

Dom-
slut 

1 ADHD 17 
vidgått g, 
nödvärn nej ja nej nej 

fäll-
ande  

2 ADHD 17 erkänt nej nej (egen utsaga)  nej nej 
fäll-
ande 

3 
ADHD/ 
autism 17 erkänt nej ja nej nej 

fäll-
ande 

4 ADHD 15 förnekat nej nej (v-plan) nej nej 
fäll-
ande 

5 ADHD 16 erkänt  nej nej (bakgrund) nej nej 
fäll-
ande 

6 ADHD 16 förnekat nej nej (v-plan)  nej viss mån 
fäll-
ande 

7 ADHD 15 förnekat nej ja nej nej 
fäll-
ande 

8 ADHD 15 
endera (berus-
ning) nej LVU (v-plan) nej nej 

fäll-
ande 

9 ADHD 15 erkänt ringa nej nej (utsaga)  nej nej 
fäll-
ande 

10 ADHD 15 
vidgått g, 
förnekar b nej LVU (v-plan)  nej nej 

fäll-
ande 

11 ADHD 17 erkänt överlag  nej SoL (v-plan)  nej nej 
fäll-
ande 

12 ADHD 16 förnekat nej nej (egen utsaga)  nej ja 
fäll-
ande 

13 ADHD 16 
vidgått g, 
förnekar b nej ja  nej viss mån 

fäll-
ande 

14 
ADHD/aut
ism 17 erkänt  nej ja nej nej 

fäll-
ande 

15 ADHD  17 
vidgått g, 
nödvärn nej LVU (v-plan) nej nej 

fäll-
ande 

16 ADHD  15 erkänt nej LVU (v-plan) nej nej 
fäll-
ande 

17 
ADHD/ 
autism 16 erkänt ringa  ja nej nej nej 

fäll-
ande 

18 ADHD 16 
erkänt + för-
nekat nej ja nej nej 

fäll-
ande 

19 
ADHD/aut
ism 17 förnekat  nej ja nej nej 

fäll-
ande 

20 ADHD 16 erkänt  nej nej (egen utsaga)  nej nej 
fäll-
ande 

21 ADHD 15 förnekat  nej ja nej nej 
fäll-
ande 

22 Asperger 16 erkänt nej 
nej (v-havare 
utsaga)  nej nej 

fäll-
ande 

23 Asperger 15 
vidgått g, 
nödvärn ja SoL  nej viss mån 

fäll-
ande 

24 Asperger 15 
vidgått g, 
förnekat b  nej ja (bakgrund)  nej nej 

fäll-
ande 

25 
autism/AD
HD 15 

vidgått g, 
nödvärn ja LVU (v-plan) nej nej 

fri-
ande 

26 
autism/AD
HD 17 

vidgått g, 
nödvärn nej ja nej nej 

fäll-
ande 

27 autism 17 erkänt nej  LVU (v-plan) nej nej 
fäll-
ande 
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Tabell 6: Resultat: sexualbrottsdomar 2014 

# NPF Rubricering Ålder Inställning 
NPF, 
ansvar  

NPF, på-
följd  

Sak-
kunnig 

Utsage-
analys 

Dom
-slut 

1 ADHD våldtäkt 15 förnekar nej ja nej nej 
fäll-
ande 

2 ADHD 
sexuellt ofre-
dande 15 förnekar nej 

nej (skilj-
aktig)  nej nej 

fäll-
ande 

3 ADHD  
Sexuellt över-
grepp mot barn  15 

vidgått g, 
förnekar b nej nej (utsaga) nej nej 

fäll-
ande 

 

 

5.2.3 Resultat av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i ansvars- och skulddelen 

I nedanstående tabell finns de domar, åtta stycken av totalt 56 analyserade domar, i vilka den 

tilltalades NPF har nämnts i ansvars- och skuldfrågan. I två mål har den unges NPF nämnts i 

samband med en uppsåtsbedömning, i två mål vid en bedömning av förutsättningar för nöd-

värnsexcess. Vid två mål har den mentala mognaden nämnts i samband med den tilltalades 

NPF och i ett mål har den uteslutits som ansvarsfrihetsgrund. I det sista målet har domstolen 

uppmärksammat att bevisvärdering ska ske med försiktighet när en NPF föreligger.  

 

Tabell 7: Sammanfattande tabell: NPF har beaktats i ansvars- och skulddelen 

# NPF Rubricering Ålder Inställning 
Hur har NPF-argument 
framförts?  Dom 

nr. 18, 
2013 Asperger misshandel 16 förnekat  

uppsåtsbedömningen: ofrivillig 
handling? fällande 

nr. 2, 
2013 ADHD 

sexuellt övergrepp 
mot barn  15 erkänt  

bevisvärdering ske försiktigt 
pga. NPF fällande 

nr 3, 
2013 ADHD 

sexuellt ofredande 
m.m. 17 

vidgått g, förne-
kat b 

uppsåtsbedömningen: mental 
mognad? fällande 

nr. 4, 
2013 ADHD 

sexuellt utnyttjande 
av barn  17 

erkänt men 6:14 
BrB 6 kap. 14 § BrB: mental ålder? fällande 

nr. 6, 
2013 ADHD våldtäkt mot barn  15 

vidgått g, förne-
kat b 24:9 BrB- straffrättsvillfarelse  fällande 

nr. 17, 
2014 

autism/AD
HD misshandel 16 erkänt ringa  ansvarsfrihetsgrund fällande  

nr. 23, 
2014 Asperger misshandel 15 

vidgått g, nöd-
värn nödvärnsexcess 24:6 RB fällande 

nr. 25, 
2014 

autism/AD
HD* misshandel 15 

vidgått g, nöd-
värn nödvärnsexcess 24:6 RB friande 

 

 
5.3 Detaljerat resultat från 2013 och 2014  

5.3.1 Vidgått gärning, förnekat brott 

I 14 av de 56 analyserade domarna har den tilltalades inställning varit ”vidgått gärning men 

förnekat brott”. Förnekandet har i de 14 fallen bestått av någon av följande grunder: att den 
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unge menar att hen har saknat uppsåt, att hen inte visste att det hen gjorde var fel, att ansvars-

frihet enligt 6:14 Brottsbalk (1962:700) [cit. BrB] har förelegat eller att nödvärn alternativt 

nödvärnsexcess förekommit. 

 

5.3.1.1 Uppsåtsbedömning 

I ett flertal av dessa 14 mål har ingen uppsåtsbedömning redovisas och i de fall en sådan har 

redovisas har den unges NPF inte nämnts.170 Exempelvis angav tingsrätten följande i ett mål 

gällande sexuellt övergrepp mot barn:  

Vad därefter gäller frågan om X:s uppsåt har av hens egna uppgifter framgått att hen såväl 

vid själva gärningarna som efteråt förstod att hen hade agerat dumt och fel. Hen har därför 

haft erforderligt uppsåt.171 

 

I ett mål har domstolen dock beaktat den unges NPF under uppsåtsbedömningen vid miss-

handel.172 Målsäganden och den tilltalade bodde på en skola för ungdomar med autism och 

under en lunch högg den tilltalade målsäganden i handen. Tingsrätten konstaterade att den 

tilltalade hade utfört den otillåtna gärningen och beträffande uppsåtet skrev tingsrätten att den 

tilltalades psykiska störning kan komplicera bedömningen. I det aktuella målet hade den till-

talade agerat med ilska (ett adekvat handlande) på något målsäganden hade sagt och hen hade 

sedan rest sig upp och tilldelat fler hugg med en gaffel mot målsägande under en inte obetyd-

lig tid. Tingsrätten bedömde därför, mot den ovan angivna bakgrunden, att den tilltalade hade 

haft sådan kontroll över sitt handlande och varit medveten om vad hen hade gjort att hen ut-

fört hade misshandelsgärningen uppsåtligen. 

 

5.3.1.2 Straffrättsvillfarelse 

I två mål hade domstolen beaktat den unges NPF i ansvars- och skuldfrågan genom en be-

dömning om en ansvarsfrihetsgrund förelegat. I det första målet, under åtalspunkten våldtäkt 

mot barn, hade en 15-åring fört upp en dildo i målsägandens underliv, vilket hade medfört 

smärta för målsäganden. Tingsrätten skrev att den tilltalade hade varit medveten om att mål-

säganden hade varit minderårig, vad en dildo var och dess användningsområde. Gärningen 

täcktes därmed av uppsåt. Tingsrätten ansåg att den tilltalades psykiska tillstånd (ADHD med 

                                                
170 Blekinge TR, dom 2013-02-11, B 1657-12, Nyköping TR, dom 2014-01-29, B 3031-13, Borås TR, dom 
2014-08-14, B 1650-14, Lund TR, dom 2014-07-08, B 3130-14 och Nyköping TR, dom 2013-11-25, B 2456-13. 
171 Nyköping TR, dom 2014-01-29, B 3031-13. 
172 Nyköping TR, dom 2013-06-11, B 929-13. 
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autistiska drag) inte motiverade en tillämpning av regeln om frihet från ansvar på grund av 

straffrättsvillfarelse och den tilltalade dömdes till våldtäkt mot barn.173 

 I det andra målet hänvisade tingsrätten till den unges NPF genom att hänvisa till hens 

mognadsgrad. I målet hade en 17-åring uppmanat målsäganden, en 10-åring, att skicka bilder 

på sitt kön till den tilltalade. Tingsrätten inledde domskälen med att konstatera att den tillta-

lade mognadsmässigt inte befann sig på den nivå som motsvarade hens fysiska ålder men att 

gärningarna ändock var sådana att hen måste ha förstått att hen inte hade handlat rätt.174  

 

5.3.1.3 Mental mognad  

I ett mål uttalade sig domstolen om den unges mentala ålder vid prövning om 6:14 BrB fö-

relåg.175 I ett mål om sexuellt utnyttjande av barn hade den 17-åriga tilltalade erkänt sexuella 

handlingar med den 13-åriga målsäganden men hade bestritt ansvar med hänvisning till 6:14 

BrB. Tingsrätten uppgav att de omständigheter som ska beaktas vid en prövning enligt 6:14 § 

BrB hänför sig främst till gärningsmannens och målsägandens ålder, mognad och utveckling 

samt deras relation och omständigheterna kring de sexuella handlingarna. Tingsrätten angav 

sedan att den tilltalades NPF och att hen går i särskola inte leder till att skillnaden i utveckling 

och mognad mellan parterna skulle vara ringa. 

 

5.3.1.4 Nödvärn och nödvärnsexcess 

I ett flertal mål har den unge vidgått gärningen men förnekat brott med hänvisning till nöd-

värn och i merparten av dessa mål har tingsrätterna inte nämnt den unges NPF i samband med 

nödvärnsbedömningen.176 Exempelvis skrev domstolen i ett mål rörande misshandel att den 

tilltalades påstående att hen hade handlat i nödvärn var vederlagt av utredningen i övrigt”.177 

 I tre mål har den tilltalade i andra hand gjort gällande att hen svårligen kunnat be-

sinna sig och därför gjort mer motstånd än vad som är försvarligt enligt nödvärnsrätten.178 

Tingsrätten har i alla tre mål funnit att nödvärnsrätten funnits till en början men att den tillta-

                                                
173 Mora TR, dom 2013-01-25, B 60-13. 
174 Norrtälje TR, dom 2013-02-20, B 1301-12. 
175 Helsingborg TR, dom 2013-05-22, B 2065-13. 
176 Luleå TR, dom 2014-03-17, B 2614-1, Södertörn TR, dom 2014-08-12, B 11677-12, Linköping TR, dom 
2014-10-13, B 1868-14, Södertörn TR, dom 2014-10-13, B 6216-14, Jönköping TR, dom 2014-02-06, B 3619-
13 och Vänersborg TR, dom 2014-02-03 B 4377-13. 
177 Linköping TR, dom 2014-10-13, B 1868-14. 
178 Vänersborg TR, dom 2014-02-03 B 4377-13, Södertörn TR, dom 2014-10-13, B 6216-14 och Kalmar TR, 
dom 2014-07-22, B 2295-14. 
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lade har använt alltför kraftigt våld, och att hens agerande har varit uppenbart oförsvarligt. 

Frågan är då om nödvärnsexcess har förelegat. 

 I två av målen beaktade domstolen den unges NPF vid bedömning om den unge 

svårligen hade kunnat besinna sig. I det första målet rörde det sig om ett slagsmål mellan den 

15-åriga tilltalade och den jämnåriga målsäganden.179 Enligt tingsrätten var det till en början 

ett ömsesidigt slagsmål vilket gav den tilltalade nödvärnsrätt men att den tilltalade, genom att 

tillgripa kniv, hade använt för kraftigt våld. Tingsrätten noterade att den tilltalade hade Asper-

gers syndrom och att hen mot bakgrund av detta kunde ha problem med att anpassa sitt age-

rande efter vad som är tillåtet och har haft något svårare än andra att läsa av den aktuella situ-

ationen. Med hänvisning till den tilltalades möjligheter att lämna platsen och att hen inte upp-

gett att hen var panikslagen fastslog tingsrätten att den tilltalades våldsanvändning inte kunde 

anses ursäktlig.  

  I det andra målet, studiens enda friande dom, hade både den tilltalade och målsägan-

den problem med aggressioner och båda hade någon form av NPF.180 Parterna hade varit 

inblandade i ett ömsesidigt slagsmål som hade inletts av målsäganden men som sedan hade 

försökts avbrytas av densamme. Tingsrätten uppger att det vid en excessbedömning ska tas 

hänsyn till den tilltalades individuella egenskaper och att den tilltalade har autism och ADHD 

samt problem med aggressioner.  

Tingsrätten finner med hänsyn till att den tilltalade har blivit angripen av en person som en-

ligt uppgifterna i målet kan få aggressionsutbrott och till den tilltalades egna diagnoser att 

hen svårligen kunnat besinna sig och att förutsättningarna för nödvärnsexcess således har va-

rit uppfyllda. 

 

5.3.2 Prövning av erkännandet 

I studien har den tilltalade erkänt brott i 28 stycken mål. I 26 erkända mål har den unges NPF 

inte nämnts inte den unges NPF i ansvars- och skuldfrågan. Vid bedömning av den tilltalades 

erkännande användes i flertal fall standardiserade uttryck såsom ”vad den tilltalade har erkänt 

vinner stöd av målsägandes uppgifter och utredningen i övrigt”.181 I majoriteten av de erkända 

målen redovisades ingenting som skulle kunna tolkas som en prövning av ett erkännande.182 

                                                
179 Södertörn TR, dom 2014-10-13, B 6216-14. 
180 Kalmar TR, dom 2014-07-22, B 2295-14. 
181 Attunda TR, dom 2014-02-24, B 6765-13, Ångermanland TR, dom 2014-02-28, B 2298-13, Örebro TR, dom 
2013-05-27, B1562-13, Lund TR, dom 2014-04-23, B 5363-13, Falu TR, dom 2013-11-25, B 2070-13, Örebro 
TR, dom 2013-05-27, B1562-13, Umeå TR dom, 2013-04-09, B 3087-13, Norrköping TR, dom 2013-11-07, B 
212-13, Eksjö TR, dom 2014-12-19, B 1547-14, Södertörn TR, dom 2014-09-02, B 11345-14, Attunda TR, dom 
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 I två mål har domstolen beaktat den unges NPF i ansvars- och skuldfrågan. 

Funktionsnedsättningen har nämnts i samband med prövning av provokation som grund till 

nödvärn och vid bevisvärdering av den tilltalades utsaga.183 I det första målet redovisades 

ingen prövning av erkännandet men i det senare går det eventuellt att utläsa att tingsrätten an-

såg att funktionsnedsättningen skulle påverka värderingen av den unges erkännande. Tings-

rätten konstaterade att förhören hade skett på ett kompetent sätt och påpekade sedan att: 

Förhöret med den tilltalade under huvudförhandlingen måste värderas med viss försiktighet 

med hänsyn till hens diagnos, och belastande uppgifter som hen själv lämnat måste särskilt 

noga prövas mot vad som i övrigt är utrett i målet.  

 

5.3.3 Redogörelse av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i påföljdsdelen 

I 21 stycken mål har domstolen redogjort för den unges NPF i påföljdsfrågan.184 Hur detta kan 

se ut illustreras av ett misshandelsmål:  

X har svårigheter att i förväg kunna förstå vilka konsekvenser hens agerande kommer att få 

för sig själv och för andra. I efterhand har hen en förståelse för hur hen agerat, och hur hens 

agerande kan ha fått de konsekvenser som det fått. 185 

 

5.3.4 Förnekat ansvar för brott  

I tio mål har den tilltalade förnekat både gärning och brott. I ett av dessa, till skillnad mot i de 

andra 55 domarna, har domstolen redogjort för en utsageanalys av den tilltalades utsaga.186 I 

målet hade aggression mellan två ungdomar vuxit fram på sociala medier vilket till sist resul-

terade i ett möte som slutade i slagsmål. Målsägandens berättelse beskrevs som trovärdig och 

överensstämmande med vittnens utsagor. Den tilltalades utsaga beskrev tingsrätten som fattig 

på detaljer och mindre sannolik samt att den tilltalads uppgifter inte ger heller någon förkla-

ring till de skador som målsägande ådrog sig. 

                                                                                                                                                   
2014-02-24, B 6765-13, 902-14, Linköping TR, dom 2014-06-26, B 1181-14 och Gävle TR, dom 2014-07-17 B 
1321-14. Umeå TR, dom 2013-02-06, B 2699-12 och Falu TR, dom 2013-11-25, B 2070-13.  
182 Varbergs TR, dom 2013-12-23, B 2302 -13, Västmanland TR, dom 2013-10-29, B 2149-13, Halmstad TR, 
dom 2013-09-13, B 530-13 1489-13, Umeå TR, dom 2013-01-11, B 2373-12, Eskilstuna TR, dom 2013-04-19, 
B 2835-12, Ystad TR, dom 2013-05-20, B 731-13, Nyköping TR, dom 2013-04-30, B535-13 och Hudiksvall 
TR, dom 2014-08-06, B 946-14. 
183 Västmanland TR, dom 2014-12-01, B 3709-14 och Södertörns TR, dom 2013-07-26 B, 17710-12 Även den 
tilltalades mentala mognad nämns i målet.  
184 Skaraborg TR, dom 2013-05-06, B 141-13, Ystad TR, dom 2013-05-20, B 731-13, Norrköping TR, dom 
2013-11-07, B 212-13, Södertörn TR, dom 2014-05-02, B 11648-13 och Solna TR, dom 2014-06-02, B 10514-
13 och i tre av dessa även i skuld och ansvarsfrågan, Nyköping TR, dom 2013-06-11, B 929-13, Södertörn TR, 
dom 2013-07-26, B 17710-12 och Mora TR, dom 2013-01-25, B 60-13. 
185 Vänersborg TR, dom 2014-02-03 B 4377-13. 
186 Attunda TR, dom 2014-05-05, B 983-14. 
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6. Analys  

6.1 Inledning 

How well a person survives the criminal justice system depends on how well they present 

their case as a victim or an offender. Communication is the most important currency in the 

criminal justice system. Communication with its subtlety and skill requires an expertise 

beyond the understanding of a person with an intellectual disability and leads only to their 

confusion and depression.187  
 

För att möjliggöra en analys av studiernas resultat och gällande rätt krävs ett ställningstagande 

beträffande ett grundläggande begrepp, förståelse. Den gemensamma nämnaren för uppsat-

sens frågeställningar är vikten av att förstå och bli förstådd. Mot bakgrund av uppsatsens syfte 

att studera bemötandet av unga lagöverträdare med funktionsnedsättningar leder detta ound-

vikligen till följande frågor. Kan den unges NPF bidra till att hen inte förstår rättsprocessen 

och motsatsvis, kan funktionsnedsättningen bidra till att hen inte blir förstådd av rättsväsen-

det? För att besvara dessa frågor måste det först klargöras om dessa två begreppen, att förstå 

och att bli förstådd, har samma innebörd inom straffprocessen.  

 

6.1.1 Att förstå och att bli förstådd 

Kravet att den tilltalade ska ha rätt att förstå den straffrättsliga processen ges uttryck för i ett 

flertal bestämmelser och principer inom gällande rätt och i Barnkonventionen. Processen ska 

ske på ett, för den tilltalade, förståeligt språk enligt 6.3 a Europakonventionen och rätten att 

förstå bör ligga till grund för rätten till tolk i artikel 6.3 e. I Timergaliyev mot Ryssland kunde 

den hörselskadade inte förstå (”följa”) rättsprocessen vilket stred mot artikel 6. I S.C. mot 

Förenade kungariket kunde de unga tilltalade inte förstå (”följa”) med på vad som skedde un-

der rättegången, på grund av deras ålder och låga intelligens. Ett likartat konstaterande gjordes 

i Panovits mot Cypern. Artikeln 12 i Barnkonventionen ställer krav på att rättsväsendet ska se 

till att barnet förstår anklagelserna och enligt artikel 12 och 2 i korrelation får ett barns språk 

eller funktionsnedsättning inte hindra barnet att få sin rätt att förstå erkänd. 

  Rätten att förstå ska tillgodoses genom rättsväsendets agerande. Exempelvis ska en 

förundersökning enligt 2 § LUL ledas av åklagare eller polis som är särskilt lämpade för upp-

giften. Förhör ska hålls av utbildad personal enligt artikel 40.2 Barnkonventionen, och med 

                                                
187 Mark och Roslin Brennans studie publicerade i Davis & Bell (1999), s. 112, se inledning, kap 1. 
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särskild kompetens enligt 18 § FUK och tillgång till försvarare i tidigt skede enligt 24 § LUL 

och 6.3 c Europakonventionen. En slutsats av detta är att det föreligger en rättighet för den 

unge att förstå och därmed en skyldighet för domstolen att tillgodose den unges rätt till förstå-

else. 

 Att den unga lagöverträdaren har blivit förstådd är grundläggande för ett menings-

fullt polisförhör och en korrekt bevisprövning. Den tilltalade har rätt att förbli tyst i enlighet 

med oskyldighetsprincipen men om hen väljer att prata, under polisförhör eller under huvud-

förhandlingen, är utsagan av stor vikt för den fortsatta processen. Huruvida rättsväsendet har 

förstått den tilltalade eller inte är av stor vikt och om det föreligger en brist i denna förståelse 

kan fundamentala principer utmanas. Exempel på sådana principer är det kontradiktoriska för-

farandet, barnets bästa och in dubio pro reo. Vikten av att den unge lagöverträdaren blir för-

stådd kan illustreras i följande situationer. En tolk måste alltid anlitas om rättsväsendets och 

den tilltalades språk skiljer sig åt, detta för att rätten ska ges en förståelig utsaga att grunda sin 

bedömning på. Enligt 40.2 Barnkonventionen blir detta även aktuellt när ett barn har en 

funktionsnedsättning. I de fall ett barn ska höras ska rättsväsendet, enligt 18-19 §§ FUK, vidta 

särskilda åtgärder, såsom tillhandahållande av utbildad personal och sakkunnig, för att på 

bästa sätt kunna se till att barnet blir förstått. 

 Mot bakgrund av att rättssystemet bygger på att förhörspersoner blir förstådda 

sammanfaller rätten att bli förstådd med rätten att förstå; den tilltalades rättighet och rättsvä-

sendets skyldighet går hand i hand. Frågan är vad detta betyder för den unge lagöverträdaren 

med en NPF, baserat på det material uppsatsen har redovisat. 

 

6.2 Förhör 

6.2.1 Identifiering av den unge lagöverträdarens neuropsykiatriska funktionsnedsättning 

Av förarbetena till FUK framgår att upplysningar om det hörda barnets eventuella efterbli-

venhet ska tas in i utredningen. Uttalandet leder ofrånkomligt till frågan om detta kan tolkas 

som en uppmaning för polisen att identifiera den unges NPF. Det finns i dag inga interna in-

struktioner eller rutiner hos polismyndigheten kring detta och inget tyder därmed på att en så-

dan tolkning skulle vara korrekt. Detta är problematiskt då ett flertal av ungdomarna med en 

NPF ser helt ”vanliga” ut och deras funktionsnedsättning kan därför lätteligen förbli osynlig 

under hela processen. 

 Av intervjuerna framgår att identifiering av den unge lagöverträdarens NPF inte är 

ett problem i Nacka eller Alingsås. I Nacka har egna arbetsmetoder utarbetats för att på bästa 



 

 

49 

sätt kunna bemöta ungdomar med funktionsnedsättningar. I Alingsås känner poliserna oftast 

redan till de ungdomar som de träffar på och därmed är identifiering inget problem. Dessa två 

resultat belyser en brist på förutsägbarhet gällande bemötandet av unga lagöverträdare med 

funktionsnedsättningar; den tilltalades NPF kommer uppmärksammas på olika sätt beroende 

på vilken geografisk plats den tilltalade begått brottet.  

  Enligt de offentliga försvararna är det relativt vanligt att ungas funktionsnedsätt-

ningar aldrig identifieras. När identifiering mot förmodan sker framkommer information om 

en eventuell funktionsnedsättning av socialnämndens yttrande och på så sättet efter att alla 

polisförhör ägt rum. Baserat på intervjuerna kan följande sammanfattningsvis konstateras; de 

offentliga försvararna anser att polisförhören, i de allra flesta fall, sker utan vetskap om den 

unges NPF vilket resulterar i att förhören inte anpassas efter den unges förutsättningar. För-

hörsledarna i sin tur menar att identifiering vanligtvis sker men att det finns fall där polisen 

aldrig får vetskap om den unges funktionsnedsättning. 

 Enligt ovan förda resonemang är det av avgörande betydelse att identifiering av den 

unges NPF sker innan, eller i samband med, det första polisförhöret. Utan identifiering kan 

polisen inte anpassa förhöret efter den hördes förutsättningar. Ett enkelt exempel på detta är 

när den unge har en annan mental mognadsgrad än sin fysiska – ser ut och är 17 år men har en 

10-årings mognad. Förhörsfrågorna kan i detta fall inte anpassas om förhörlsedaren inte fått 

vetskap om den mentala mognaden. Framkommer funktionsnedsättningen först av social-

nämndens yttrande bör den offentliga försvararen, med klientens samtycke, uppmärksamma 

rätten på detta i tidigaste mån. Om försvaret inte informerar rätten om den unges NPF kom-

mer funktionsnedsättningen med största sannolikhet tas upp under personaliadelen vilket inte 

är helt problemfritt. Om 17-åringen i exemplet ovan skulle vara en stor ”bjässe” som under 

sitt förhör framstår som nonchalant och oförskämd kan det komma att påverka rättens första 

intryck av den tilltalade. Men om ”tonårsbjässen” framför dem har en mental mognad som en 

10-åring och den informationen framkommer först i personaliadelen, vid föredragning av so-

cialnämndens yttrande, kan rätten ha svårigheter att släppa det första intrycket under bevis-

värderingen. 

 Sammantaget saknas regler och rutiner kring hur den unges NPF ska identifieras i 

utredningen. Målet kan överlämnas till åklagare utan att identifiering av den unges NPF har 

skett, vilket innebär att möjligheten att anpassa förhöret har gått förlorad. Alla respondenterna 

anser att det är av stor vikt att identifiering sker så tidigt som möjligt. 
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6.2.2 Antal misstänkta med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Det framgår av alla intervjuer, oavsett respondenternas profession eller plats i landet, att ung-

domar med funktionsnedsättningar ofta är förekommande inom brottmålsprocessen. Flera av 

respondenterna tycks vidare vara av uppfattningen att ADHD är den vanligaste funktionsned-

sättningen. Resultat leder till frågan huruvida detta kan medföra förutfattade meningar hos 

förhörsledaren. En av de offentliga försvararna menar exempelvis att 19 § FUK kräver en 

gravare funktionsnedsättning och att det inte ”räcker att bara ha ADHD”. Det är alarmerande 

om förekomsten av ADHD bland unga lagöverträdarna inte medför att polisen ser ett behov 

av att anpassa utredningen och att en ADHD inte ger offentliga försvararna incitament att 

upplysa rätten om den unges funktionsnedsättningen. Den höga antalet ungdomar med ADHD 

skulle därigenom påverka den enskilda ungdomen med en NPF. Det finns även en möjlighet 

att motsatt situation föreligger. Att det i stället enbart är en fördel gentemot unga lagöverträ-

dare med andra funktionsnedsättningarna – förhörsledarna får desto mer erfarenhet att arbeta 

med ungdomar med ADHD. Uppsatsens begränsade studier ger inte underlag för en slutsats i 

frågan. 

 

6.2.3 Personal med särskild kompetens  

När funktionsnedsättningen har identifierats krävs det att förhör hålls av personal med sär-

skild kompetens. Utöver den vaga beskrivningen i förarbetena till FUK framgår det inte av 

rättskällorna vad uttrycket omfattar. Baserat på intervjuerna med förhörsledarna verkar polis-

myndigheten anse sig uppfylla kravet på särskild kompetens genom att utbilda ungdomsför-

hörsledare. Kursen som förhörsledarna för ungdomar går innefattar en tre veckors utbildning 

där en av kursdagarna består av utbildning i hur man håller förhör med unga lagöverträdare 

med NPF.  

 Av artikel 40.2 Barnkonventionen följer att all personal inom rättsväsendet ska utbil-

das kontinuerligt inom arbetet med ungdomar och vara särskilt insatt i barnets, och speciellt 

tonåringens, fysiska, psykologiska, psykiska och sociala utveckling. Detta är av särskild stor 

vikt när barn har funktionsnedsättningar. Ungdomsförhörsledarnas utbildning kan troligtvis 

vara tillräcklig för att möta kraven i artikel 40.2 när det gäller ungdomar i generell mening. 

Baserat på de intervjuer som hållits är det dock ytterst tveksamt om en endags utbildning i 

förhör med NPF är tillräckligt. Det framkommer därutöver att det inte alltid är särskilda ung-

domsförhörsledare som håller förhör i ungdomsärenden. Det svenska rättsväsendet uppfyller 

följaktligen inte alltid kravet i artikel 40.2 Barnkonventionen och sannolikt inte heller kravet i 
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18 § FUK. 

 Utöver reglerna gällande förhörsledarens utbildning finns det inga legala regler om 

hur förhör med unga lagöverträdare och unga lagöverträdare med NPF ska utformas. I uppsat-

sen har det framgått att viss problematik kan uppstå vid förhör med ungdomar med NPF och 

för att på bästa sätt kunna bemöta problematiken finns det riktlinjer att tillämpa vid förhör. 

Dessa förutsätter dock att den unges NPF identifieras. Utöver Nackapolisen verkar inga andra 

av poliser vara informerade om att dessa riktlinjer finns och flera av poliserna anser att arbetet 

med ungdomar med funktionsnedsättningar måste förbättras. Samtidigt ger några av förhörs-

ledarna exempel på hur förhör kan utformas på bästa sätt, vilket överensstämmer med riktlin-

jerna. Nackapolisen har även utformat egna tillvägagångsätt som, utifrån sett, låter exempla-

riska. emellertid menar de offentliga försvararna att en funktionsnedsättning i de flesta fall 

inte påverkar förhörsledarens sätt att hålla ett förhör. Det är enligt flera av dem önskvärt att 

förhörsledare införskaffar större kunskap om vad det faktiskt innebär att ha olika 

funktionsnedsättningar.  

 Sammanfattningsvis föreligger det en bristande samstämmighet mellan förhörsledar-

nas och de offentliga försvararnas uppfattning av polisens bemötande av unga lagöverträdare 

med funktionsnedsättningar. I Nacka, och förmodligen även i Alingsås, får den unge sannolikt 

det mest utförliga bemötandet. I motsatt riktning talar resultatet för att Kiruna och Stockholm 

har brister i sitt bemötande främst bestående av att alla ungdomsförhörsledare inte gått ung-

domskursen och därav inte har någon utbildning i att hålla förhör med unga lagöverträdare 

eller unga lagöverträdare med funktionsnedsättningar.  

 

6.2.4 Särskilt om 19 § FUK 

Enligt Åklagarmyndigheten kan 19 § FUK vara tillämplig just när barn har någon form av 

funktionsnedsättning. Mot bakgrund av detta har frågor ställts till förhörsledare och offentliga 

försvarare om dem har någon erfarenhet av bestämmelsen. Av tolv hörda respondenter har 

elva av dem svarat nej. I den studerade doktrinen nämns aldrig att bestämmelsen är tillämplig 

vid förhör med unga lagöverträdare. Detta leder oundvikligen till frågan om bestämmelsen i 

själva verket är tillämplig vid förhör med unga lagöverträdare. Svaret på frågan framgår inte 

av förarbetena till FUK, men å andra sidan framgår inte heller motsatsen. Barnets utsaga är 

enligt förarbetena av betydelse för utredningen när ett fängelsestraff riskeras. Det är dock inte 

möjligt att utläsa vem som riskerar ett fängelsestraff –barnet som anklagas för brott eller när 

en annan person står tilltalad och barnet är målsäganden. Utöver det diffusa uttalandet fram-
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går tillämpligheten endast i Karnovs lagkommentar till 15-19 §§ FUK. Det är inte klarlagt vad 

författaren till lagkommentaren grundat påståendet på beträffande paragrafens tillämplighet 

vid förhör med unga lagöverträdare. Mot bakgrund av att Karnovs lagkommentarer används 

av många praktiker inom rättsväsendet är det problematiskt att det inte, på ett enkelt sätt, går 

att härleda innehållet i dessa till en rättskälla. 

 Om bestämmelsen ska tillämpas vid förhör med unga lagöverträdare följer 

ofrånkomligt frågan om det finns ett faktiskt utrymme för den i praktiken. Två av förhörsle-

darna har låtit en kontaktperson eller en person med liknande roll sitta med under förhöret, 

dessa har dock fungerat mer som personligt stöd och uppfyller därmed inte syftet som anges i 

19 § FUK. Några av de offentliga försvararna anser att bestämmelsen skulle kunna tillämpas 

vid förhör med unga lagöverträdare med autism, samtidigt som andra har svårt att föreställa 

sig ett praktiskt behov av bestämmelsen vid förhör med unga lagöverträdare.  

  För tillämpning av 19 § FUK krävs det att den tilltalades utsaga är av avgörande 

betydelse. Vad som skiljer den tilltalades utsaga från målsägandens är att målsäganden van-

ligtvis inte hörs inför rätten, vilket unga lagöverträdare alltid gör. Det är därmed frågan om 

den unga lagöverträdarens utsaga under förundersökningen verkligen kan vara av avgörande 

betydelse. Under huvudförhandlingen kan en sakkunnig tas in i enlighet med 40 kapitlet RB 

och fullgöra nästan samma uppgift. Av studie 2 framkommer dock att sakkunnigbevisning 

aldrig används, vilket motsvarar resultat från studier beträffande målsäganden med NPF. 

Trots principer som omedelbarhets- och muntlighetsprincipen är det inte heller att förglömma 

att åklagaren ofta tillämpar 36:16 st. 2 RB och att delar av polisförhöret på så vis blir pro-

cessmaterial. Detta pekar mot att polisförhören kan ha direkt betydelse för domen.  

 Vidare är det av relevans att dra en parallell till artikel 40.2 i Barnkonventionen. En-

ligt artikeln har, som tidigare nämnts, barn med funktionsnedsättningar rätt till hjälp från nå-

gon som ”pratar samma språk” som barnet och om man kan fråga sig om 19 § FUK motsvarar 

artikelns syfte. Till exempel i de fall när ungdomsförhör hålls av personer som inte har gått 

ungdomsutredarkursen; om dessa förhörsledare skulle ta hjälp av en sakkunnig vid förhör 

med lagöverträdare med NPF så skulle artikel 40.2 Barnkonventionen och RB:s krav på för-

hörsledarnas kompetens kunna uppfyllas. 

 Diskussionen kan utvecklas ytterligare en nivå genom att anlägga ett ”barnets bästa 

perspektiv”. För att klarlägga barnets bästa ska rättsväsendet fastställa ett objektivt perspektiv, 

på vetenskaplig grund och kunskap från experter, och ett subjektivt perspektiv, barnets egen 

vilja och åsikter. Det är osäkert om det objektiva perspektivet i dessa fall kan tillgodoses utan 

kunskaper från experter. Det är vidare osäkert om barnet verkligen får chans att uttrycka sin 
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vilja och bli förstådd när förhörsledaren inte har särskild kompetens att ställa frågor. 

 Sammanfattningsvis bör det finnas ett behov att tillämpa 19 § FUK vid förhör med 

unga lagöverträdare som har grava funktionsnedsättningar. Tillämpningen kan då leda till att 

kravet i artikel 40.2 Barnkonventionen uppfylls och att barnets bästa tillgodoses.  

 

6.3 Domskäl  

6.3.1 Utformning av domskäl  

Det är en ickefråga att domstolars avgöranden ska vara motiverade. Vad det innebär i prakti-

ken är dock ett mer svårbedömt problem. Resultatet från studie 2 belyser behovet av en moti-

vering när den tilltalade har en NPF.  

  Två av de grundläggande skälen till att domskälen ska vara motiverade är 

offentlighetens insyn av den offentliga maktutövningen och den dömdes tilltro till rättssyste-

met. Båda dessa skäl ter sig gå förlorade i resultatet från studie 2. I endast ett av 56 mål redo-

gör tingsrätten för sin utsageanalys av den tilltalades utsaga och i stället har standardiserade 

uttryck använts i en majoritet av fallen. Gällande det subjektiva rekvisitet bör det inte vara 

tillräckligt att endast konstatera existensen uppsåt eller i värsta fall inte ens nämna det. Det är 

nödvändigt att motivering sker i dessa mål eftersom risken för förutfattade meningar är större 

i dessa mål och för att tillgodose principen beträffande att lika fall ska bedömas lika. 

 Det framgår av intervjuerna med de offentliga försvararna att det är viktigt att rätten 

vet om att den unge har en NPF. Detta bör leda till slutsatsen att den offentliga försvararen 

kommer hänvisa till den unges NPF i uppsåtsfrågan eller vid en nödvärns. eller nödvärnsex-

cessinvändning. Det är häpnadsväckande att dessa högst sannolika invändningar endast fram-

går i åtta av 56 mål. Enligt Europadomstolens praxis måste det framgå av domskälen hur 

domstolen har tagit ställning till parternas yrkanden och invändningar och dessa fall utgör 

inga undantag. Sammanfattningsvis så finns det ett stort behov av motiverade domskäl när 

den unge har en NPF och baserat på studie 2 sker detta inte i tillräckligt hög grad. 

 

6.3.2 Särskilt om bevisvärdering  

6.3.2.1 Den tilltalades inställning 

I domskälen ska rättens bevisvärdering framgå och en prövning av den tilltalades erkännande 

är en del av detta. Det kommer inte som en överraskning att tingsrätterna inte har redovisat en 

prövning av de ungas erkännanden. Vad som är intressant är om det bör vara av särskild vikt 
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när den unge lagöverträdaren har en NPF. Det skulle vara motiverat om det fanns belägg för 

att unga lagöverträdare med en NPF erkände i högre grad. Den engelska studien, som nämn-

des inledningsvis, har undersökt om erkännanden bland unga lagöverträdare NPF är vanligare 

förekommande än bland normalbegåvade lagöverträdare. Skillnaden var knapp (60 % respek-

tive 50 %) men författarna misstänkte att andra variabler påverkade resultatet såsom närvaro 

av advokat och en så kallad ”appropriate adult” vid förhör med personer med NPF. Utan dessa 

yttre faktorer borde studien visat på fler erkännanden bland ungdomar med NPF. Den 

engelska studien föranleder dock inte slutsatsen att det skulle vara av särskild vikt att pröva 

dessa erkännanden och uppsatsens studie har inte studerat denna aspekt. 

 Det kan dock finnas andra aspekter som motiverar en ordentlig värdering av den 

unges erkännande. Åklagarmyndigheten menar att barnets ålder, utveckling och brist på för-

ståelse samt risken för okända konsekvenser kan leda till att barnet erkänner något som inte är 

sant. Detta bör vara högst aktuellt när den unge har en NPF eftersom en NPF kan leda till att 

den unge har en sent utvecklad mognadsgrad och därmed kan ha problem med att förstå 

förhörsledaren. Det framgår vidare av intervjuerna med de offentliga försvararna att det 

händer att förhörsledarna antecknar att den unge erkänner när hen endast vidgår gärningen 

men förnekar brott. Även detta kan tänkas ske oftare när det är ”outbildade” förhörsledare 

som håller förhör med en ung lagöverträdare med en grav NPF. Denna skillnad i 

nedtecknandet är av stor betydelse för prövningen av uppsåtsfrågan i vilken den unges NPF i 

sin tur kan få betydelse. Sammanfattningsvis innebär detta att domstolen, enligt Schelins 

direktiv, alltid ska värdera ett erkännande i rätten och inte enbart godta uppgifterna som 

framkommit under förundersökningen. 

  I ett av målen där en tilltalade förnekat brott har domstolen gjort en mer ingående 

analys av den tilltalades utsaga. Det är inget i målet som sticker ut eller skiljer målet från 

övriga. I sammanhanget bör frågan ställas om det finns ett större behov av en utsageanalys där 

den unge har en NPF. Först och främst bör det ske mer eller mindre i alla förnekade mål och 

när den tilltalade vidgått gärningen men förnekat ansvar. Risken med att inte redogöra för en 

utsageanalys kan resultera i två utfall: 1.) rätten vet om den unges NPF men redovisar inte 

utsageanalyser och allmänheten kan följaktligen inte kontrollera att förutfattade meningar och 

subjektivt tyckande inte har påverkat bevisvärderingen eller 2.) rätten vet inte om att den unge 

lagöverträdaren har en NPF och dömer den 17-åriga ”tonårsbjässen” på grundval av hens age-

rande, utan vetskap om att hen har en 10-årigs mentala ålder. Utan en utsageanalys kan inte 

försvaret överklaga med hänvisning till att den unge har en NPF, vilket skulle kunna påverka 

bevisvärderingen.  
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 I ett mål där den tilltalade förnekat brott har den tilltalade friats från ansvar. Målet 

skiljer sig inte mycket från andra domar men har en utstickande parameter, målsäganden har 

också en NPF. Mot bakgrund av att studien inte har studerat målsäganden i målen kan en 

slutsats inte dras i denna fråga. 

 

6.3.2.2 NJA 2012 s. 564 

I NJA 2012 s. 564 beaktar HD den unges NPF i ansvars- och skuldfrågan. Som nämnts inled-

ningsvis hade en 17-årig person (A) genomfört samlag och andra med samlag jämförliga 

handlingar med en 12-årig person. A hade, både vid gärnings- och undersökningstillfället, en 

allvarlig psykisk störning i form av autistiskt syndrom i kombination med lindrig mental re-

tardation. I domskälen beskrivs det att A hade svårt att förklara händelseförloppet och att A 

hade svårt att förstå gärningens innebörd och dess konsekvenser. Av det rättspsykiatriska ut-

låtandet framgick att A inte hade förmåga att inse gärningarnas straffrättsliga innebörd eller 

innebörden av begreppet samlag. I utlåtandet konstaterades vidare att den tilltalade 

”fungerade på en mycket låg nivå, motsvarande tio till tolv års ålder”. A döms mot sitt ne-

kande för våldtäkt mot barn i samtliga instanser.  

 HD konstaterade att A hade utfört en otillåten handling som täcktes av den tilltalades 

uppsåt. HD fann sedan att A begått gärningarna i okunnighet om att de var straffbelagda. 

Enligt majoriteten av justitieråden medförde dock inte A:s psykiska tillstånd att villfarelsen 

var uppenbart ursäktlig, vilket krävs enligt 29:4 BrB. Minoriteten i HD var av annan 

uppfattning och ansåg att en villfarelse är uppenbart ursäktligt om det skulle framstå som 

orimligt att hålla personen straffrättsligt ansvarig. I sammanhanget åberopades också 

konformitetsprincipen – det vill säga att ansvar förutsätter att den tilltalade har kunnat rätta 

sig efter lagen. Särskilt med beaktande av den tilltalades psykiska tillstånd fann de båda 

justitieråden att det var orimligt att lasta den tilltalade för att hen inte kände till att handlande 

var straffbelagt. 

 Frågan är vad domen kan bidra till beträffande hur bemötandet av unga lagöverträ-

dare med NPF ska utformas och hur domstolar ska beakta funktionsnedsättningen i domen. 

Det är inte möjligt att dra någon slutsats gällande varken polisens bemötande av A eller hur 

identifiering har skett. Det som kan noteras är att HD, och tings- och hovrätten, har beaktat 

den tilltalades NPF i ansvars- och skuldfrågan, dock endast genom att fastställa att en NPF 

inte ska resultera i straffrättsvillfarelse.  

 Asp tar upp en ytterligare dimension av målet, närmare bestämt mental mognad och 
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hur denna kan påverka ansvars- och skuldfrågan. Asp hänvisar till olika presumtioner i lagen 

som är kopplade till fysisk ålder, till exempel åldersspannet mellan tilltalad och målsäganden i 

6:14 BrB. Enligt presumtionen ska målsäganden vara minst 14 år gammal och gärningsman-

nen under 18 år. Asp påpekar att tillämpandet av ålderspresumtioner bör vara högst proble-

matiskt när en av parterna är av en annan mental ålder. 

 Frågorna som aktualiseras av rättsfallet leder huvudsakligen till konstaterandet att en 

NPF i sig inte är en grund för straffrättsvillfarelse och att ålderspresumtioner kan vara be-

kymmersamma när en tilltalad har en skild mental och fysisk mognad. Det bör dock inte vara 

möjligt att se fallet som ett tydliggörande, eller ett vägledande, i frågan om hur underinstanser 

generellt ska beakta ungdomar med NPF i ansvars- och skuldfrågan.  

 

6.3.2.3 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i ansvars- och skuldfrågan 

Funktionsnedsättningen har i åtta mål nämnts vid följande prövningar: rättfärdigande omstän-

digheter (nödvärn, 6:14 BrB), uppsåtsfrågan, ursäktande omständigheter (nödvärnsexcess, 

straffrättsvillfarelse) och slutligen som uppmaning till försiktighet vid bevisvärderingen. Frå-

gan är om det möjligt att göra några generella antaganden baserat på dessa mål beträffande 

faktiskt gällande rätt. Domarnas gemensamma beröringspunkt är att de grundar sig i en 

bedömning av den tilltalades person. Bedömningarna av hur just den personen hamnat i 

situationen, uppfattat situationen och hur hen sedan valt att agera därefter. Målen är unika då 

domstolarna har beaktat den unge funktionsnedsättningen i ansvars- och skuldfrågan men 

målen är inte unika i rätten göra prövningar av dessa slag. Hur dessa skillnader 

överensstämmer med resterande mål, med krav på förutsägbarhet och att lika fall ska dömas 

lika, är svårt att komma till bukt med. Vidare har ingen av domstolarna i studien hänvisat till 

NJA 2012 s. 564, vilket tyder på att HD inte klargjort hur domstolarna ska beakta den unges 

NPF i ansvars- och skuldfrågan.  

 Den unge lagöverträdarens NPF har endast beaktats i uppsåtsfrågan i två mål. 

Studien utmärker sig sannolikt inte gällande bristen på utförliga beskrivningar av uppsåt-

prövningen men frågan är om en uppsåtsprövning särskilt krävs när den tilltalad har en NPF. 

Advokaten Tove Nichols menar att en NPF kan ha väldigt stor betydelse för uppsåtsfrågan. 

Hon påpekar att det handlar om ett konsekvenstänk och att hela uppsåtsinstitutet handlar om 

att förstå vad ens handlande leder till och vara bered att ta konsekvensen av det. Trots detta 

görs samma uppsåtsprövning som görs beträffande”normalbegåvade” personers reaktioner. 

Resultatet pekar på att en utförligare prövning måste ske när personen har en NPF.  
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7. Avslutning  

7.1 Besvarande av uppsatsens frågeställningar  

7.1.1 Vilka rättigheter har unga lagöverträdare vid förhör och hur ska förhör med unga lagö-

verträdare med funktionsnedsättningar utformas? 

Rätten till en rättvis rättegång i Europakonventionen aktualiseras redan under förundersök-

ningen. Två av rättigheterna som aktualiseras är rätten att bli underrättad på ett förståeligt 

språk och att bemötandet måste ske mot bakgrund av att lika fall ska bedömas lika. Om den 

unge har en funktionsnedsättning eller är ung och mentalt omogen måste rättsväsendet an-

passa processen efter den misstänktes uppfattningsförmåga. Enligt grundprinciperna i Barn-

konventionen ska barnets bästa, likabehandling och rätten att komma till tals tillgodoses när 

ett barn står misstänkt för brott. Unga lagöverträdare har vidare rätt att förstå anklagelserna 

och möjliga konsekvenser av sitt handlande. I enlighet med likabehandling får en ung lagö-

verträdares eventuella funktionsnedsättning aldrig utgöra ett hinder för barnet att få sina rät-

tigheter erkända. 

  Polisförhöret ska hållas av en förhörsledare som innehar särskild kompetens för 

uppgiften och enligt Barnkonventionen ska alla som arbetar med unga lagöverträdare ha en 

hög kompetens för arbetet. Vid förhöret ska alltid den unges offentliga försvarare delta och 

enligt huvudregeln även socialnämnden och den unge lagöverträdarens vårdnadshavare. 

 I doktrinen finns det framtagna riktlinjer till hjälp vid förhör med barn med 

funktionsnedsättningar. Enligt riktlinjerna ska förhörsledaren bland annat bekanta sig med 

barnet i förväg och vara väl insatt i barnets funktionsnedsättning och livssituation. När den 

hörde har en NPF kan det, enligt åklagarmyndigheten, vara lämpligt att ta in en sakkunnig un-

der polisförhöret. Den sakkunniga kan bidra med kunskap om barns utveckling och funkt-

ionsnedsättning. Det är av stor vikt för förhörsledarens förståelse och värdering av barnets be-

rättelse att hen har kunskap om barnets NPF.  

 

7.1.2 Vad ska domskäl innehålla enligt internationella konventioner och svensk rätt? 

Rätten till en rättvis rättegång innefattar krav på att nationella domstolar måste motivera sina 

avgöranden i brottmål. Enligt Europadomstolens praxis måste det framgå av domskälen hur 

domstolen tagit ställning till parternas yrkanden och invändningar. En dom ska vidare, enligt 

svensk rätt, innehålla uppgifter om vad som är bevisat i målet. Detta motsvarar de skäl som 

bestämt utgången i målet, i såväl bevisfrågan som rättsfrågan och tillgodoses genom att dom-
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stolen redogör för rättens bevisvärdering.  

 Vid bevisvärdering av den tilltalades utsaga kan rätten riskera att påverkas av fördo-

mar och förväntningar beträffande den tilltalade. Den tilltalades förmåga att berätta, personens 

kroppsspråk och utsagans sammanhang och logik kan påverka bedömningen. Alla dessa pa-

rametrar kan påverkas av att den unge har en NPF och det bör vara vanligt att rätten påverkas 

av fördomar och förväntningar i större grad när unga lagöverträdare har funktionsnedsätt-

ningar. Det är därför av särskild vikt att domskälen är motiverad när den unge lagöverträdaren 

har en NPF. Ett sätt att förhindra, eller i alla fall begränsa, förutfattade meningar och subjektiv 

påverkan är att rätten tar in en sakkunnig. Utan en sakkunnig riskerar domstolen att bedöma 

frågan efter ”psykologisk schablonkunskap” vilket torde fungera på det privata planet men 

inte vid komplicerade värderingar av utsagor.  

 Om den tilltalade har erkänt måste rätten kontrollera erkännandets riktighet och det 

är av särskild vikt att motivera domskälen när den tilltalade döms mot sitt nekande. När det 

subjektiva rekvisitet har föranlett diskussion bör även domstolens resonemang kring detta re-

dovisas. 

 

7.1.3 Hur bemöter polisen en ung lagöverträdare med en NPF under förundersökningen? 

I uppsatsens första studie har förhörsledare och offentliga försvarare hörts gällande bemö-

tande av unga lagöverträdare med funktionsnedsättningar. Innan en bedömning kan göras av 

hur polisen bemöter den unges NPF måste först studeras hur polisen identifierar funktionsned-

sättningen. Enligt förhörsledarna brukar detta ske i samband med förhör, samtidigt framkom-

mer det att förundersökningen kan överlämnas till åklagare utan att funktionsnedsättningen 

identifieras. I dessa fall anpassas aldrig förundersökningen efter den unge lagöverträdarens 

NPF. Enligt de offentliga försvararna händer det ofta att funktionsnedsättningen aldrig identi-

fieras. Polismyndigheten saknar regler eller rutiner i hur, eller om, en identifiering ska ske. 

 Av förhörsledarnas intervjuer framgår det att inte alla som håller förhör med 

ungdomar har gått ungdomsutredarkursen och och saknar därmed utbildning i att arbeta med 

unga lagöverträdare eller unga lagöverträdare med NPF. Majoriteten av förhörsledarna är inte 

medvetna om att det finns vägledande doktrin på ämnet och resultatet visar att det föreligger 

skillnader i förhörsledares arbetssätt beroende på vart i landet den unge begår brott. De of-

fentliga försvararna anser vidare att polisförhören sällan anpassas till den unges NPF. Det 

finns möjlighet att ta hjälp av en sakkunnig under polisförhöret men endast en av tolv hörda 

respondenter har deltagit när en sakkunnig har biträtt polisförhöret.  
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7.1.4 Hur beaktar tingsrätterna den unge lagöverträdarens NPF i ansvars- och skulddelen?  

I uppsatsens andra studie har 56 brottmål studerats. I dessa har de tilltalade varit mellan 15 

och 17 år gamla, haft en NPF och varit åtalade för misshandel eller sexualbrott under 2013 

eller 2014. Av dessa mål har domstolarna beaktat den unges NPF i ansvars- och skulddelen i 

åtta mål. Funktionsnedsättningen har beaktats vid bedömning av rättfärdigande omständig-

heter (nödvärn, 6:14 BrB), uppsåtsfrågan, ursäktande omständigheter (nödvärnsexcess, straff-

rättsvillfarelse) och slutligen som uppmaning till försiktighet vid bevisvärderingen. Liknande 

bedömningar har gjorts i flera andra mål utan att den unges NPF har beaktats. Den gemen-

samma nämnaren för sju av dessa mål är att beaktandet har skett vid en prövning som baseras 

på den tilltalades person. Det har inte gjorts någon hänvisning till NJA 2012 s.564 i något av 

tingsrättsmålen. 

 

7.2 Avslutande diskussion 

7.2.1 Motsättningar 

Det är inte möjligt att föra ett resonemang om att beakta den unges NPF i polisförhör och i 

ansvars- och skuldfrågan utan att diskutera om detta förfarande skulle kunna vara direkt fel-

aktigt. Beträffande beaktandet av en eventuell NPF under förundersökningen bör svaret vara 

nej. Genom att identifiera funktionsnedsättningen så tidigt som möjligt kan bemötandet under 

polisförhören anpassas till den unges NPF och på så vis tillgodose den unges rätt till en rättvis 

rättegång under förundersökningen. Beträffande beaktandet av den unges NPF i ansvars- och 

skulddelen är frågan mer komplex. Resonemang kring eventuella bakomliggande argument 

till att domstolarna inte har beaktat den unges NPF måste föras. Ett alternativ kan vara att ett 

beaktande skulle kunna framstå som diskriminerande eller integritetskränkande för den unge. 

Funktionsnedsättningar påverkar personer på olika sätt och det finns med hög sannolikhet 

personer som anser att dennes NPF är helt frånskild den påstådda brottsligheten. Dessa indi-

vider bör kunna uppfatta det som integritetskränkande om domstolen redogör för hens funkt-

ionsnedsättning vid exempelvis uppsåtsprövningen. En invändning mot detta alternativ är 

emellertid att domstolarna, i 21 mål, har resonerat kring den unges funktionsnedsättning i på-

följdsdelen och att information om funktionsnedsättningen därigenom har offentliggjorts. I 

NJA 2012 s. 564 redogör domstolen dessutom ingående för den tilltalades funktionsnedsätt-

ning i domskälen. Att HD väljer att beskriva den unges funktionsnedsättning utförligt talar 

emot att integritetsskäl skulle vara anledningen till att domstolarna inte beaktar funktionsned-
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sättningen. 

 Ett annat alternativ till domstolarnas val att inte beakta funktionsnedsättningen kan 

bestå i en rädsla att skapa nya ansvarsfrihetsgrunder. Om domstolen exempelvis menar att en 

person inte anses ha haft uppsåt på grund av den tilltalades NPF skulle det kunna leda till att 

allmänheten antar att alla personer med funktionsnedsättningar saknar uppsåt. På samma sätt 

skulle domstolens ställningstagande om att en funktionsnedsättning påverkar nödvärnsexces-

sen kunna leda till uppfattningen att ursäktande omständigheter alltid föreligger när den unge 

har en funktionsnedsättning. Det skulle rent av kunna ge intrycket att domstolarna aktivt letar 

efter sätt att undvika att döma en person med en NPF. Att någon med juridisk utbildning 

skulle komma till den slutsatsen är svår att tro. Beviskravet är detsamma och prövningen av 

uppsåt och nödvärnsexcess ska ske på samma sätt oavsett funktionsnedsättning; utifrån den 

enskilda individens förutsättningar. Ingen av dessa alternativ har såldes någon bäring. 

 

7.2.2 Slutsats  

Är konsekvensen av denna uppsats att unga lagöverträdare med funktionsnedsättningar borde 

gå fria från ansvar? Långt därifrån. Beviskravet ska förbli detsamma och en funktionsnedsätt-

ning ska inte per automatik innebära brister i uppsåt eller motivera nödvärnsexcess. Det är 

möjligt att dra en parallell till resonemanget om åldersmognad; rättsväsendets normer är inte 

anpassade för alla. Bemötandet av unga lagöverträdare är inte utformat efter ungdomar med 

funktionsnedsättningar. På samma sätt som ålderspresumtioner bygger på att alla har samma 

mentala och fysiska mognad så bygger utformningen av förhör och domskäl på att unga lagö-

verträdare inte har en NPF. På samma sätt som mental åldersmognad kan omkullkasta normer 

om ålder bör en NPF kunna omkullkasta allt från vad som annars anses var lyckade förhörs-

tekniker till prövning av erkännanden och uppsåtsbedömningar.  

 Mot bakgrund av att ett stort antal unga lagöverträdare har en funktionsnedsättning 

borde det snarare vara ett krav på att identifiera den unges NPF i ett tidigt skede. Utan identi-

fiering är det omöjligt att anpassa förhöret efter den hördes förutsättningar. Gällande anpass-

ning av förhör möter polismyndigheten inte kravet på utbildad personal enligt 40.2 Barnkon-

ventionen och sannolikt inte kravet på särskild kompetens enligt 18 § FUK. Sker det ingen 

förbättring på området bör detta resultera i kritik och krav på att åtgärder vidtas när Barnkon-

ventionen blir lag i Sverige.  

  Frågan om varför polisen inte tillämpar 19 § FUK vid förhör med unga lagöverträ-

dare kvarstår efter den här uppsatsen. Det kan bero på att doktrinen inte beskriver bestämmel-



 

 

61 

sen som tillämplig eller av den enkla anledningen att polis och åklagare är omedvetna om 

möjligheten. Flera aspekter kring tillämpningen lämnas även outredda, exempelvis vem som 

bär ansvaret för att tillämpning ska ske, förhörsledaren eller åklagaren? Eller ligger ansvaret 

rent av på försvaret? Mot bakgrund av en av de offentliga försvararnas åsikter gällande 19 § 

FUK, om att bestämmelsen kräver en gravare funktionsnedsättning och att ”bara ha ADHD 

inte räcker”, bör ansvaret ligga på förhörsledaren eller åklagaren, vars handlingar kräver mer 

objektivitet. Det kan dock konstateras, oavsett initiativtagare, att bemötandet av en ung lagö-

verträdare med en NPF med högsta sannolikhet skulle förbättras genom tillämpning av 19 § 

FUK. 

  Mot bakgrund av HD:s grundliga genomgång av den tilltalades funktionsnedsättning 

i NJA 2012 s. 564 och risken för förutfattade meningar i mål där funktionsnedsättningar före-

kommer, är detta slutligen ett område på vilket domstolarna måste redovisa för bevisvärde-

ringen utförligt i sina domskäl. Funktionsnedsättningen kan påverka den tilltalades sätt att 

agera och tänka i så pass hög grad att en uppsåtsbedömning utifrån den unges NPF måste ske. 

Domstolen ska vidare inte basera bedömningen av den unges funktionsnedsättning på sin 

egen kunskap om funktionsnedsättningar utan bör ta hjälp av en sakkunnig.  

 Som nämnts inledningsvis måste kunskapen om bemötandet av unga lagöverträdare 

med en NPF studeras för att straffprocessen ska kunna tillgodose en rättvis rättegång för alla. 

Efter en granskning av bemötandet av unga lagöverträdare med funktionsnedsättningar och 

domstolens beaktande av funktionsnedsättningen i ansvars- och skuldfrågan bör samhället 

ställa högre krav på rättsväsendet för att tillgodose dessa ungdomars rätt till en rättvis rätte-

gång.  
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Bilaga 1.  

 

Förhörsledare 

 

Del 1. Unga lagöverträdare  

 

•   Känner du till om det finns några särskilda arbetssätt som polisen använder vid förhör 

med unga lagöverträdare som är mellan 15 och 17 år gamla? 

•   I jämförelse med förhör med vuxna; vad anser du är den största skillnaden mot förhör 

med unga lagöverträdare? 

 

Del 2. Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning  

Jag ska undersöka hur bemötandet av unga lagöverträdare med neuropsykiatriska funktions-

nedsättningar ser ut (förkortat NPF).  

 

•   Känner du till hur information om den misstänktes funktionsnedsättning oftast 

kommer in i utredningarna? 

•   Känner du till om det finns några särskilda rutiner som polisen använder för att 

undersöka om den unge misstänkta har en sådan funktionsnedsättning? 

•   Om polisen är medveten om att den misstänkte har en NPF, känner du till om det finns 

några särskilda arbetssätt som polisen använder vid förhör med den personen? 

•   Har du själv kommit i kontakt en ung lagöverträdare med en NPF i samband med 

förhör? 

 

Läser upp 19 § FUK.  

Enligt Karnovs lagkommentar gäller paragrafen både vid förhör med misstänkta och målsä-

gande.  

•   Har du varit med när bestämmelsen tillämpats vid förhör med unga lagöverträdare? 



 

 

 

1 

Bilaga 2.  

 

Offentliga försvarare 

 
Del 1. Unga lagöverträdare  
•   Vad har du för erfarenheter med att arbeta med unga lagöverträdare mellan 15 och 17 

år gamla? 

 

Del 2. Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning  

Jag ska undersöka hur bemötandet av unga lagöverträdare med neuropsykiatriska funktions-

nedsättningar ser ut (förkortat NPF).  

 

•   Har du haft någon klient som har haft en NPF?  

•   Känner du till hur information om den misstänktes funktionsnedsättning oftast 

kommer in i utredningarna? 

 

Läser upp 19 § FUK.  

Enligt Karnovs lagkommentar gäller paragrafen både vid förhör med misstänkta och målsä-

gande.  

•   Har du varit med när bestämmelsen tillämpats vid förhör med unga lagöverträdare?  

•   Om polisen är medveten om att den misstänkte har en NPF, tycker du att förhöret 

skiljer sig åt mot ett förhör med en “normalbegåvad” ungdom? 

•   Finns det någon utbildning för advokater i hur man bemöter ungdomar med en NPF? 

•   Anser du att det finns ett behov av förbättring vid bemötandet av i dessa ungdomar i 

den straffrättsliga processen?  

 


