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1   Inledning  
1.1   Bakgrund  

År 2018 påträffades en man död i Huskvarna. Händelsen ledde till att en 17-åring dömdes för 

grov misshandel i Göta hovrätt. Inom ramen för samma mål slog rätten också fast att det ansågs 

vara utrett att en 14-åring hade gjort sig skyldig till samma brottsrubricering.1 Händelsen 

kantades av omfattande mediabevakning och har gett upphov till debatt rörande de i dagsläget 

mycket begränsade möjligheterna att pröva brottsmisstänkta barn under 15 år i domstol.2 

 

I Sverige är straffmyndighetsåldern 15 år. Av 1 kap. 6 § brottsbalken (BrB) framgår att den som 

före 15 års ålder begår en straffbelagd handling inte får ådömas någon brottspåföljd med 

anledning av den otillåtna gärningen. Detta förbud är absolut.3 Bestämmelsen kan förstås mot 

bakgrund av det faktum att svensk straffrätt i stor utsträckning vilar på idéer om skuld och 

ansvar, och att barn genomgår en utdragen utvecklingsprocess som anses innebära en successivt 

ökande förmåga till konsekvenstänkande. Den gränsdragning som straffmyndighetsåldern 

utgör bottnar i överväganden kring när en person ska anses ha nått en tillräcklig grad av mognad 

för att vederbörande rimligen ska kunna hållas straffrättsligt ansvarig för sina handlingar.4 

 

Trots att barn under 15 år inte får hållas straffrättsligt ansvarigt klassificeras ett barns 

lagöverträdelser alltjämt som brott.5  Dessa brott kan dessutom under vissa förutsättningar 

utredas med stöd av lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 

(LUL). Enligt 31 § LUL kan polis6 och åklagare utreda brottsmisstänkta barn under 15 år. 

Utredningen görs huvudsakligen i syfte att kartlägga det misstänkta barnets eventuella behov 

av stöd från socialtjänstens sida, men också för att tillgodose andra intressen så som 

brottsoffrets rätt till brottsskadeersättning.7 En sådan utredning benämns fortsättningsvis LUL-

utredning. Vidare finns enligt 38 § LUL vissa möjligheter att inom ramen för en 

domstolsprocess pröva skuldfrågan, trots att det misstänkta barnet var under 15 år vid det 

påstådda gärningstillfället. En sådan domstolsprocess kallas bevistalan och utmynnar i att rätten 

                                                   
1 Mål B 2578-16. 
2 Se till exempel Sveriges Radio [https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7168989] och 

[https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7112890] 2019-12-27. 
3 Leijonhufvud m.fl., 2017, BrB 1:6 s. 1. 
4 Asp, 2014, s. 71–72; Asp m.fl., 2013, s. 15; Nordlöf, 2013, s. 177. 
5 Leijonhufvud m.fl., 2017, BrB 1:6 s. 1. 
6 Med polis avses i uppsatsen såväl polis som civilanställd brottsutredande personal inom Polismyndigheten. 
7 Prop. 2009/10:105, s. 21–22 och 67.  
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genom dom slår fast om barnet ska anses ha gjort sig skyldigt till brott. Utredningsinstitutet 

tillkom liksom LUL-utredningen i huvudsak för att möjliggöra bättre beslutsunderlag för 

socialtjänstens bedömning om den unges behov av sociala insatser.8 

 

Det framkommer direkt av 31 och 38 §§ LUL samt övriga delar av lagen att de två 

utredningsinstituten skiljer sig en hel del från en vanlig brottmålsprocess. LUL-utredningen och 

bevistalan utgör således tydliga exempel på hur barn särbehandlas jämfört med straffmyndiga 

lagöverträdare i Sverige. Instituten ger också uttryck för den balansakt som brottslighet bland 

samhällets yngsta ofta aktualiserar, nämligen den mellan socialrättsliga och 

behandlingsorienterade hänsyn å ena sidan – och mer renodlat straffrättsliga överväganden å 

den andra. 

 

För att slå vakt om barnets skyddsvärde liksom för att främja lagstiftning som beaktar 

brottsmisstänkta barns särskilda intressen är  Förenta nationernas (FN:s) konvention om barnets 

rättigheter (barnkonventionen, BK) central. I art. 40 BK framhålls barns rättigheter i förhållande 

till flera fundamentala straffrättsliga principer, däribland den så kallade oskuldspresumtionen. 

I art. 40.3 (b) BK återfinns också en uppmaning till statsparterna att hantera brottsmisstänkta 

barn genom alternativa straffrättsliga förfaranden, i möjligaste mån utan att blanda in något 

domstolsförfarande. Den svenska ordningen enligt 31 och 38 §§ LUL uppfyller i stor 

utsträckning detta krav, inte minst då bevistalan – det enda av de två instituten som leder till en 

domstolsprocess och prövning av skuldfrågan i formell mening – mycket sällan väcks.9  

 

Det kan dock diskuteras om inte den särpräglade hanteringen av brottsmisstänkta barn under 

15 år i vissa avseenden också försätter gruppen i en svagare rättslig ställning jämfört med andra 

misstänkta. Så skulle exempelvis kunna vara fallet beträffande varje brottsmisstänkt eller åtalat 

barns rätt enligt art. 40.2 (b) (iii) BK att utan dröjsmål få saken prövad av en opartisk, oberoende 

och behörig myndighet eller motsvarande, inom ramen för en opartisk förhandling. Även om 

det varken är syftet eller ens tillåtet att genom en utredning med stöd av 31 § LUL fastslå den 

unges skuld, kan utredningen leda till att det beslutas om mer eller mindre ingripande sociala 

insatser för barnet baserat på utredningens slutsatser.10 Trots att sådana insatser sätts in för att 

                                                   
8 Prop. 1964:10, s. 166–167 och 170–171; prop. 2009/10:105, s. 16. 
9 Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Stockholms handbok, 2018, s. 65 (fortsättningsvis benämnd 

”Åklagarmyndighetens handbok”); Anderberg, 2018, s. 877. 
10 Prop. 1983/84:187, s. 1; Åklagarmyndighetens handbok, 2018, s. 8. 
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ge barnet stöd kan det möjligen uppfattas av barnet som ett straff för gärningen och leda till 

stigmatisering. Vidare medges varken det misstänkta barnet eller dess vårdnadshavare rätten att 

självständigt åstadkomma en prövning av saken i domstol enligt 38 § LUL. Lämpligheten i en 

domstolsprövning avgörs nämligen av behörig åklagare, utan domstolens inblandning. 

Åklagarens eventuella beslut att en domstolsprövning är olämplig överprövas dessutom enligt 

7 kap. 5 § rättegångsbalken (RB) och 24 § åklagarförordningen (2004:1265) (ÅF) av 

riksåklagaren som sista instans.11  

 

Lämpligheten i den exemplifierande ordning som beskrivs ovan kan möjligen diskuteras utifrån 

barnets rätt till en oberoende och opartisk prövning i flera instanser. Samtidigt är den en 

konsekvens av en reglering som till stor del har utformats för att minimera onödiga olägenheter 

för brottsmisstänkta barn. Mot bakgrund av det anförda kan det dock alltjämt ifrågasättas om 

möjligheterna enligt 31 och 38 §§ LUL att utreda barn som misstänks ha begått brott före 15 

års ålder i alla avseenden verkligen överensstämmer med art. 40 BK, och artikelns krav på bland 

annat en barnanpassad och rättssäker hantering av sådana brottsmisstankar. 

 
1.2   Syfte  

Syftet med uppsatsen är för det första att redogöra för möjligheterna att enligt 31 och 38 §§ 

LUL utreda respektive pröva misstankar om att barn begått brott före 15 års ålder. För det andra 

ska förfarandena enligt 31 och 38 § LUL belysas utifrån art. 40 BK. I ljuset av den nämnda 

konventionsartikeln ska det undersökas, diskuteras och problematiseras hur förfarandena enligt 

LUL överensstämmer med de i art. 40 BK uppställda kraven på en barnanpassad och rättvis 

hantering av brottsmisstänkta barn.  

 
1.3   Metod  och  material  

På ett övergripande plan kan uppsatsen sägas bygga på tre komponenter; dels kapitel två om 

barnkonventionen, dels kapitel tre om 31 och 38 §§ LUL, dels det mer renodlat analyserande 

kapitlet fyra. I de följande två avsnitten presenteras de metodologiska och materielmässiga 

överväganden som underbygger arbetet. Eftersom relativt olika metod- och materialval präglar 

redogörelsen för barnkonventionen respektive LUL-utredningen och bevistalan presenteras de 

olika delarna i separata avsnitt nedan. 

 

                                                   
11 Se NJA 2016 s. 341, p. 7 i högsta domstolens domskäl, samt RåR 2013:1, s. 1. 
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1.3.1   Barnkonventionen  och  tolkningen  av  dess  artiklar  

Mot bakgrund av uppsatsens syfte är utgångspunkten för kapitel två om barnkonventionen 

naturligen art. 40 BK. Så som framgår senare i det nu aktuella avsnittet, berörs dock även andra 

artiklar i konventionen i viss mån. För att uppnå arbetets syfte krävs att innebörden av de olika 

delarna av art. 40 BK tolkas på rätt sätt, vilket i sin tur förutsätter ett arbetssätt som delvis skiljer 

sig från tolkning av annan, icke konventionsbaserad svensk författning. Nedan följer därför en 

redogörelse för de materialmässiga och metodologiska reflektioner som präglar de delar av 

uppsatsen som rör barnkonventionen. 

 

Barnkonventionens artiklar är relativt kortfattade. I konventionen uttrycks principer och 

grundläggande krav, som de fördragsslutande parterna förväntas vidareutveckla och 

konkretisera genom lagstiftning och politiska initiativ.12 För att i enlighet med arbetets syfte 

bedöma i vilken mån Sverige som stat fullgör sina åtaganden i förhållande till konventionen 

blir naturligtvis tolkningen av traktatens allmänt hållna artiklar i relevanta delar betydelsefull.  

 

Enligt folkrättsliga traktatsregler ankommer det på varje traktatsansluten stat att tolka den 

exakta innebörden av barnkonventionens artiklar. 13  Det konstateras i prop. 2017/18:186, 

Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter, att svenska myndigheter i sin 

rättstillämpning ska utgå från barnkonventionens originaltext och tolka den enligt sedvanliga, 

folkrättsliga tolkningsregler.14 Barnkonventionen är författad på sex, sinsemellan jämbördiga, 

originalspråk. Engelska är ett av originalspråken, vilket används i detta arbete i syfte att 

upprätthålla högsta möjliga rättskällevärde.15 Den svenska versionen av konventionstexten som 

ingår som bilaga i lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 

är nämligen, vilket framgår av lagtexten, endast en översättning av originaltexten.  

 

Det faktum att barnkonventionen utgör en internationell överenskommelse innebär vidare att 

1969 års Wienkonvention om traktaträtten (traktatsrättskonventionen) blir central för 

tolkningen av konventionsbestämmelserna. Tolkningen av aktuella artiklar i barnkonventionen 

sker med stöd av de primära respektive supplementära tolkningsmedel som föreskrivs i art. 31 

respektive 32 traktatsrättskonventionen.  

                                                   
12 Brandin Berndtsson m.fl., 2008, s. 9. 
13 Grahn-Farley, 2019, s. 206. 
14 Prop. 2017/18:186, s. 83; jfr. dock Grahn-Farley, 2019, s. 20–21. 
15 FN [https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en] 

2019-12-26. 



8 
 

 

En traktat ska enligt art. 31.1 traktatsrättskonventionen ”tolkas ärligt [eng. in good faith] i 

överensstämmelse med den gängse meningen av traktatens uttryck sedda i sitt sammanhang och 

mot bakgrunden av traktatens ändamål och syfte”. Av art. 31.2 traktatsrättskonventionen 

framgår att sammanhanget vid tolkningen omfattar traktatstexten, inklusive preambel och 

bilagor. Enligt samma bestämmelse omfattas även överenskommelser som rör traktaten, i den 

mån parterna kom överens om något dylikt i samband med att traktaten ingicks. Av punkten 

framkommer vidare att dokument som av någon eller några parter upprättades i anslutning till 

traktatens ingående också omfattas, under förutsättning att övriga traktatsparter har godtagit att 

dokumentet betraktas som sammanhörande med traktaten. För barnkonventionens del innebär 

det sistnämnda att bland annat de hänvisningar till andra traktat som uttrycks i konventionens 

preambel omfattas ”av det sammanhang som ingår vid tolkningen av” konventionen. 16  I 

konventionens preambel hänvisas bland annat till FN:s minimistandardregler för rättskipning 

rörande ungdomsbrottslighet (Pekingreglerna, eng. The Beijing Rules), som används i arbetet 

för att tolka innebörden av vissa delar av art. 40 BK. Barnrättskommittén har i en allmän 

kommentar understrukit att FN:s regler och riktlinjer beträffande unga lagöverträdare 

konstituerar en norm för tillämpningen av art. 40 BK och hanteringen av unga lagöverträdare.17 

Även Pekingreglerna studeras i reglernas engelskspråkiga originalform. 

 

I överensstämmelse med tolkningsreglerna i art. 31.1–2 traktatsrättskonventionen utgår således 

tolkningen av för uppsatsen relevanta delar av art. 40 BK i första hand från artikelns lydelse. 

Som stöd för tolkningen av den relativt allmänt hållna artikeln används därutöver även doktrin, 

en rättskälla som kan sägas utgöra ett sekundärt hjälpmedel för tolkning av 

traktatsbestämmelser.18 För tolkningen av relevanta konventionsartiklar spelar doktrin som 

specifikt behandlar innebörden av barnkonventionens artiklar en betydande roll. Därtill används 

också mer allmän folkrättslig doktrin som ytterligare vägledning avseende innebörd och 

rättsliga konsekvenser av Sveriges ratificering och olika åtgärder för att införliva en konvention 

i nationell rätt, liksom rörande regler för tolkning av traktat. 

 

                                                   
16 Prop. 2017/18:186, s. 83. 
17 Brandin Berndtsson m.fl., 2008, s. 416–417; General comment No. 10, 2007, s. 4. 
18 Prop. 2017/18:186, s. 83–84; Bring m.fl., 2014, s. 32. 
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Även stadgan för den Internationella domstolen19 (Stadgan) ger stöd för doktrins värde som 

sekundärt tolkningsstöd i sammanhanget. Stadgan kan nämligen ge ledning i tolkningen av 

internationella överenskommelser såsom barnkonventionen. Artikel 38 i Stadgan anger vilka 

rättskällor som får användas när en konventionsbestämmelse ska tolkas. I formell mening utgör 

artikeln en redogörelse för vilka materiella rättskällor som den Internationella domstolen ska 

använda, men bestämmelsen anses också specificera vilka rättskällor som är tillämpbara på 

folkrättens område i stort. I art. 38.1 i Stadgan återfinns både primära rättskällor – traktat, 

internationell sedvänja och allmänna grundsatser – och sekundära rättskällor i form av doktrin 

och rättspraxis. Doktrin och rättspraxis anses kunna utgöra hjälpmedel när innebörden av 

traktatsbestämmelser – exempelvis i BK – ska fastställas.20 

 

I art. 31.3 traktatsrättskonventionen framkommer vidare att hänsyn ska tas till bland annat 

efterföljande överenskommelser mellan de fördragsslutande parterna angående tolkning eller 

tillämpning av traktaten, liksom relevanta internationella rättsregler som gäller mellan parterna. 

Av art. 32 traktatsrättskonventionen framgår att bland annat traktatens förarbeten och 

omständigheter vid traktatens ingående ibland kan användas som supplementära 

tolkningsmedel. Dessa sekundära medel kan enligt artikeln tillgripas i de fall då en tolkning 

enligt art. 31 antingen har resulterat i ett uppenbart orimligt resultat, eller då tolkningen 

fortfarande är oklar efter att de primära tolkningsmedlen har nyttjats. Förarbetena till BK består 

av diskussioner och förhandlingar som ägde rum vid utarbetandet av den internationella 

överenskommelsen. Dessa har sammanställts av Rädda Barnen och FN:s högkommissarie för 

mänskliga rättigheter.21 

 

Eftersom den fulla innebörden av art. 40 BK är relativt kortfattad och inte kan utläsas endast av 

konventionstexten spelar vidare FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) en 

central roll i arbetet. Barnrättskommittén har antagit vissa generella kommentarer till 

barnkonventionens artiklar, vilka bland annat grundas och bygger vidare på de ursprungliga 

motiven bakom formuleringen av respektive norm. Kommentarerna anses vara giltiga i 

förhållande till alla situationer, stater och kulturer. 22  Utöver de allmänna kommentarerna 

övervakar kommittén statsparternas framsteg avseende förverkligandet av skyldigheterna enligt 

                                                   
19 The International Court of Justice, ICJ. 
20 Prop. 2017/18:186, s. 83–84. 
21 Prop. 2017/18:186, s. 83. 
22 Brandin Berndtsson m.fl., 2008, s. 9–10. 
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BK, vilket sker på grundval av ett rapportsystem. Enligt artikel 44.1 (a–b) BK åtar sig varje 

konventionsstat att avge en första rapport till barnrättskommittén inom två år efter ratifikationen 

av konventionen, och att därefter inkomma med rapporter vart femte år. I rapporterna förväntas 

varje konventionsstat enligt artikel 44.2 barnkonventionen redogöra för genomförandet av 

konventionen i landet, inklusive eventuella svårigheter med att efterleva förpliktelserna. Det 

ankommer på kommittén att granska dessa rapporter. 23  Baserat på informationen i varje 

inlämnad rapport avger kommittén sedan sina slutsatser och rekommendationer, med en 

bedömning av den aktuella statens arbete i relation till konventionen.24 Såväl de allmänna 

kommentarerna som slutsatserna från barnrättskommittén används i arbetet för att tolka 

innebörden av olika aspekter av främst art. 40 BK, vilket i förlängningen underbygger 

uppsatsens analyserande delar. 

 

Barnrättskommittén är dock ingen domstol, och den saknar formellt mandat att tolka 

konventionens bestämmelser. Av art. 43.1 BK framgår att barnrättskommittén istället ska 

fungera som ett övervakningsorgan som granskar hur varje enskild, ansluten stat efterföljer de 

skyldigheter som konventionen ålägger den. Kommitténs uttalanden och rekommendationer 

saknar bindande verkan, och någon domstolsliknande prövning av eventuella brott mot 

konventionens normer förekommer inte.25 Barnrättskommitténs allmänna kommentarer nämns 

inte i traktatsrättskonventionen eller artikel 38 i Stadgan, och betraktas därför varken som 

rättskälla i folkrättslig bemärkelse eller som juridiskt bindande för de till konventionen anslutna 

staterna. Trots detta tillskrivs idag allmänna kommentarer och rekommendationer från FN:s 

olika konventionskommittéer en förhållandevis stark ställning som rättskälla för bland annat 

internationella och nationella domstolar i dessas tolkning av internationella överenskommelser. 

Mot bakgrund av det anförda kan barnrättskommitténs allmänna kommentarer och 

rekommendationer betraktas som en viktig källa till stöd och vägledning när Sveriges 

förpliktelser i förhållande till BK och dess artiklar ska tolkas.26 Det bör emellertid beaktas i 

vilken kontext kommitténs uttalande gjorts, liksom dess tydlighet och huruvida det adresserar 

                                                   
23 Brandin Berndtsson m.fl., 2008, s. 436. 
24 Grahn-Farley, 2019, s. 16; Brandin Berndtsson m.fl., 2008, s. 13 och 437; Barnombudsmannen 

[https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/fns-
barnrattskommitte/barnrattskommittens-rekommendationer-till-sverige/] 2019-12-26. 

25 Grahn-Farley, 2019, s. 16–17 och 206; i vissa avseenden tillskriver sig dock barnrättskommittén en mer 
omfattande behörighet jämfört med vad som framgår av barnkonventionen, se General comment No. 21, 
2017, s. 5 (p. 9b), i vilken kommittén betecknar riktlinjerna i den aktuella kommentaren som auktoritativa 
(eng. authoritative guidance). Se även Grahn-Farley, 2019, s. 17 härom. 

26 Se prop. 2017/18:186, s. 84; Brandin Berndtsson m.fl., 2008, s. 9–10. 



11 
 

Sverige, någon annan fördragsslutande part eller alla statsparter på generell basis.27 I arbetet 

hänvisas till de engelska originalversionerna av barnrättskommitténs allmänna kommentarer, 

varför de i fotnoterna benämns ”general comment”. 

 

Utöver art. 40 BK är flera andra artiklar i konventionen betydelsefulla i förhållande till 

uppsatsens syfte, bland annat art. 1 BK som definierar vilka som enligt konventionen ska 

betraktas som barn och således omfattas av konventionen. Därtill bör det nämnas att 

barnrättskommittén har identifierat fyra fundamentala principer som barnkonventionen vilar 

på. Principerna kommer till uttryck i artikel två om icke-diskriminering, artikel tre om barnets 

bästa, artikel sex om barnets rätt till liv, utveckling och överlevnad samt artikel tolv om barnets 

rätt att uttrycka sina åsikter. Förutom att dessa artiklar i sig själva ger uttryck för olika viktiga 

normer är artiklarna också vägledande såtillvida att alla rättigheter enligt barnkonventionen ska 

tolkas och tillämpas i ljuset av dessa fyra principer.28 För uppsatsens del måste alltså dessa fyra 

artiklar med andra ord beaktas när innebörden av art. 40 BK närmare utreds. 

 

Ett antal olika typer av offentligt tryck används också, relaterade till dels Sveriges ratificering 

av barnkonventionen år 1990, dels den inkorporering av konventionen som har genomförts med 

stöd av lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Med stöd 

av propositioner, ett betänkande i serien Statens offentliga utredningar (SOU), en 

riksdagsskrivelse och ett betänkande från socialutskottet beskrivs bland annat hur 

barnkonventionen stegvis och på olika sätt har införlivats i svensk, nationell rätt samt vilka 

överväganden som föranledde dessa beslut från lagstiftarens sida. För att närmare förklara de 

rättsliga följderna av besluten nyttjas även folkrättslig doktrin. 

 

Slutligen har vissa hänvisningar gjorts till Barnombudsmannens (BO:s), regeringens och FN-

organet Unicefs respektive hemsidor, i huvudsak för att förmedla enklare uppgifter kring 

aktörernas uppdrag relaterade till arbetets syfte. 

 

                                                   
27 Prop. 2017/18:186, s. 84. 
28 Grahn-Farley, 2019, s. 15; prop. 2017/18:186, s. 84; barnrättskommittén har understrukit att statsparterna bör 

beakta dessa grundprinciper när de utformar en övergripande rättskipningsstrategi för barn som begår brott, 
se General comment No. 10, 2007, s. 3 (p. 4). 
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1.3.2   LUL-utredning  och  bevistalan  

Kapitel tre utgår från bestämmelserna i 31 respektive 38 §§ LUL. Med utgångspunkt i 

författning och med stöd av doktrin författad av företrädesvis mer framstående straffrättsvetare 

beskrivs straffmyndighetsåldern enligt svensk rätt. Även andra grundläggande förhållanden 

inom svensk straffrätt beskrivs, exempelvis vad som i straffrättslig mening konstituerar ett 

brott. Med stöd av relevant författning, praxis och nämnd doktrin syftar redogörelsen för dessa 

centrala straffrättsliga begrepp och förhållanden till att etablera en övergripande förståelse för 

regleringen och motiven bakom de befintliga möjligheterna att utreda misstänkta 

lagöverträdelser bland barn under 15 år. Detta görs i förlängningen för att möjliggöra den 

efterföljande analysen av hur 31 och 38 §§ LUL överensstämmer med art. 40 BK. 

Beskrivningen av motiven bakom de två bestämmelserna i LUL ämnar också belysa barnets 

särpräglade rättsliga ställning på straffrättens område. Tillsammans med en redogörelse för 

senare förändringar i de två paragraferna åskådliggörs hur delvis motstående intressen ryms och 

skapar viss friktion inom ramen för såväl LUL som hanteringen av brottslighet bland barn i 

allmänhet. Detta förhållande utgör en viktig del i uppsatsens analys, eftersom utformningen av 

relevant reglering ofta tycks vara en direkt följd av intressekonflikter och kompromisser mellan 

olika beaktansvärda aktörer och behov. 

 

För att beskriva motiven bakom tillkomsten liksom senare förändringar av 31 och 38 §§ LUL 

spelar förarbetsuttalanden, i form av propositioner och betänkanden, en stor roll. I förarbetena 

beskrivs nämligen de ursprungliga och senare tillkomna motiven bakom regleringarna, vilket 

understödjer diskussionen om i vilken utsträckning regleringen av utredningsinstituten 

överensstämmer med kraven i art. 40 BK på dylika utredningar. Utöver det rättskällevärde som 

i regel tillmäts förarbetsuttalanden bedöms dessa vara av särskilt stor praktisk betydelse för det 

aktuella arbetet. Detta eftersom doktrin som beskriver innebörden av framför allt 38 § LUL, 

men även 31 § i samma lag, i förhållandevis liten mån tillför sådant som inte framkommer 

direkt av uttalanden i förarbetena till de två paragraferna. I den mån samma uppgifter 

framkommer i både förarbetsuttalanden och doktrin har primärt den förstnämnda rättskällan 

valts på grund av en strävan mot högsta möjliga rättskällevärde i arbetet.29 Doktrin tjänar dock 

i hög grad som komplement till relevanta förarbetsuttalanden, som stöd för beskrivningen och 

tolkningen av relevanta lagrum i LUL liksom bakgrunden till dessa. 

                                                   
29 Se Bernitz, 2014, s. 31–32 angående den inbördes rangordningen mellan uttalanden i förarbeten respektive 

doktrin som generellt sett kan sägas gälla. 
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I stora delar av framställningen av 31 och 38 §§ LUL har dessutom en handbok från 

Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Stockholm nyttjats. I handboken beskrivs såväl 

innebörden av 31 och 38 §§ LUL, som rekommenderade tillvägagångssätt och handgrepp för 

åklagare som har att hantera de två utredningsinstituten i praktiken. Givet åklagarens centrala 

roll i relation till såväl LUL-utredningar som hanteringen av bevistaleinstitutet bedöms 

handbokens värde för beskrivningen av den praktiska tillämpningen av 31 och 38 §§ LUL i 

arbetet vara särskilt stor. 30  Den aktuella handboken kan knappast tillmätas samma 

rättskällevärde som exempelvis ett förarbetsuttalande beträffande hur bestämmelsernas 

innebörd och syften ska förstås, men bidrar likväl med information om hur en central aktör i 

dylika processer tillämpar bestämmelserna i praktiken. Detta bedöms vara betydelsefullt för att 

möjliggöra en genomlysning av hur utredningsinstituten svarar mot de krav som i art. 40 BK 

ställs på dylika processer. Det kan i sammanhanget också nämnas att de slutsatser som dras i 

handboken i regel också underbyggs av främst relevanta förarbetsuttalanden.  

 

Tre rättsfall har också presenterats för att komplettera den av främst lagtext och 

förarbetsuttalanden understödda framställningen av 38 § LUL. Rättsfallen har främst bidragit 

till beskrivningen av vilka brott som anses kunna aktualisera bevistalan. Eftersom en bevistalan 

endast vid ett fåtal tillfällen har väckts görs i uppsatsen bedömningen att det är av särskild vikt 

att presentera flera olika typer av källor – förarbetsuttalanden, praxis, doktrin och 

Åklagarmyndighetens handbok – för att beskriva detta förhållande utifrån såväl hur lagstiftaren 

avsåg att bestämmelsen skulle förstås, som hur rättsläget beskrivs i straffrättslig doktrin och 

slutligen hur bestämmelsen tillämpas i praktiken. Ett sådant samlat grepp tas i syfte att återge 

en så högupplöst bild som möjligt av det gällande – och i vissa fall oklara – rättsläget. 

 

I några fall kompletteras förarbetsuttalanden och andra källor med uttalanden från 

Justitieombudsmannen (JO), för att ytterligare understödja återgivningen av innebörden av 

vissa rekvisit i 31 § LUL, utifrån hur de kommit till uttryck i praktiken. Detta förhållande har 

också stärkt genomlysningen av LUL-utredningen och bevistaleinstitutet utifrån kraven i art. 

40 BK. Uttalanden från JO kan ha relativt stor betydelse som komplement till domstolspraxis.31 

Uttalanden från Justitieutskottet bidrar också till att belysa möjligheten till negativ bevistalan 

enligt 38 § LUL. Eftersom förfarandet vid en negativ bevistalan inte beskrivs i förarbetena till 

                                                   
30 Se närmare om åklagarens roll enligt 31 respektive 38 §§ LUL i kapitel tre.  
31 Bernitz, 2014, s. 141. 
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bestämmelsen och uppgifterna kring denna aspekt är mycket knapphändiga i doktrin, utgör 

utskottsuttalandet en relativt viktig del i arbetets analys av den aktuella aspekten av 

bevistaleinstitutet.32  

 

Med hjälp av en rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) fördjupas vidare ett resonemang i 

arbetet om lagstiftarens motiv i samband med en, för uppsatsen central, förändring av 31 § 

LUL. Uppgifter i rapporten bidrar till att illustrera motsatsförhållandet mellan brottsmisstänkta 

barns respektive brottsoffers intressen i relation till 31 § LUL. Slutligen används också 

Riksåklagarens riktlinjer om överprövning för beskrivningen av det så kallade 

överprövningsförfarandet, som inte är direkt författningsreglerat. 

   

                                                   
32 JuU 1984/85:6, s. 12–13. 
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2   Barnkonventionen  
I det nu aktuella kapitlet följer en redogörelse för barnkonventionen – dess struktur och 

förhållningssätt till konventionens statsparter, rättsliga ställning i Sverige samt närmare om 

innehållet i art. 40 BK. Tanken är härmed att efterföljande kapitel tre, om 31 och 38 §§ LUL, 

ska läsas i ljuset av kraven i art. 40 BK på Sverige beträffande brottsutredningar av barn under 

15 år. Upplägget syftar vidare till att i kapitel tre möjliggöra en viss löpande diskussion av den 

svenska regleringen utifrån kraven i barnkonventionen, samt till att bana väg inför de mer 

renodlat analyserande delar som därefter följer under kapitel fyra. 

 
2.1   Barnkonventionen  –  en  kort,  övergripande  beskrivning  

Barnkonventionen är en rättsligt bindande traktat som bygger på ett barnrättsperspektiv och 

som består av artiklar som konstituerar mänskliga rättigheter för barn. De stater som tillträtt 

konventionen har, enligt artikel 4 BK, förbundit sig att genom bland annat lagstiftning och 

administrativa åtgärder realisera de rättigheter som barn tillskrivs enligt konventionen. 

Barnkonventionens barnrättsliga perspektiv bygger på konventionens grundläggande syn på 

barnet som rättighetsbärare. Konventionen syftar till att åstadkomma ett barnorienterat 

perspektiv baserat på mänskliga rättigheter, enligt vilket barn betraktas som rättssubjekt som 

dels ska skyddas och medges omsorg, dels ska tillförsäkras möjligheten att i praktiken kunna 

realisera sina rättigheter.33  

 

Barnkonventionen kan också sägas ta ett alltomfattande grepp om barnets rättigheter, eftersom 

konventionens rättigheter ska tillerkännas det enskilda barnet i alla lägen, oavsett i vilken 

situation det befinner sig i. Konventionens holistiska karaktär kommer inte minst till uttryck i 

dess breda spektrum av rättigheter som spänner över sociala, ekonomiska, politiska, kulturella, 

medborgerliga och humanitära rättigheter, liksom flyktingrätt. Samtidigt är rättigheterna i 

konventionen likvärdiga och odelbara; det görs ingen distinktion mellan exempelvis social- och 

straffrättsliga rättigheter i konventionen.34  

 

I art. 1 BK definieras barn som varje person under 18 år, såvida inte den enskilda staten vars 

lag omfattar barnet tillämpar en myndighetsålder som är lägre. Inom ramen för konventionens 

grundläggande principer medges konventionsstaterna enligt art. 1 BK rätten att själva genom 

                                                   
33 Grahn-Farley, 2019, s. 12–13 och 23–25; Brandin Berndtsson m.fl., 2008, s. 9. 
34 Grahn-Farley, 2019, s. 13–14; Unicef [https://unicef.se/projekt/barnkonventionens-stallning-i-sverige] 2019-

12-27. 
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lagstiftning bestämma vid vilken ålder barndomen ska anses upphöra.35 Något sådant undantag 

finns dock inte i svensk rätt. Enligt 9 kap. 1 § föräldrabalken framgår att myndighetsåldern i 

Sverige är 18 år. 

 

Barnkonventionen har i svensk debatt framhållits som ett uttryck för världssamfundets 

samstämda bild av personer under 18 år och kan därför, på en övergripande nivå, delvis sägas 

materialisera samtidens barnperspektiv. Synen på barnets roll i samhället, liksom de praktiska 

uttrycken för konventionen på nationell nivå, varierar dock kraftigt mellan olika länder och 

traditioner.36 

 
2.2   Barnkonventionens  ställning  i  Sverige  –  ratificerad  och  inkorporerad  

År 1989 antog FN:s generalförsamling barnkonventionen, ett rättsligt bindande 

folkrättsinstrument till vilket i princip alla världens länder idag är anslutna. Året därpå, 1990, 

trädde konventionen i kraft, varpå Sverige samma år ratificerade den.37 Därmed är Sverige 

förbundet att i enlighet med art. 26–27 i traktatsrättskonventionen sörja för att svensk, nationell 

lagstiftning överensstämmer med de förpliktelser som barnkonventionen ålägger 

statsparterna.38 Åtagandet innebär bland annat att svenska domstolar och övriga myndigheter 

ska tolka all svensk författning i ljuset av konventionen.39  

 

Sveriges förhållningssätt till nationell respektive internationell rätt präglas i stor utsträckning 

av dualism. Det innebär att folkrätt och nationell rätt behandlas som två parallella, från varandra 

åtskilda och jämbördiga system. När Sverige som stat tillträder en traktat kan förpliktelserna 

som följer med denna integreras i svensk rätt genom antingen fördragskonform tolkning, 

transformering eller inkorporering. Annorlunda uttryckt måste en traktat, trots att den redan 

genom ratificering blir folkrättsligt bindande, införlivas i den svenska, nationella rätten för att 

bli rättsligt gällande i densamma.40  

                                                   
35 Grahn-Farley, 2019, s. 33; Brandin Berndtsson m.fl., 2008, s. 23; Schiratzki, 2014, s. 19. 
36 SOU 1997:116, s. 137–138; Schiratzki, 2014, s. 21–22. 
37 SÖ 1990:20; prop. 1989/90:107; Grahn-Farley, 2019, s. 11–12; Schiratzki, 2014, s. 21; Brandin Berndtsson 

m.fl., 2008, s. 13. 
38 Prop. 2017/18:186, s. 60 och 63. 
39 Rskr. 2017/18:389; 2017/18:SoU25; Schiratzki, 2014, s. 24–25. 
40 Bring m.fl., 2014, s. 57–59; Klabbers, 2017, s. 320–323; Schiratzki, 2014, s. 24–26; Axberger, 2018, 770–771; 

Grahn-Farley, 2019, s. 9; prop. 2017/18:186, s. 60; att klassificera stater som monistiska eller dualistiska bör 
dock göras med viss varsamhet. Stater uppvisar inte sällan egenskaper knutna till båda system, prop. 
2017/18:186, s. 60; se även Bring m.fl., 2014, s. 62–64 för en mer djuplodande redogörelse för Sveriges 
förhållningssätt till monism och dualism. 
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När Sverige hade ratificerat barnkonventionen införlivades den delvis genom transformation, 

vilket betyder att nationell rätt – genom tillägg eller justeringar – ändras i den mån det bedöms 

vara nödvändigt för att den ska överensstämma med de förpliktelser som följer av 

konventionen. Delvis ratificerades också barnkonventionen genom att svensk rätt konstaterades 

harmoniera med vissa delar av konventionen.41 Sedan dess har fortsatta politiska och andra 

ansträngningar gjorts för att ytterligare underbygga barns rättsliga ställning i samhället.42  

 

Trots detta har emellertid överensstämmelsen mellan barnkonventionens bestämmelser och 

svensk rätt ifrågasatts i vissa avseenden. Vissa aktörer har hävdat att den svenska 

transformeringen inte har inneburit ett tillräckligt starkt barnrättsligt skydd, och 

Barnombudsmannen (BO) har bland annat påtalat att barn i Sverige i praktiken inte alltid 

åtnjuter de rättigheter som konventionen berättigar dem.43 Som ett led i ett förbättringsarbete 

beslutade riksdagen år 2018 att barnkonventionen skulle inkorporeras och därigenom få status 

som svensk lag.44 Inkorporeringen har beskrivits som en följd av många års påverkansarbete 

från Barnrättskommittén.45 

 

Den 1 januari 2020 blev så barnkonventionen lag i Sverige, vilket skedde genom inkorporering 

med stöd av lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 

(fortsättningsvis benämnd ”inkorporeringslagen”). Att barnkonventionen inkorporerats 

betyder, så som framkommer av 1 § inkorporeringslagen, att art. 1–42 BK enligt 

originaltexternas lydelse gäller som svensk lag.46 
 

På ett övergripande plan är syftet med inkorporeringen att sörja för att barns rättigheter enligt 

barnkonventionen i möjligaste mån realiseras i praktiken, genom att ge 

konventionsbestämmelserna  fullt genomslag i såväl nationell lagstiftning som i 

rättstillämpningen. Genom inkorporeringen av barnkonventionen ska barnets rättigheter 

synliggöras och stärkas ytterligare, inte minst i den offentliga verksamheten.47 Mer konkret ska 

                                                   
41 Prop. 2017/18:186, s. 60 och 63; Bring m.fl., 2014, s. 59–61. 
42 Prop. 2017/18:186, s. 61. 
43 Barnombudsmannens tilläggsrapport, 2014, s. 2; concluding observations, 2015, s. 2–3 (p. 7–8); Unicef 

[https://unicef.se/projekt/barnkonventionens-stallning-i-sverige] 2020-01-05. 
44 Prop. 2017/18:186; 2017/18:SoU25; rskr. 2017/18:389. 
45 Grahn-Farley, 2019, s. 9. 
46 Bring m.fl., 2014, s. 60; prop. 2017/18:186, s. 82. 
47 Regeringen [https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/nytt-lagforslag-om-barnkonventionen-

beslutas/] 2019-12-26.  
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inkorporeringen förtydliga kravet på att domstolar och övriga myndigheter i Sverige utgår från 

konventionens originaltext i samband med beslut och rättsprocesser som påverkar barn. 

Myndigheterna ska också tolka konventionens innehåll i enlighet med de regler som gäller för 

tolkning av traktat. 48  Inkorporeringen ska, jämte ett fortsatt transformeringsarbete för att 

införliva konventionsbestämmelserna i svensk lag, öka barnkonventionens genomslagskraft.49 

Andra aktörer såsom Unicef har välkomnat inkorporeringslagens ikraftträdande och pekat på 

en stärkt rättssäkerhet och förhöjd juridisk status för barnkonventionen som två väntade 

följder.50 

 

I nästkommande avsnitt, 2.3, följer en närmare redogörelse för art. 40 BK. Fokus i avsnittet 

ligger i huvudsak på några rättigheter som bedöms vara särskilt centrala i förhållande till 

arbetets syfte. Det rör sig i första hand om barnanpassad hantering av brottsmisstänkta barn i 

avsnitt 2.3.1, samt vissa grundläggande rättssäkerhetsaspekter i avsnitt 2.3.2. Därtill beskrivs 

vissa övergripande principer som också kommer till uttryck i den aktuella konventionsartikeln.  

 
2.3   Artikel  40  barnkonventionen  

Art. 40 BK reglerar barnets rättigheter på straffrättens och kriminalvårdens områden. Artikeln 

ger uttryck för flera centrala rättigheter för barnet och täcker i princip hela den straffrättsliga 

händelsekedjan – från och med den tidpunkt då barnet kan misstänkas för ett brott, till och med 

då barnet i förekommande fall konstateras vara skyldigt. 

 

En övergripande princip kommer till uttryck i art. 40.1 BK. Där fastslås att varje barn – oaktat 

i vilket skede av den straffrättsliga händelsekedjan det befinner sig i – ska behandlas: 

”[…] in a manner consistent with the promotion of the child's sense of dignity and worth, 

which reinforces the child's respect for the human rights and fundamental freedoms of 

others and which takes into account the child's age and the desirability of promoting the 

child's reintegration and the child's assuming a constructive role in society”.  

 

Hanteringen av unga lagöverträdare ska med andra ord enligt barnkonventionen ske med ett 

proaktivt perspektiv som inte bara behandlar barn som individer, utan också som en del av det 

                                                   
48 Prop. 2017/18:186, s. 82. 
49 Prop. 2017/18:186, s. 1–2 och 72–74. 
50 Unicef [https://unicef.se/projekt/barnkonventionens-stallning-i-sverige] 2019-12-26. 
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framtida samhället.51 En hantering av ett brottsmisstänkt barn som är förenligt med dess känsla 

av värdighet och värde anses i förlängningen främja barnets återintegrering till samhället. Detta 

är en mer allmänt hållen princip som återkommer i flera delar av arbetets analyserande partier. 

För att konkretisera kraven på hanteringen av straffomyndiga barn enligt artikeln behandlas 

dock även några mer specifika bestämmelser i artikeln i två efterföljande avsnitt, direkt nedan. 

  

2.3.1   En  barnanpassad  straffrättsprocess  

Enligt art. 40.3 BK ska statsparterna: 

”[…] seek to promote the establishment of laws, procedures, authorities and institutions 

specifically applicable to children alleged as, accused of, or recognized as having 

infringed the penal law, and, in particular: 

(a) The establishment of a minimum age below which children shall be presumed not 

to have the capacity to infringe the penal law; (b) Whenever appropriate and desirable, 

measures for dealing with such children without resorting to judicial proceedings, 

providing that human rights and legal safeguards are fully respected.” 

 

Ovan bestämmelse innebär att hanteringen av barn som misstänks för, eller konstateras ha 

begått, ett brott ska vara särskilt barnanpassad. Därutöver ska hela den straffrättsliga 

händelsekedjan i den mån det är lämpligt löpa utan domstolsförfaranden. I en allmän 

kommentar knuten till bestämmelsen framhåller barnrättskommittén att barn som misstänks 

eller åtalas för, eller konstateras vara skyldiga till, brott av mindre allvarligt slag lämpligen 

hanteras genom alternativa, sociala insatser. Alternativa åtgärder kan till exempel handla om 

tillhandahållande av vård, vägledning, rådgivning, familjehemsplacering och liknande sociala 

insatser.52 Kommittén konstaterar att något slags ingripande utan domstolsförfarande bör vara 

standardförfarandet i de flesta fall som rör lagöverträdare som omfattas av barnkonventionen, 

då gruppen oftast begår brottslighet av lindrigare karaktär. Möjligheten att erbjuda alternativa, 

sociala insatser även i fråga om grövre brottslighet nämns också, men frågan utvecklas inte 

närmare i kommentaren.53 I Pekingreglerna diskuteras detta något mer ingående. Där framhålls 

att alternativa åtgärder kan vidtas när som helst under exempelvis Polisens, 

                                                   
51 Grahn-Farley, 2019, s. 190. 
52 General comment No. 10, 2007, s. 8 (p. 23). 
53 General comment No. 10, 2007, s. 8–9 (p. 24–25). Med en ”alternativ hantering” avser barnrättskommittén 

åtgärder utan domstolsprövning för att hantera barn som misstänks eller åtalas för, eller konstateras vara 
skyldiga till brott. Samma definition används härefter i uppsatsen. 
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Åklagarmyndighetens eller en domstols beslutsprocess. Där konstateras också att de alternativa 

åtgärderna inte nödvändigtvis måste begränsas till de allra lindrigaste brottstyperna.54 

 

Barnrättskommittén förtydligar i en allmän kommentar att konventionsstaternas hantering av 

barn utan domstolsförfarande ska utgöra en integrerad del i ett system för behandling av unga 

lagöverträdare.55 Det är enligt kommittén upp till varje enskild konventionsstat att utforma 

ändamålsenliga åtgärder och förfaranden för att hantera unga lagöverträdare i enlighet med 

artikeln. Staterna ska ha som målsättning att genom etablerandet av lagstiftning, förfaranden, 

myndigheter och institutioner anpassa straffrättsprocessen till gruppen.56 Barnrättskommittén 

har rekommenderat att alla domare och åklagare som hanterar ärenden rörande barn som 

misstänks för brott ska ha de kunskaper som krävs för att ett barnanpassat förhållningssätt ska 

säkerställas. Vidare konstateras det att ett heltäckande rättsskipningssystem för barn förutsätter 

att särskilda enheter inrättas inom bland annat Polisen och domstolsväsendet. Det kan i 

sammanhanget nämnas att kommittén tidigare har uttryckt oro för bristen på specialiserade 

åklagare och domare i Sverige, när det gäller just hanteringen av barn som misstänks för brott.57 

 

2.3.2   En  rättvis  och  rättssäker  process  för  brottsmisstänkta  barn    

Art. 40.2 BK uppställer en lista med minimikrav som ämnar säkra en rättvis behandling i 

samband med brottsutredning, rättegång och andra förfaranden som aktualiseras med anledning 

av brottsmisstankar mot barn.58  

 

Det framgår av art. 40.2 (b) (i) BK att varje barn har rätt att betraktas som oskyldigt tills 

motsatsen har blivit lagligen fastställd. En allmän kommentar från barnrättskommittén 

tillhandahåller ytterligare vägledning rörande bestämmelsen. I kommentaren förtydligas att den 

så kallade oskuldspresumtionen omfattar varje barn, oavsett om det misstänks eller har åtalats 

för brott, tills barnets skuld på laglig väg har ställts bortom rimligt tvivel. Barnets rätt att 

behandlas i enlighet med oskuldspresumtionen innebär att myndigheter och andra som 

involveras i hanteringen av brottsmisstänkta barn är skyldiga att avstå från att förekomma en 

rättslig prövning av brottsmisstankarna.59 

                                                   
54 The Beijing Rules, s. 6–7. 
55 General comment No. 10, 2007, s. 9 (p. 26). 
56 General comment No. 10, 2007, s. 9 och 24 (p. 27 respektive 90). 
57 Concluding observations, 2005, s. 10 och 25 (p. 45–46 och 92). 
58 General comment No. 10, 2007, s. 10 och 12 (p. 28 respektive 40). 
59 General comment No. 10, 2007, s. 13–14 (p. 42). 
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Den allmänna kommentaren berör inte uttryckligen alternativa straffrättsliga processer såsom 

LUL-utredningen och bevistalan enligt 31 respektive 38 §§ LUL. Barnkonventionen gäller 

emellertid alla barn under 18 år i Sverige. Vidare omfattas varje brottsmisstänkt barn av 

oskuldspresumtionen enligt artikel 40 (2) (b) (i) BK, oavsett i vilken situation och del i 

straffrättsprocessen det befinner sig. För ett barn som i Sverige misstänks för att ha begått ett 

brott före 15 års ålder bör detta innebära att barnet ska betraktas som oskyldigt tills domstolen, 

inom ramen för en bevistalan, eventuellt slagit fast barnets skuld. I de fall en utredning enligt 

31 § LUL läggs ned på grund av att barnets delaktighet i brottet bedöms vara tillräckligt utrett, 

ska alltså barnet alltjämt behandlas som oskyldigt i straffrättslig mening. Detta trots att 

slutsatserna från utredningen kan tänkas få långtgående konsekvenser för barnet i form av 

sociala insatser. Hur oskuldspresumtionen i praktiken beaktas när brottsmisstankar mot barn 

under 15 år behandlas, diskuteras närmare i avsnitt 4.3. 

 

Vidare har varje barn som misstänks eller åtalas för brott rätt enligt art. 40.2 (b) (iii) BK att utan 

dröjsmål få saken prövad av en opartisk, oberoende och behörig myndighet eller motsvarande, 

inom ramen för en opartisk förhandling. Någon närmare beskrivning av vad som avses med 

kravet på oberoende och opartiskhet i prövningen av brottsmisstankarna ges varken i BK eller 

den tillhörande allmänna kommentaren om rättigheter för unga lagöverträdare. I avsnitt 4.4 

diskuteras emellertid rättigheten mer ingående i förhållande till 31 och 38 §§ LUL. 

  
I art. 40.2 (b) (v) BK fastslås rätten till prövning av brottsmisstankarna i flera instanser. Varje 

barn vars skuld har fastslagits har rätt att få domen, beslutet eller motsvarande (eng. the decision 

by which he is found guilty), liksom eventuella påföljder som grundar sig på domen, omprövad 

av en högre instans. Omprövningen ska enligt samma bestämmelse hanteras av en myndighet 

eller ett rättskipande organ vars prövning präglas av opartiskhet och oberoende. Det framgår av 

en allmän kommentar från barnrättskommittén att rätten till omprövning enligt bestämmelsen 

inte begränsar sig till de allra grövsta brotten, utan omfattar alla typer av brott.60 

 
2.4   Barnkonventionen  –  en  kort  sammanfattning  

Barnkonventionen bygger på ett barnrättsperspektiv som baseras på mänskliga rättigheter. 

Dessa rättigheter ska tillförsäkras barn i praktiken, i alla lägen. Genom inkorporeringslagen 

                                                   
60 General comment No. 10, 2007, s. 17–18 (p. 60–61). 
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gäller numera art. 1–42 BK enligt originaltexternas lydelse som lag i Sverige. Art. 40 BK 

reglerar barnets rättigheter på straffrättens område och är således central i arbetet. Artikeln 

omfattar i princip hela den straffrättsliga händelsekedjan, från misstanke om brott till dom. Den 

ger vidare uttryck för flera centrala rättigheter och principer som omfattar barn som misstänks 

ha begått brott före 15 års ålder. 

 

En övergripande princip kommer till uttryck i art. 40.1 BK. Där fastslås att varje barn, oaktat i 

vilket skede av straffprocessen det befinner sig i, ska behandlas på ett sätt som beaktar barnets 

ringa ålder och som främjar barnets återanpassning till samhället. Det framgår vidare av art. 

40.3 BK att hanteringen av brottsmisstänkta barn ska vara anpassad till barnets särpräglade 

ställning jämfört med vuxnas, samt att hela den straffrättsliga händelsekedjan i möjligaste mån 

ska vara fri från domstolsförfaranden.  

 

En annan viktig regel återfinns i art. 40.2 BK och den lista med minimikrav som uppställs där. 

Den aktuella punkten ger bland annat uttryck för oskuldspresumtionen och det straffomyndiga 

barnets rätt att få brottsmisstankar prövade av en opartisk, oberoende och behörig myndighet. 

Här stadgas även barnets rätt att få ett beslut om skuld omprövat av en högre instans. 

 

De nu nämnda rättigheterna och principerna är alla mycket centrala för brottsmisstänkta, 

straffomyndiga barns rättsliga ställning och följaktligen också för det ifrågavarande arbetet. 

Bestämmelserna kommer därför att återkomma såväl i den löpande diskussionen i samband 

med nedan kapitel om 31 och 38 §§ LUL, som i den samlade analys som följer därpå.  
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3   Brottslighet  bland  barn  under  15  år  –  om  hanteringen  
enligt  31  och  38  §§  LUL    

I Sverige regleras möjligheterna att utreda och i domstol pröva misstankar om att brott begåtts 

av barn under 15 år i 31 respektive 38 §§ LUL. Nedan följer en redogörelse för de två 

paragraferna i LUL, med en viss diskussion kopplad till ovan beskrivning av barnkonventionen. 

Redogörelsen omfattar såväl motiven bakom bestämmelsernas tillkomst som en beskrivning av 

paragrafernas respektive uppbyggnad och praktiska tillämpning. 

 

Innan 31 och 38 §§ LUL beskrivs närmare följer i avsnitt 3.1 nedan en övergripande beskrivning 

av hur straffmyndighetsåldern regleras i svensk straffrätt, liksom vilka överväganden som tycks 

ligga till grund för regleringen. Redogörelsen syftar till att öka förståelsen för de delvis 

motstående intressen – å ena sidan att markera mot oönskat beteende och straffa för brott, å 

andra sidan att anpassa hanteringen av unga lagöverträdare utifrån barns särskilda behov – som 

präglar utformningen av 31 och 38 §§ LUL. 

 
3.1   Straffmyndighetsåldern  och  en  successivt  ökande  ansvarsförmåga  

Enligt svensk rätt är straffmyndighetsåldern 15 år. Av 1 kap. 6 § BrB framgår att den som före 

15 års ålder begår en straffbelagd handling inte får ådömas någon brottspåföljd med anledning 

av den otillåtna gärningen. Det är alltså gärningspersonens ålder vid gärningstillfället som är 

relevant i sammanhanget, inte när rättsprocessen inleds.61 Förbudet mot att döma någon under 

15 års ålder till en straffrättslig påföljd är absolut. Först den dag då gärningspersonen fyller 15 

år är vederbörandes handlingar straffbara i straffrättslig bemärkelse.62  

 

Svensk straffrätt kan sägas ha ett övergripande preventivt syfte och vilar i stor utsträckning på 

tanken om skuld och ansvar. Den grundläggande förklaringen till förbudet enligt 1 kap. 6 § BrB 

återfinns i det faktum att barn genomgår en utdragen utvecklingsprocess, och därmed skiljer sig 

från vuxna i flera viktiga hänseenden. Motiven bakom straffmyndighetsåldern bottnar, som 

nämndes i uppsatsens bakgrundsavsnitt, i överväganden om när en person ska anses ha nått den 

grad av mognad som krävs för att vederbörande rimligen ska kunna hållas straffrättsligt 

ansvarig för sina handlingar.63  

                                                   
61 NJA 1998 s. 693. 
62 Leijonhufvud m.fl., 2017, BrB 1:6 s. 1; NJA 1960 s. 521. 
63 Asp, 2014, s. 71–72. 
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Det svenska straffrättssystemet kan något förenklat sägas utgå från en normalindivid med 

relativt ordinär mental kapacitet och ansvarsförmåga. Först när en person bedöms besitta dessa 

grundläggande förmågor anses vederbörande kunna påföras en straffrättslig påföljd med 

anledning av eventuella lagöverträdelser.64 I början av livet betraktas barnets ansvarsförmåga 

som allt för liten för att det ska framstå som rimligt att hålla barnet ansvarigt för eventuella 

lagbrott. Barnet utvecklas sedan gradvis. Så småningom anses den unge vara tillräckligt mogen 

för att genom en straffrättslig påföljd ta ansvar för otillåtna handlingar.65 

 

Enligt 23 kap. 1 § 1 st. RB ska en förundersökning inledas när det finns anledning att anta att 

någon har begått ett brott som hör under allmänt åtal. Av 1 kap. 6 § BrB jämte 23 kap. 1 § 1 st. 

RB framgår att åtal inte ska väckas, och förundersökning således inte inledas, om det framstår 

som klart att den som begått brottet varit under 15 år vid gärningstillfället, eftersom brottet i 

dessa fall inte hör under allmänt åtal.66 

 

Även om gärningspersonen är under 15 år när den otillåtna gärningen begås, och personen alltså 

inte får ådömas någon straffrättslig påföljd för handlingen, klassificeras gärningen alltjämt som 

ett brott.67 Brott som begås av barn under 15 år kan under vissa förutsättningar utredas av polis 

och åklagare samt prövas i domstol med stöd av LUL.68 I efterföljande två avsnitt ska LUL-

utredningen och bevistalan, enligt 31 § respektive 38 §§ LUL, behandlas närmare. 

Bestämmelserna utgör tydliga exempel på barns särpräglade ställning i straffrättsliga 

sammanhang, och bär tydliga tecken av den friktion som ofta uppstår när samhällets yngsta – 

fortfarande i utveckling – begår brott.  

 
3.2   Utredning  av  brott  enligt  31  §  LUL  

Som nämnts anses även barn under 15 år kunna begå brott i Sverige, trots att ingen straffrättslig 

påföljd får ådömas den unga lagöverträdaren. Hanteringen av brottsmisstankar bland 

                                                   
64 Jareborg m.fl., 2017, s. 18; se Asp, 2014, s. 72–73. 
65 Asp, 2014, s. 72–73; Kaldal m.fl., 2017, s. 245–246; barns mognadsprocess avstannar dock, av allt att döma, 

inte förrän betydligt senare än vid 15 års ålder. Detta återspeglas exempelvis i den straffreducering som med 
stöd av 29 kap. 7 § BrB idag regelmässigt medges den som vid 15–20 års ålder har begått ett brott, Jareborg 
m.fl., 2017, s. 155–158. 

66 Clevesköld m.fl., 2019, s. 63; Bring m.fl., 2019, s. 251; Jareborg m.fl., 2017, s. 18. 
67 Leijonhufvud m.fl., 2017, BrB 1:6 s. 1; terminologin medför bland annat att en straffmyndig person som 

misstänks för att ha medverkat vid brottet kan utredas och eventuellt dömas för sin inblandning, se 23 kap. 4 
§ BrB och Leijonhufvud m.fl., 2017, BrB 1:6 s. 1. 

68 Clevesköld m.fl., 2019, s. 63. 
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straffomyndiga barn faller i huvudsak på socialtjänstens bord.69 Misstankar om att barn under 

15 år har begått brott kan dock under vissa förutsättningar också utredas av polis och åklagare 

med stöd av 31 § LUL. Denna för straffomyndiga barn anpassade utredningsformen kallas LUL-

utredning.  

 
3.2.1   Bestämmelsens  socialrättsliga  bakgrund  

Det faktum att ingen straffrättslig påföljd får ådömas den som före 15 års ålder begår brott 

medför också ett hinder mot att en förundersökning inleds, liksom mot att åtal väcks. Detta 

medför i sin tur att en LUL-utredning aldrig innefattar någon vanlig domstolsförhandling eller 

utpekande av skuld, så som är fallet när en straffmyndig person åtalas. Om en person under 15 

år har begått ett brott är det främst inom socialförvaltningens ramar som brottsligheten ska 

hanteras. När en LUL-utredning avslutas ska, enligt 37 § LUL, socialnämnden så snart som 

möjligt förses med utredningsprotokollet. Socialtjänsten kan dra stor nytta av de slutsatser från 

utredningen som framkommer i protokollet, och det ska därför sändas till socialnämnden 

oberoende av på vilken grund LUL-utredningen inletts.70 Socialtjänstens överväganden om hur 

barnets individuella vård- och rehabiliteringsbehov kan mötas, och en fortsatt brottslig livsstil 

därigenom stävjas, är centralt i hanteringen av straffomyndiga barns brottslighet.71  

 

Trots socialtjänstens ansvar och en behandlingsorienterad tonvikt i hanteringen av unga 

lagöverträdare, kan åklagare och polis i vissa fall utreda omständigheterna kring det misstänka 

barnets gärning genom en LUL-utredning.72 Lagstiftaren tycks emellertid inte ha betraktat 

tillkomsten av möjligheten till LUL-utredning som ett avsteg från den behandlingstanke som 

omgärdar unga lagöverträdare. I samband med LUL-utredningens tillkomst år 1984 uttalades i 

förarbetena till bestämmelsen att den nya utredningsmöjligheten infördes i syfte att tillförsäkra 

socialtjänsten ett tillräckligt underlag för bedömningar avseende misstänkta barns behov av 

stöd. I motiven konstaterades att ett barns brottsliga gärningar kan konstituera ett vårdbehov, 

och att förbättrade möjligheter för polis att utreda omständigheterna kring brottsligheten i dessa 

fall kan göra det lättare för socialtjänsten att i tid sätta in adekvata insatser för barnet.73 Det 

framhölls att syftet med lagstiftningen inte var att minska de barnavårdande organens ansvar 

för åtgärder rörande barn under 15 år som begår brott. Däremot framhölls det att socialtjänstens 

                                                   
69 Clevesköld m.fl., 2019, s. 63. 
70 Clevesköld m.fl., 2019, s. 84; Åklagarmyndighetens handbok, 2018, s. 50. 
71 Clevesköld m.fl., 2019, s. 63; Kaldal m.fl., 2017, s. 239 och 247. 
72 Clevesköld m.fl., 2019, s. 63. 
73 Prop. 1983/84:187, s. 1. 
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stödjande och behandlingsinriktade verksamhet, liksom dess personals kompetens, kan vara 

svår att förena med ett ansvar för att bedriva brottsutredande verksamhet. I detta avseende, 

resonerade lagstiftaren, skulle Polisens vana av brottsutredningar kunna utnyttjas även i fråga 

om LUL-utredningar. Ett ökat samarbete mellan Polisen och socialtjänsten skulle möjliggöra 

ett bättre beslutsunderlag för vårdinsatser till straffomyndiga lagöverträdare.74 

 

År 2010 förändrades dock 31 § LUL i syfte att öka antalet LUL-utredningar och 

utredningsformens effektivitet.75 I samband med utvidgningen av bestämmelsen betonades att 

det huvudsakliga ansvaret för insatser med anledning av unga lagöverträdares brottslighet 

fortsatt skulle vila på socialtjänsten, samt att LUL-utredningens huvudsyfte alltjämt skulle vara 

att utreda barnets behov av sociala insatser.76 Förutom en tillkommen regel om presumtion för 

LUL-utredning vid grova brott kompletterades dock också utredningsinstitutets 

behandlingsinriktade huvudsyfte med ytterligare syften, samt med vissa nya möjligheter att 

inleda LUL-utredningar.77 Utredningsmöjligheterna som idag medges enligt 31 § LUL, liksom 

motiven bakom dessa, behandlas närmare i avsnitt 3.2.3–3.2.6 nedan. 

 

3.2.2   LUL-utredningens  form  

En LUL-utredning leder som nämnts inte till någon domstolsförhandling, även om förfarandet 

i undantagsfall kan efterföljas av en bevistalan enligt 38 § LUL. Utredningen resulterar inte 

heller i någon dom eller att skuldfrågan i formell mening slås fast. Det huvudsakliga syftet med 

utredningsinstitutet är istället att främja ett tillräckligt bedömningsunderlag avseende behovet 

av sociala insatser hos barn som misstänks ha begått brott före 15 års ålder.78  

 

När syftet med utredningen anses vara uppnått ska utredningen avslutas.79 Även om inte LUL-

utredningen utmynnar i fastslagen skuld eller någon påföljd i straffrättslig mening, kan en dylik 

utredning ändå medföra andra – främst socialrättsliga – följder för den straffomyndiga 

lagöverträdaren. Dessa följder kan vara mycket ingripande. Ett ingripande på ofrivillig basis 

kan exempelvis ske med stöd av 3 § 1 st. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 

                                                   
74 Prop. 1983/84:187, s. 12–13; det nämnda synsättet upprepades i samband med en senare utvidgning av LUL-

utredningen, prop. 2009/10:105, s. 22. 
75 Prop. 2009/10:105, s. 1. 
76 Prop. 2009/10:105, s. 21–22. 
77 Prop. 2009/10:105, s. 1. 
78 Prop. 1983/84:187, s. 1 och 14; Åklagarmyndighetens handbok, 2018, s. 8 och 54–55. 
79 Åklagarmyndighetens handbok, 2018, s. 32 och 52–53. 
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av unga (LVU), om barnet genom ett socialt nedbrytande beteende bedöms äventyra sin hälsa 

eller utveckling på ett påtagligt vis. Asocialt beteende, så som enstaka allvarliga brott, nämns i 

motiven till bestämmelsen som ett exempel på sådant beteende.80  

 

Enligt 32 § 1 st. LUL gäller vissa i paragrafen uppräknade bestämmelser om förundersökning i 

RB i tillämpliga delar även LUL-utredningar. Det innebär bland annat att en LUL-utredning 

enligt 32 § LUL jämte 23 kap. 4 § RB ska bedrivas enligt objektivitetsprincipen, vilken omfattar 

såväl brottsutredande personal inom Polisen som åklagare. De brottsutredande aktörerna ska 

enligt objektivitetsprincipen uppmärksamma även omständigheter som talar för det misstänkta 

barnets oskuld. Vidare ska en LUL-utredning enligt 32 § LUL jämte 23 kap. 3 § RB som 

utgångspunkt ledas av en åklagare, om inte brottet är av enkel beskaffenhet.81 

 
I 32 § 2 st. LUL föreskrivs ett särskilt skyndsamhetskrav. En LUL-utredning får som 

huvudregel inte bedrivas längre än under tre månader, om det inte på grund av utredningens 

karaktär eller andra särskilda förhållanden är nödvändigt med en längre utredning. Utredningen 

ska alltid bedrivas med särskild skyndsamhet och avslutas så snart det anses vara möjligt. 

Vidare föreskriver 36 f § LUL vissa begränsningar beträffande vilka tvångsmedel som står de 

brottsbekämpande myndigheterna till buds under utredningens gång. Av den uttömmande listan 

framgår att de tvångsmedel som får användas är de som antingen anges i LUL, 23 kap. 7–9 a 

§§ RB eller någon annan författning där det uttryckligen anges att tvångsmedel får användas.82 

Skyndsamhetskravet och de särskilda bestämmelserna om tvångsmedel framstår som två 

ändamålsenliga sätt att anpassa hanteringen av brottsmisstankarna till de misstänktas ringa 

ålder, i enlighet med art. 40.3 BK. 

 

Ett juridisk biträde ska enligt 32 a § 1 st. 1 p. LUL förordnas för det misstänkta barnet när LUL-

utredning avser misstanke om brott för vilket minst ett års fängelse är föreskrivet, såvida det 

inte är uppenbart att barnet inte behöver det. När brottsmisstankarna rör mycket allvarliga brott, 

t.ex. grova våldsbrott eller när stora skadeståndsanspråk kan bli aktuella, anses barnet kunna 

hamna i ett särskilt utlämnande läge från vilket utredningens konsekvenser är svåra att 

överblicka.83 I fråga om annan, mindre allvarlig brottslighet ska rätten förordna ett juridiskt 

biträde endast om det finns synnerliga skäl för det, enligt 32 a § 1 st. 2 p. LUL. När LUL-

                                                   
80 Prop. 1989/90:28, s. 67 och 109. 
81 Bring m.fl., 2019, s. 66 och 73. 
82 Åklagarmyndighetens handbok, 2018, s. 36. 
83 Prop. 2009/10:105, s. 68; Prop. 2005/06:165, s. 142; Clevesköld m.fl., 2019, s. 83. 
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utredningen inleds på grund av ett enskilt intresse enligt 31 § 3 st. 3 p. LUL bör dock sådana 

synnerliga skäl regelmässigt anses föreligga, om utredningen kan utmynna i betydande 

skadeståndsanspråk gentemot det brottsmisstänkta barnet.84 Sammantaget innebär dock den 

beskrivna ordningen att möjligheterna för straffomyndiga barn att förordnas ett biträde i många 

fall är mycket begränsade. Samtidigt är dessa barn i många avseenden särskilt utsatta i en 

straffrättsprocess och får i allmänhet anses ha en sämre förmåga att själva känna till och ta till 

vara på de rättigheter som de har i samband med en LUL-utredning. Utan juridiskt biträde och 

i frånvaro av en domstolsprövning får barnen i större utsträckning förlita sig på att åklagare och 

annan utredande personal tar hänsyn till exempelvis oskuldspresumtionen och barnets bästa. 

Detta förhållande diskuteras ytterligare i avsnitt 4.3. 

 
3.2.3   LUL-utredning  enligt  presumtionsregeln  

Enligt 31 § 1 st. LUL ska som utgångspunkt en LUL-utredning inledas om en person misstänks 

ha begått ett brott före 15 års ålder, om det för det misstänkta brottet är föreskrivet minst ett års 

fängelse. Presumtionen gäller även vissa osjälvständiga former av dessa brott, enligt samma 

stycke. Presumtionsregeln tillkom 2010 och motiverades av att mycket grova brott som 

utgångspunkt anses berättiga en utredning för att kartlägga eventuella behov av sociala insatser 

för det misstänkta barnet. Lagstiftaren framhöll dock att det i dessa fall som regel också i 

allmänhet bör anses finnas ett betydande intresse av att klarlägga omständigheterna kring 

brottet i fråga. Vidare nämndes målsägandens intresse av att brottet utreds som ett annat skäl 

för presumtionsregelns tillkomst, liksom utredningens potentiella försäkringsrättsliga 

betydelse. Slutligen framhölls en rättssäkerhetsaspekt; möjligheten att genom LUL-utredningen 

uppdaga och avskriva eventuella oriktiga brottsmisstankar som riktats mot ett barn beskrevs 

som särskilt angeläget när misstankarna rör mycket grova brott.85 

 

Presumtionen enligt 31 § 1 st. LUL bryts endast om särskilda skäl talar mot utredningen. I 

förarbetena till bestämmelsen nämns som exempel på sådana skäl att det misstänkta barnet 

brister i sin mognad och utveckling eller hälsa. Den misstänktes ålder tycks också vara en 

central omständighet i bedömningen av om särskilda skäl föreligger. Detta gäller i synnerhet 

om det misstänkta barnet är yngre än tolv år, då det anses finnas ett särskilt stort utrymme för 

att betrakta presumtionen som bruten. Överlag torde sannolikheten för att presumtionen bryts 

                                                   
84 Prop. 2009/10:105, s. 68–69. 
85 Prop. 2009/10:105, s. 23. 
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vara större ju yngre barnet är.86 Därtill framgår att skälen att inleda en LUL-utredning kan vara 

större om gärningen begicks relativt nyligt, jämfört med om en längre tid har förflutit. Om den 

misstänkta gärningspersonen har erkänt brottet, eller om omständigheterna kring gärningen av 

andra skäl redan inledningsvis bedöms vara tillräckligt utredda, kan även dessa omständigheter 

bryta presumtionen.87 En parallell kan här dras mellan de potentiellt presumtionsbrytande 

omständigheterna och art. 40 BK. Trots att presumtionsregelns tillkomst i sig har syftat till att 

utreda fler brottsmisstänkta barn under 15 år, tycks exemplifieringen av omständigheter som 

talar mot en sådan utredning ändå bereda ett visst utrymme att underlåta att utreda barnet med 

hänsyn till de olägenheter som utredningen kan innebära exempelvis med tanke på dess ringa 

ålder. 

 

Samtidigt framkommer det av motiven att ett underlåtande endast bör ske i undantagsfall om 

det misstänkta barnet är nära straffmyndighetsåldern, i synnerhet om misstankarna rör ett 

särskilt allvarligt brott. Misstänks ett barn för något av de allra allvarligaste brotten, så som 

mord, understryks att utredningsbehovet som regel resulterar i att betydelsen av barnets ålder 

och tiden mellan brottet och en eventuell utredning är begränsad.88 I dessa fall tycks med andra 

ord barnets intressen få vika till förmån för andra intressen som talar för en utredning. 

 
3.2.4   LUL-utredning  på  begäran  av  socialnämnden  

Enligt 31 § 2 st. LUL får en LUL-utredning inledas även i andra fall än de som stipuleras i 

paragrafens första stycke, om socialnämnden bedömer att en sådan utredning kan antas bidra 

till bedömningen av barnets behov av sociala insatser. Så som ordalydelsen antyder förutsätter 

31 § 2 st. LUL en explicit begäran från socialnämnden.89 

 

Det är socialnämnden som har att bedöma om det föreligger skäl att begära en LUL-utredning 

enligt 31 § 2 st. LUL.90 Enligt bestämmelsen ska vissa omständigheter särskilt beaktas. Det 

handlar dels om brottslighet som utgör en fara för barnets hälsa eller utveckling, dels om brott 

som kan antas utgöra ett led i en upprepad brottslighet från den unges sida. Brott som hotar 

barnets hälsa eller utveckling kopplas inte sällan ihop med brottslighet som direkt eller indirekt 

hänger samman med narkotika. I förarbetena nämns även planerade och uppsåtliga brott mot 

                                                   
86 Prop. 2009/10:105, s. 66; Clevesköld m.fl., 2019, s. 64–65. 
87 Prop. 2009/10:105, s. 66.  
88 Prop. 2009/10:105, s. 66. 
89 Prop. 2009/10:105, s. 25–26. 
90 Clevesköld m.fl., 2019, s. 66. 
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person eller egendom, liksom brott som ger prov på stor hänsynslöshet eller en hög grad av 

tanklöshet i relation till andra människors liv, hälsa eller egendom.91 Beträffande misstankar 

om att ett brott utgör ett led i en större brottssekvens initieras visserligen utredningen främst på 

grund av den upprepade brottsligheten i sig, men den behandlingsorienterade grundtanken ryms 

även i dessa fall.92  

 

En begäran om en LUL-utredning bör ske skriftligen och förses med skälen som ligger till grund 

för begäran.93 Enligt 34 § 3 st. LUL får polis som utgångspunkt inte vidta någon annan åtgärd 

än genomförande av förhör med det misstänkta barnet innan socialnämnden har begärt en LUL-

utredning. 94  Den föreskrivna ordningen utgör en medveten begränsning av Polisens 

handlingsutrymme vid misstanke om brott begångna av barn under 15 år.95 Detta kan ses som 

en anpassning av hanteringen med hänsyn till den brottsmisstänktes ringa ålder, i enlighet med 

art. 40.3 BK. 

 

För att bereda socialtjänsten ett tillräckligt beslutsunderlag för sociala insatser till unga 

lagöverträdare krävs ofta inte någon uttömmande utredning av brottet och händelseförloppet 

kring detta. Däremot kan riktigheten i de uppgifter som barnet lämnar behöva undersökas 

närmare, och ett eventuellt erkännande från barnet bekräftas genom andra omständigheter. I 

förarbetena till bestämmelsen beskrivs att det för barnets skull till exempel kan behöva utredas 

hur den faktiska ansvarsfördelningen såg ut inom en grupp vänner. På samma sätt som vid 

förundersökning av brott ska också omständigheter som tyder på att barnet inte har tagit del i 

brottet noga uppmärksammas i utredningen.96 

 
Till skillnad från vad som gäller i fråga om initieringen av en LUL-utredning enligt 31 § 1 st. 

LUL föreskrivs i bestämmelsens fjärde stycke att en utredning på begäran av socialnämnden 

endast får inledas gentemot ett barn under tolv år om det föreligger synnerliga skäl för åtgärden. 

Det framgår uttryckligen av förarbetena till bestämmelsen att åldersgränsen ger uttryck för en 

avvägning mellan å ena sidan intresset av att utreda gärningen, å andra sidan hänsynstagande 

till barnet och dess grad av mognad. Där beskrivs en nedre gräns beträffande den mognad som 

                                                   
91 Prop. 2009/10:105, s. 66. 
92 Clevesköld m.fl., 2019, s. 66. 
93 SOSFS 2008:30, s. 3. 
94 Särskilda skäl för ytterligare åtgärder kan dock föreligga exempelvis om vissa polisiära åtgärder brådskar 

under kvälls- eller nattetid, och kontakt med företrädare för socialtjänsten inte omedelbart går att etablera, 
prop. 2009/10:105, s. 26. 

95 Prop. 2009/10:105, s. 26. 
96 Prop. 1983/84:187, s. 37–38. 
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barnet minst ska ha uppnått för att en LUL-utredning alls ska framstå som meningsfull.97 I 

förarbetena framhålls också att ju yngre barnet är, desto mindre talar för en sådan utredning. 

Lämpligheten i att socialnämnden ansvarar för utredningen av gärningen och barnets behov 

beskrivs motsatsvis som i allmänhet större i fråga om yngre barn. Detta förhållande gäller enligt 

förarbetsuttalandet i synnerhet om utredningen endast motiveras av utredningens betydelse för 

socialnämnden, och alltså inte enligt någon annan utredningsgrund.98 Vid bedömningen av om 

synnerliga skäl för en utredning föreligger är barnets ålder en central omständighet. I praktiken 

anses det sällan finnas skäl att utreda barn under tolv år, såvida inte brottsligheten på grund av 

dess allvarlighetsgrad faller under presumtionsregeln i 31 § 1 st. LUL. Även vid misstanke om 

upprepad brottslighet av mycket stor omfattning kan en utredning inledas enligt 31 § 2 st. LUL 

mot barn under tolv år.99 

 

Den särskilda ordning som föreskrivs för barn under tolv år knyter tydligt an till den nämnda 

avvägningen mellan intressena av att å ena sidan utreda misstänkta brott och å andra sidan 

hänsyn till barnets ringa ålder och mognadsgrad. Detta förhållande diskuteras närmare i kapitel 

fyra, bland annat i relation till art. 40.3 BK om en barnanpassad straffrättsprocess. 

 
3.2.5   LUL-utredning  på  grund  av  andra  intressen  

Förutom möjligheterna till LUL-utredning enligt 31 § 1–2 st. LUL kan, sedan utvidgningen av 

bestämmelsen år 2010, en utredning initieras även enligt paragrafens tredje stycke.  

 

För det första får en LUL-utredning enligt 31 § 3 st. 1 p. LUL inledas mot ett barn under 15 år 

om det krävs för att utröna om någon som har uppnått straffbar ålder har tagit del i det aktuella 

brottet. Såsom punkten har formulerats begränsas utredningen till att endast omfatta frågan om 

annan, straffmyndig persons inblandning.100 

 

För det andra får en utredning inledas enligt 31 § 3 st. 2 p. LUL om så behöver ske för att 

stöldgods ska kunna efterforskas. Detsamma gäller efterforskandet av gods som tros kunna bli 

föremål för förverkande, till exempel vapen och verktyg som har använts vid brottets 

genomförande eller som bedöms vara ägnade att begagnas vid brottslig verksamhet.101 

                                                   
97 Prop. 1983/84:187, s. 33–34. 
98 Prop. 1983/84:187, s. 34; prop. 2009/10:105, s. 33–34; JO 2000/01 s. 94.  
99 Prop. 2009/10:105, s. 34. 
100 Clevesköld m.fl., 2019, s. 67. 
101 Prop. 2009/10:105, s. 29 och 67; Clevesköld m.fl., 2019, s. 67. 
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För det tredje får en LUL-utredning med stöd av 31 § 3 st. 3 p. LUL också verkställas i andra 

fall, om det bedömas vara påkallat med hänsyn till något allmänt eller enskilt intresse av särskild 

betydelse. Av förarbetsuttalanden i samband med utvidgningen av 31 § LUL framkommer att 

en utredning som påkallas av ett allmänt intresse medför att Polisen av rena polisiära skäl 

numera kan inleda en LUL-utredning.102 Motiven bakom möjligheten vilar på antagandet att 

allmänna intressen, till exempel Polisens behov av att på lokal nivå kartlägga och bekämpa 

lokala grupperingar och brottsserier, ibland motiverar att brottslighet av mindre allvarlig art 

utreds. Som exempel nämns omfattande skadegörelse och stölder som uppfattas som särskilt 

omfattande och problematiska i ett visst område.103 Det faktum att intresset måste vara av 

”särskild betydelse” innebär att utredningsgrunden ska tillämpas relativt restriktivt, vilket utgör 

en viss garanti för att LUL-utredningar som är oförenliga med barnets intressen inte inleds i allt 

för stor utsträckning. En LUL-utredning bör endast initieras om det finns ett tydligt och 

objektivt sett motiverat intresse. Först när det förefaller finnas ett särskilt behov i det enskilda 

fallet ska en utredning inledas på den aktuella grunden. Vid bedömningen av om utredningsskäl 

föreligger på grund av ett allmänt intresse ska det misstänkta barnets behov särskilt noga viktas 

mot det allmänna intresset av att brottet i fråga utreds. Brott med endast böter i straffskalan bör 

i regel inte utredas.104 

 

Tanken bakom möjligheten att enligt 31 § 3 st. 3 p. LUL inleda en LUL-utredning med hänsyn 

till ett enskilt intresse av särskild betydelse är att hantera situationer då målsäganden genom ett 

brott har blivit utsatt för en särskilt allvarlig integritetskränkning, liksom då förövaren har 

orsakat så stora skador att det anses vara särskilt motiverat att målsägandens möjligheter att 

erhålla skadestånd eller brottsskadeersättning undersöks närmare. 105  Av förarbetena till 

bestämmelsen nämns som exempel allvarliga våldsbrott och sexualbrott, men även andra brott 

kan vara aktuella om de i det enskilda fallet har medfört ett särskilt allvarligt intrång i 

brottsoffrets integritet. Såväl fysiska som psykiska skador omfattas av bestämmelsen. 

Undantagsvis kan även särskilt omfattande materiella skador aktualisera en utredning med 

hänsyn till ett enskilt intresse.106 Straffskalorna för de brottstyper som bestämmelsen tar sikte 

på medför naturligtvis ofta att en utredning också kan initieras med stöd av såväl 

                                                   
102 Prop. 2009/10:105, s. 1. 
103 Prop. 2009/10:105, s. 30 och 67. 
104 Prop. 2009/10:105, s. 30–31. 
105 Prop. 2009/10:105, s. 67. 
106 Prop. 2009/10:105, s. 67. 
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presumtionsregeln som på socialnämndens begäran, enligt 31 § 1 respektive 2 st. LUL. Den 

delvis överlappande konstruktionen har i förarbetena motiverats med vikten av att en LUL-

utredning ska kunna initieras på grundval av endast brottsofferhänsyn, oberoende av 

paragrafens övriga grunder och rekvisit.107 I avsnitt 4.3. diskuteras brottsoffers möjligheter att 

erhålla brottsskadeersättning jämte brottsmisstänkta, straffomyndiga barns rätt att inte utpekas 

som skyldiga till brott inom ramen för en LUL-utredning – och den konflikt som dessa legitima, 

delvis motstående intressen kan ge upphov till. 

 

Även i fråga om utredningsgrunderna i 31 § 3 st. LUL krävs, enligt paragrafens fjärde stycke, 

att det föreligger synnerliga skäl för en utredning avseende ett barn under tolv år. Beträffande 

innebörden av detta krav hänvisas till redogörelsen för detta i avsnitt 3.2.4. 

 

Som nämnts var det övergripande syftet med 2010 års utvidgning av 31 § LUL att öka antalet 

LUL-utredningar, samt att i övrigt effektivisera institutet. Därutöver motiverades utvidgningen 

med ett explicit syfte att stärka brottsoffrets roll i relation till straffomyndiga förövare.108 För 

att detta tillkomna brottsofferhänsyn inte skulle medges ett allt för stort utrymme på bekostnad 

av den ursprungliga behandlings- och barnorienterade grundtanken i 31 § LUL, valde 

lagstiftaren att i fråga om enskilda intressen begränsa utredningsmöjligheten till att avse de fall 

då utredningen anses vara av särskild betydelse.109 Trots denna balansering av regleringen har 

emellertid lagändringen numera delvis frikopplats från det grundläggande 

behandlingsorienterade motiv som låg bakom utredningsinstitutets tillkomst. Inget utrednings- 

eller insatsbehov från socialtjänsten behöver nämligen konstateras för att en utredning ska anses 

vara motiverad, så länge ett allmänt eller enskilt intresse av särskild betydelse föreligger.110  

 

Inför utvidgningen av 31 § LUL anfördes det från Institutionen för barn- och 

ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet, en av flera remissinstanser, att den sedermera 

genomförda utvidgningen av 31 § LUL skulle innebära ett tydligt avsteg från bestämmelsens 

ursprungliga syfte att förse socialtjänsten med ett fullgott beslutsunderlag.111 Denna invändning 

fick dock inget genomslag när förändringen genomfördes. I förarbetena fastslogs att den 

övergripande tanken med utredningsinstitutet, att barnets behov av sociala insatser i första hand 

                                                   
107 Prop. 2009/10:105, s. 32. 
108 Prop. 2009/10:105, s. 31–32. 
109 Prop. 2009/10:105, s. 32 och 67. 
110 Clevesköld m.fl., 2019, s. 67; prop. 2009/10:105, s. 32. 
111 Prop. 2009/10:105, s. 29–30. 
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ska vara avgörande, är förenlig med ökade möjligheter att ta hänsyn till exempelvis 

målsägandens intresse av att omständigheterna kring brottet klarläggs.112 Vidare underströks 

att utredningsinstitutets huvudsakliga syfte även fortsättningsvis skulle vara att bereda 

tillräckliga underlag för beslut om sociala insatser för barn som begår brott.113 Det kan dock 

antas att LUL-utredningens omfattning och karaktär delvis har förändrats då 31 § LUL har 

utvidgats och numera inrymmer fler intressen och motiv. Detta förhållande behandlas närmare 

i nästa avsnitt. 

 
3.2.6   LUL-utredningens  räckvidd  och  nytillkomna  syften    

Som nämnts är det primära syftet med LUL-utredningen behandlingsorienterat. Av detta 

förhållande följer, enligt de ursprungliga motiven till bestämmelsen, att ett mer renodlat 

straffrättsligt perspektiv inte ska anläggas inom ramen för utredningen. Till skillnad från när 

den misstänkte är straffmyndig spelar misstankegrad, uppsåt, brottsrubricering och andra frågor 

av mer straffrättsteknisk karaktär ofta mindre roll när någon misstänks ha begått ett brott före 

15 års ålder.114 En LUL-utredning behöver i regel inte vara uttömmande. Enligt de ursprungliga 

motiven kan det för beslut om sociala insatser ofta räcka att barnets inblandning i brottet 

kartläggs.115  

 

Samtidigt kan en utrednings lämpliga omfattning variera beroende på vilken utredningsgrund 

som föranleder den. När syftet bakom den aktuella undersökningen anses vara uppfyllt, ska 

utredningen avslutas. Behovet av att utreda olika aspekter av ett brott som har begåtts kan bero 

på om det huvudsakliga syftet med den enskilda utredningen exempelvis är att bereda 

socialtjänsten ett beslutsunderlag, eller att utreda omständigheterna kring brottet med hänsyn 

till brottsoffrets behov av upprättelse eller brottsskadeersättning. Även brottstypen i fråga kan 

påverka vilken omfattning som anses vara ändamålsenlig för utredningen.116  

 

                                                   
112 Prop. 2009/10:105, s. 22. 
113 Prop. 2009/10:105, s. 21–22. 
114 Prop. 1983/84:187, s. 14–15; prop. 2009/10:105, s. 21; SOU 2008:111, s. 12 och 111–112; av 31 § 1 st. LUL 

framgår dock att en LUL-utredning under vissa förutsättningar får inledas om någon kan misstänkas för att 
ha begått ett brott före 15 års ålder. Åtminstone i detta avseende, samt i fråga om vissa tvångsmedel, är olika 
misstankegrader relevanta, se härom Åklagarmyndighetens handbok, 2018, s. 10, SOU 2008:111, s. 69–70 
och JO 2001/02 s. 62. 

115 Clevesköld m.fl., 2019, s. 66; prop. 1983/84:187, s. 14; jfr dock Åklagarmyndighetens handbok, 2018, s. 32–
35, där ett delvis annorlunda synsätt presenteras. 

116 SOU 2008:111, s. 127; Bring m.fl., 2019, s. 252; Åklagarmyndighetens handbok, 2018, s. 32. 
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Ett delvis annat synsätt förmedlas dock i en handbok om handläggningen av LUL-utredningar 

från Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Stockholm. Oavsett om en LUL-utredning 

inleds med stöd av presumtionsregeln, efter begäran från socialnämnden eller med hänsyn till 

ett allmänt eller enskilt intresse är det Utvecklingscentrum Stockholms uppfattning att 

utredningen i största möjliga mån ska bedrivas som en förundersökning. Det innebär enligt 

Utvecklingscentrum Stockholm att frågor om exempelvis uppsåt, objektiva rekvisit, 

förmildrande och försvårande omständigheter samt om barnet i övrigt ska anses ha begått ett 

brott i straffrättslig mening trots allt bör besvaras i många fall, i den mån det misstänkta barnets 

ålder och mognad medger det.117 I handboken medges att det i de ursprungliga förarbetena har 

anförts att det när socialnämnden har begärt en LUL-utredning ofta är tillräckligt att 

händelseförloppet som barnet deltagit i blir kartlagt, och att frågor av mer straffrättsteknisk 

karaktär mer sällan är av intresse. Trots motivuttalandet framhålls emellertid i handboken från 

Utvecklingscentrum Stockholm att även LUL-utredningar på denna grund i möjligaste mån bör 

hanteras som en förundersökning. Denna ståndpunkt motiveras med att bland annat barnets 

insikter och avsikter samt förekomsten av ansvarsfriande grunder i stor utsträckning bör kunna 

bidra till socialnämndens bedömning av vård- och insatsbehov. Det konstateras vidare i 

handboken att det är den förundersökningsledande åklagaren som har att bedöma vilka 

utredningsåtgärder som är relevanta och proportionerliga i förhållande till syftet med 

utredningen. Samtidigt understryks att en dialog mellan Åklagarmyndigheten och 

socialnämnden är önskvärd i fall då socialnämnden har inlett utredningen, för att undvika att 

den blir onödigt omfattande.118  

 

Mot bakgrund av 2010 års utvidgning av 31 § LUL samt den ovan beskrivna uppfattningen från 

Utvecklingscentrum Stockholm kring utredningens omfattning framstår det som tydligt att en 

viss förskjutning har skett beträffande institutets räckvidd och funktioner. Visserligen har 

lagstiftaren understrukit att det primära syftet med 31 § LUL alltjämt är att förse socialtjänsten 

med rätt förutsättningar för adekvata beslut om vårdinsatser. Samtidigt har å andra sidan 

möjligheter att inleda en LUL-utredning av såväl rent polisiära grunder som av 

brottsofferhänsyn tillkommit sedan dess. I ljuset av dessa förändringar framstår det som troligt 

att barnets intressen och rättigheter inte bereds en fullt lika stor plats inom ramen för en LUL-

utredning idag, som när institutet infördes.119 

                                                   
117 Åklagarmyndighetens handbok, 2018, s. 32–35. 
118 Åklagarmyndighetens handbok, 2018, s. 33–34. 
119 Prop. 2009/10:105, s. 21–22. 
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3.3   Bevistalan    

Som nämnts innefattar LUL-utredningen ingen domstolsförhandling för den som misstänks ha 

begått ett brott före 15 års ålder. Utredningen utmynnar inte heller i någon dom som formellt 

sett avgör skuldfrågan. Eftersom den som före 15 års ålder begår ett brott inte får ådömas någon 

påföljd för lagbrottet, finns inget egentligt straffprocessuellt skäl att utreda det misstänkta 

barnet.120  

 

Enligt svensk rätt finns dock vissa möjligheter att inom ramen för en domstolsprocess utreda 

barn för brott som de misstänks ha begått som straffomyndiga. En sådan process kan 

åstadkommas genom en bevistalan, ett institut som regleras i 38 § LUL. Institutet tillämpas 

restriktivt och har, såvitt är känt, endast väckts vid tre tillfällen.121   

 

Om någon misstänks för att ha begått ett brott före 15 års ålder får åklagare, efter framställning 

av socialstyrelsen, socialnämnden eller det brottsmisstänkta barnets vårdnadshavare, enligt 38 

§ LUL väcka en bevistalan, om processen ur allmän synpunkt bedöms vara påkallad. Det kan 

således sägas att en prövning enligt 38 § LUL sker i tre led, och inrymmer prövningar på två 

plan. Först krävs att processen inleds genom att en av de initiativberättigade parterna gör en 

framställan till åklagarmyndigheten. Sedan prövar en behörig åklagare om bevistalan bör 

väckas.122 Om så sker följer slutligen en process i domstol där rätten prövar brottsanklagelserna. 

Prövningen utmynnar i en dom, enligt vilken rätten fastslår huruvida den finner det vara styrkt 

att barnet begått en brottslig gärning i enlighet med framställan från åklagare.123 

 

Trots att bevistalan i dagsläget är mycket ovanlig kan institutet sägas vara principiellt viktigt, 

inte minst ur rättssäkerhetssynpunkt. Bevistalan utgör nämligen den enda möjligheten för det 

brottsmisstänkta, straffomyndiga barnet att få till stånd en prövning av bevisningen i domstol. 

Institutets principiella värde ur socialrättslig synpunkt framhölls också, när bevistaleinstitutet 

infördes. Det konstaterades i motiven att komplexa brottsutredningar av straffomyndiga barn 

var relativt ovanliga, men att möjligheten till domstolsprövning ändå var motiverad med tanke 

                                                   
120 Prop. 1983/84:187, s. 11; Clevesköld m.fl., 2019, s. 85. 
121 Mål B 7420-14; mål B 2578-16; mål B 262-19; Åklagarmyndighetens handbok, 2018, s. 65; Anderberg, 

2018, s. 877. 
122 Se avsnitt 3.3.3 angående vilka åklagare som är behöriga att utföra åklagaruppgifter inom ramen för en 

bevistalan. 
123 Prop. 1964:10, s. 166–167 och 171; prop. 2009/10:105, s. 16; Clevesköld m.fl., 2019, s. 85; Nordlöf, 2012, s. 

336. 
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på de potentiella vinningarna som ett förbättrat beslutsunderlag skulle innebära för de 

barnavårdande organen.124 

 

3.3.1   Bakgrund  och  ursprungliga  motiv  

Införandet av möjligheten att genom bevistalan låta en domstol pröva brottsmisstankar som 

riktats mot en straffomyndig person föreslogs av Strafflagsberedningen i anslutning till att 

brottsbalken trädde i kraft. Bevistaleinstitutet infördes tillsammans med LUL år 1964. 125 

Bakgrunden till institutets tillkomst bottnar, liksom LUL-utredningens, i en behandlingstanke. 

Lagstiftaren ansåg att bevistalan kunde bidra till att förbättra de barnavårdande organens 

möjligheter att ingripa mot det asociala beteende som straffomyndiga barns lagöverträdelser 

kan ge uttryck för.126 

 

I beredningens slutbetänkande föreslogs att länsstyrelser och dåvarande barnavårdsnämnder 

skulle ges möjlighet att, via åklagare, initiera en domstolsprövning av ansvarsfrågan rörande 

den påstådda brottsligheten. Den föreslagna ordningen vilade på antagandet att de 

barnavårdande organens förutsättningar för att erhålla ett tillräckligt beslutsunderlag i 

barnavårdsärenden behövde förbättras. Strafflagsberedningen framhöll att barnavårdsorganens 

utredningar av brottsmisstänkta personer under 15 år inte var jämförbara med 

rättegångsförfarandet i domstol. Särskilt i de fall då beslut om adekvata sociala insatser 

förutsatte mer omfattande utredning av ett barns påstådda brottslighet ifrågasattes 

barnavårdsorganens möjligheter att erhålla ett tillfredsställande beslutsunderlag. 127  I ett 

förarbetsuttalande i samband med brottsbalkens tillkomst påpekade dåvarande 

departementschef att de barnavårdande organens verksamhet inte i huvudsak var utformade för 

brottsutredning, samt att förfarandet inte byggde på den kontradiktoriska principen. Därtill, 

framhöll departementschefen, kunde inte någon erforderlig upptagning och övrig hantering av 

bevis skötas av de barnavårdande organen.128 

 

Även om komplexa brottsutredningar av straffomyndiga barn beskrevs som relativt ovanliga, 

motiverades ändå ökade möjligheter att genomföra sådana utredningar av behandlingsskäl. 

Strafflagsberedningen konstaterade att riktigheten i beslut om sociala åtgärder emellanåt var 

                                                   
124 Prop. 1964:10, s. 166 och 170. 
125 Prop. 1964:10, s. 155–156 och 166; Åklagarmyndighetens handbok, 2018, s. 62. 
126 Prop. 1964:10, s. 166 och 170–171; Nordlöf, 2012, s. 336. 
127 Prop. 1964:10, s. 166 och 171. 
128 Prop. 1964:10, s. 170–171. 



38 
 

helt avhängiga en tillförlitlig utredning av barnets ansvar för påstådda brott. 129  Det 

bakomliggande motivet till införandet av 38 § LUL anses således inte ha varit att med hjälp av 

ett brottspreventivt instrument åstadkomma en repressiv förskjutning av hanteringen av 

straffomyndiga lagöverträdare. Syftet med institutets tillkomst var istället att stärka de 

barnavårdande organens möjligheter att fatta riktiga beslut avseende ungas behov av stöd och 

sociala insatser. 130  Även andra motiv har dock beretts utrymme i samband med senare 

förändringar av 38 § LUL, vilket utvecklas närmare i nästkommande avsnitt.   

 

3.3.2   De  initiativberättigade  parterna  

Det framkommer direkt av 38 § LUL att åklagaren saknar självständig initiativrätt. För att 

åklagaren ska ha rätt att pröva om det i det enskilda fallet föreligger skäl att hänskjuta 

skuldfrågan till domstol förutsätts, som nämnts, att någon av de tre initiativberättigade parterna 

explicit har krävt en sådan prövning. Det framstår inte som klart om en åklagare inledningsvis 

bör förhålla sig helt passiv eller om det kan vara lämpligt att denne i vissa fall mer eller mindre 

aktivt verkar för en bevistalan, till exempel genom att presentera eller rekommendera 

möjligheten för en initiativberättigad part.131 Frågan har inte diskuterats i något förarbete. 

 

När institutet infördes hade endast länsstyrelser och dåvarande barnavårdsnämnder, numera 

socialnämnder, rätt att begära en åklagares prövning av om en bevistalan skulle väckas.132 

Initiativrätten motiverades med att den möjliggjorde för de barnavårdande organen att begära 

stöd när de ansåg att osäkerheten i de egna utredningarna avseende ett barns misstänkta 

brottslighet föranledde det, och kartläggningen bedömdes vara nödvändig för beslut om 

adekvata behandlingsinsatser. 133  Denna grundläggande, behandlingsorienterade tanke har 

bekräftats i senare förarbetsuttalanden. Regleringen av institutet bygger av allt att döma 

fortfarande primärt på tanken om att barn under 15 år som begår brott ska erbjudas nödvändiga 

sociala insatser.134 

 

Även andra motiv än det behandlingsorienterade har dock tillförts institutet i en senare 

lagändring. År 1985 utvidgades nämligen kretsen av initiativberättigade parter till att även 

                                                   
129 Prop. 1964:10, s. 166 och 170. 
130 Prop. 1964:10, s. 166 och 171; Nordlöf, 2012, s. 336. 
131 Se Lindqvist, 2018, s. 444 (fotnot 24). 
132 Prop. 1964:10, s. 28. 
133 Prop. 1964:10, s. 166 och 171. 
134 Prop. 1983/84:187, s. 12. 
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inkludera det misstänkta barnets vårdnadshavare. Förändringen motiverades med att en 

vårdnadshavare kan vara övertygad om sitt barns oskuld, och i sådana fall ha ett befogat intresse 

av att initiera bevistalan och en prövning inför domstol för att rentvå det brottsmisstänkta 

barnet. 135  När bevistalan initieras på denna grund får åklagaren den något egendomliga 

uppgiften att, genom en så kallad negativ bevistalan, föra talan i syfte att bevisa det misstänkta 

barnets oskuld i relation till brottsmisstankarna.136 

 

Inför den föreslagna utvidgningen av institutet anförde Justitieutskottet att lagändringen 

framstod som nödvändig mot bakgrund av de utvidgade befogenheter som samtidigt hade 

förslagits för att förbättra Polisens möjligheter att utreda brott begångna av barn under 15 år. 

Det ansågs dock vara nödvändigt att samma tvåstegslösning som gällde för andra 

initiativberättigade parter också omfattade vårdnadshavare, så att en bevistalan endast kunde 

aktualiseras om behörig åklagare fann det motiverat ur allmän synpunkt i det enskilda fallet. 

Justitieutskottets synsätt grundades på de påfrestningar som domstolsprocessen kunde medföra 

för barnets del, och på farhågan att bevistalan annars kunde komma att väckas i fall då det inte 

var motiverat med hänsyn till barnets bästa. Tvåstegslösningen förespråkades också av 

processekonomiska skäl.137  

 

Vårdnadshavarens villkorade initiativrätt kan således delvis sägas bygga på hänsyn till barnets 

intresse av att inte i onödan utsättas för en process i domstol, en tanke som i sig ligger väl i linje 

med art. 3 och 40.3 (b) BK om barnets bästa respektive en hantering av brottslighet bland barn 

utan domstolsförfarande. Samtidigt kan det ifrågasättas i vilken utsträckning vårdnadshavarens 

tillkomna initiativrätt i praktiken har någon större rättssäkerhetshöjande verkan för det 

brottsmisstänkta barnet. Med den nuvarande utformningen av 38 § LUL och åklagarens 

restriktiva prövning av vårdnadshavarens framställan kommer sannolikt mycket få fall av 

negativ bevistalan att leda till domstolsprövning. I dagsläget tycks det ännu aldrig ha skett, 35 

år efter möjlighetens införande. I vad mån barnets rättsliga ställning i realiteten stärks i 

förhållande till exempelvis oskuldspresumtionen kan således ifrågasättas. 

 

                                                   
135 Prop. 1983/84:187, s. 38. 
136 JuU 1984/85:6, s. 12; Nordlöf, 2012, s. 337; vidare saknas i lagstiftningsärendet en beskrivning av förfarandet 

vid en negativ bevistalan, något som påpekades av Justitieutskottet, JuU 1984/85:6, s. 12–13. Något fall av 
negativ bevistalan tycks inte ha väckts sedan dess, och förfarandet förefaller därför vara förknippat med vissa 
oklarheter. 

137 JuU 1984/85:6, s. 13. 



40 
 

År 2010 övertog Socialstyrelsen länsstyrelsernas tidigare ansvar för tillsyn på socialtjänstens 

område. I samband med förändringen övertog också Socialstyrelsen den initiativrätt som 

länsstyrelserna enligt 38 § LUL ditintills hade haft.138  

 

3.3.3   Åklagarens  prövning  

När en initiativberättigad part väl har gjort en framställan om bevistalan ska åklagaren enligt 

38 § LUL alltså pröva om det ur allmän synpunkt krävs att bevistalan väcks. Den tidigare 

nämnda restriktiviteten som präglar institutet ligger bland annat i det faktum att bevistalan i 

princip uteslutande är tänkt att initieras i fråga om mycket allvarlig brottslighet. Det brott som 

den unge misstänks för ska enligt de ursprungliga förarbetena vara av särskild betydelse i 

bedömningen av om bevistalan krävs ur allmän synpunkt. Detta har sedan bekräftats i senare 

tillkomna motiv, av vilka det framkommer att institutet närmast är tänkt att aktualiseras i fråga 

om mycket allvarlig brottslighet.139 Mot bakgrund av dessa förarbetsuttalanden konstateras i 

den tidigare nämnda handboken från Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Stockholm att 

institutet bland annat kan aktualiseras beträffande mord, dråp, synnerligen grov misshandel, 

grov våldtäkt, grov mordbrand och grovt rån.140 Den praxis som finns på området är begränsad, 

men ger tillsammans med förarbetsuttalanden och Utvecklingscentrum Stockholms riktlinjer 

en entydig bild. Samtliga tre nyssnämnda fall då bevistalan har väckts har innefattat misstanke 

om mord.141 

 

Brottets allvar är dock inte den enda omständigheten av vikt för åklagarens bedömning av om 

bevistalan krävs ur allmän synpunkt. Även bevisläget är av intresse. Åklagaren som har att 

pröva frågan ska självständigt bedöma om bevisningens styrka i det enskilda fallet är tillräcklig 

för att motivera att en prövning inför domstol begärs.142 Åklagaren ska enligt de ursprungliga 

förarbetena iaktta stor försiktighet i sin bedömning, om bevisläget är sådant att det inte skulle 

ha bedömts som tillräckligt starkt för att väcka åtal om den misstänkte vore straffmyndig. I de 

ursprungliga förarbetena utesluter dock inte departementschefen att intresset av att 

ansvarsfrågan avgörs kan vara så starkt att en bevistalan är motiverad även i fall då bevisningen 

                                                   
138 Prop. 2009/10:105, s. 44; därefter har Inspektionen för vård och omsorg tagit över Socialstyrelsens 

tillsynsverksamhet, prop. 2012/13:20 och 13 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Denna förändring har 
dock inte föranlett någon motsvarande förändring av de initiativberättigade parterna enligt 38 § LUL.  

139 Prop. 1964:10, s. 166 och 171; prop. 1983/84:187, s. 11; prop. 2009/10:105, s. 16–17; Åklagarmyndighetens 
handbok, 2018, s. 63. 

140 Åklagarmyndighetens handbok, 2018, s. 63. 
141 Mål B 7420-14 (mord); mål B 2578-16 (mord och grov stöld); mål B 262-19 (mord m.m.). 
142 Prop. 1964:10, s. 171. 
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är svagare. 143  Ett annat synsätt redovisas däremot i handboken från Utvecklingscentrum 

Stockholm. I handboken framhålls uppfattningen att en bevistalan endast kan aktualiseras i de 

fall då bevisläget är så robust att åtal hade väckts om den misstänks hade varit straffmyndig vid 

gärningstillfället. Som grund för den senare tolkningen hänvisas i handboken till ett yttrande 

från ledamöter i lagrådet, som under lagstiftningsarbetet framhöll att ett annorlunda beviskrav 

för bevistalan av principiella skäl knappast skulle kunna vara aktuellt.144 På denna punkt tycks 

rättsläget vara något oklart. I praktiken torde dock Åklagarmyndighetens synsätt få i princip 

full genomslagskraft, då åklagaren förbehålls en självständig rätt att pröva om bevistalan ska 

väckas. Om åklagaren väcker bevistalan kan inte domstolen underkänna åklagarens bedömning 

genom att avvisa talan.145  

 

Till saken hör att rätten att utföra bevistalan förbehålls vissa befattningshavare inom 

åklagarkåren. Enligt 11 § 1 st. ÅF får enbart riksåklagaren (RÅ), vice RÅ, överåklagare, vice 

överåklagare, chefsåklagare och vice chefsåklagare utföra en åklagares uppgifter rörande 

bevistalan. Detta tycks vara ett sätt att sörja för att handläggningen, som i motiven har 

betecknats som särskilt ömtålig och sällsynt, håller hög kvalité – inte minst ur 

rättssäkerhetssynpunkt.146 Här kan dock ifrågasätts om det inte hade varit lämpligt i förhållande 

till art. 3 och 40.3, om barnets bästa respektive en barnanpassad hantering av brottsmisstankar 

mot barn, att även möjliggöra för andra åklagare som är särskilt specialiserade på ungdomsmål 

att handlägga ärendetypen.  

 

Slutligen tillmäts vissa övriga omständigheter vikt vid bedömningen av om bevistalan krävs ur 

allmän synpunkt. En sådan omständighet är den tid som har förflutit sedan brottet begicks. Ju 

längre tid som förflutit sedan den otillåtna gärningen, desto mindre talar typiskt sett för att en 

bevistalan ska anses vara motiverad. Vidare är det misstänka barnets ålder vid gärningstillfället 

av betydelse för bedömningen. Ju yngre det misstänkta barnet är, desto mindre angeläget är det 

ur allmän synpunkt att hänskjuta saken till domstol för prövning.147 

 

Åklagarens beslut att inte föra bevistalan kan överprövas. Överprövningsförfarandet är inte 

reglerat i författning. Den så kallade överprövningsrätten härleds istället ur 7 kap. 5 § RB om 

                                                   
143 Prop. 1964:10, s. 171–172. 
144 Åklagarmyndighetens handbok, 2018, s. 63–64; prop. 1964:10, s. 335. 
145 Prop. 1964:10, s. 166 och 171. 
146 Se prop. 1964:10, s. 172. 
147 Prop. 1964:10, s. 167; Åklagarmyndighetens handbok, 2018, s. 64. 
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riks- respektive överåklagares överordnade ansvar för Åklagarmyndighetens verksamhet.148 

RÅ har vidare utfärdat riktlinjer avseende över- och omprövning av åklagarbeslut i frågor om 

brottmål. Av riktlinjerna framgår att en åklagares beslut kan överprövas av antingen en 

överåklagare eller en vice överåklagare, vars beslut i sista instans kan överprövas av RÅ. Som 

utgångspunkt sker dock överprövning endast i en instans.149 RÅ:s beslut i frågor som rör 

brottmål får enligt 24 § ÅF inte överklagas. 

 

3.3.4   Handläggningsprocessen  och  domstolens  prövning  

Utöver domstolens uppgift att vid bevistalan pröva om det ska anses vara klarlagt att den unge 

har begått en gärning i enlighet med åklagarens brottspåstående, ger inte förarbetena till 38 § 

LUL någon närmare redogörelse för vad prövningen ska omfatta.  

 

För att en person ska betraktas som skyldig till ett brott i straffrättslig mening krävs mer än bara 

ett konstaterande att den misstänkte utfört en viss handling. Därtill krävs exempelvis 

överväganden avseende förekomsten av rättfärdigande och ursäktande omständigheter, liksom 

om det allmänna kravet på skuld – det vill säga oaktsamhet eller uppsåt beroende på vilket brott 

misstankarna avser – anses vara uppfyllt. 150  Det framgår emellertid av de ursprungliga 

lagmotiven att prövningen endast var avsedd att innefatta bevisprövning, varför domen enligt 

Strafflagsberedningen endast föreslogs kunna överklagas till hovrätt.151 Möjligen kan detta 

uttalande tolkas som att en snävare prövning bör företas av rätten när en bevistalan väcks, 

jämfört med inom ramen för en vanlig förhandling i brottmål. En sådan tolkning skulle kunna 

stödjas av det faktum att en renodlad straffteknisk prövning inte alltid framstår som nödvändig 

när prövningen syftar till att bereda ett underlag för sociala insatser för det brottsmisstänkta 

barnet, vilket var – och till största del fortfarande är – huvudsyftet med bevistaleinstitutet.  

 

Den nu beskrivna tolkningen förefaller dock vara något osäker, då frågan inte har diskuterats 

närmare i förarbetena. Av ordalydelsen i 38 § LUL framgår tydligt att domstolen har att pröva 

om den misstänkte ska anses ha begått ett brott. Brottsbegreppet innefattar mer än bara den 

gärning som begåtts; en rad andra rekvisit – såväl för den otillåtna gärningen som personligt 

ansvar – måste också vara uppfyllda. Bestämmelsens ordalydelse tycks således i ljuset av den 

                                                   
148 NJA 2016 s. 341, p. 7 i HD:s domskäl. 
149 RåR 2013:1, s. 1. 
150 Asp m.fl., 2013, s. 15, 58–59 och 64. 
151 Prop. 1964:10, s. 167. 
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tekniska innebörden av brottsbegreppet tala för att domstolens prövning vid bevistalan bör 

motsvara den som görs när den misstänkta brottsligheten faller under allmänt åtal. Detta synsätt 

vinner också stöd i den lilla vägledning som återfinns i de ursprungliga förarbetena till 

bestämmelserna, där det konstateras att prövningen enligt 38 § LUL ”[…] i sina huvuddrag 

[bör] överensstämma med handläggningen av brottmål”.152   

 

Vidare kan det konstateras att domen har bevisverkan men – i motsats till en vanlig 

brottmålsdom – saknar prejudiciell verkan. 153  Domen är inte heller formellt bindande för 

socialnämnden avseende beslut om eventuella sociala insatser. I de fall då nämnden initierat 

bevistalan på grund av sin oförmåga att hantera brottsmisstankarna, torde dock risken att den 

inte tar hänsyn till domstolens prövning i praktiken vara liten, vilket också departementschefen 

antyder i förarbetena till bestämmelsen.154 Den teoretiska möjligheten för socialnämnden att 

värdera bevisning annorlunda och dra andra slutsatser om barnets del i påstådd brottslighet 

jämfört med domstolen framstår dock som problematisk i relation till art. 40.2 (b) (i) BK om 

oskuldspresumtionen. Den ger också upphov till vissa betänkligheter med hänsyn till 

bevistaleinstitutets tänkta möjlighet att fungera rättssäkerhetsfrämjande genom att 

straffomyndiga barn genom processen ska kunna rentvås från oriktiga brottsmisstankar. 

Därmed inte sagt att det motsatta förhållandet nödvändigtvis hade varit att föredra, utifrån 

barnet synpunkt. Fler omständigheter än bara påstådd brottslighet kan naturligtvis behöva vägas 

in i bedömningen av om ett barn är i behov av sociala insatser. Det kan knappast uteslutas att 

ett sådant beslut är förenligt med barnets bästa trots att rätten inte funnit det styrkt att påstådda 

brott har begåtts. 

 

När bevistalan aktualiseras ska processen handläggas i enlighet med reglerna om allmänt åtal 

för brott med minst ett års fängelse i straffskalan, enligt 38 § 2 st. LUL. Samtidigt särbehandlas 

barn jämfört med andra brottsmisstänkta. Det följer av 38 § 2 st. jämte 25 § LUL att lagfarna 

domare och nämndemän som av domstolen särskilt utsetts till uppgiften som utgångspunkt ska 

handlägga bevistaleprocessen i tings- och hovrätt. Tanken med den beskrivna ordningen är 

enligt motiven till bestämmelsen att åstadkomma en specialisering. Detta antas i sin tur medföra 

en högre kvalité på handläggningen, genom att rätten besitter en större samlad kunskap om de 

särskilda bestämmelser som gäller för ungdomsmål, liksom om de särskilda behov som 

                                                   
152 Prop. 1964:10, s. 166. 
153 Prop. 1964:10, s. 167; Nordlöf, 2012, s. 336. 
154 Prop. 1964:10, s. 172; Nordlöf, 2012, s. 335. 
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brottsmisstänkta barn kan ha. 155  Därtill finns betydligt större möjligheter att hålla 

bevistaleprocessen bakom stängda dörrar, vilket följer av 27 § 1–2 st. LUL jämfört med 5 kap. 

1 § RB. Förhandlingen i samband med bevistalan sker enligt handboken från 

Utvecklingscentrum Stockholm som regel bakom stängda dörrar, då den uppmärksamhet som 

en offentlig förhandling innebär oftast bör anses medföra uppenbar olägenhet för det 

brottsmisstänka barnet.156 

 

Enligt 38 § 2 st. och 36–36 f §§ LUL föreskrivs vidare särskilda regler i fråga om 

tvångsmedelsanvändning mot brottsmisstänkta barn under 15 år. Reglerna förtydligar att 

straffprocessuella tvångsmedel bara i begränsad utsträckning tillåts i förhållande till ett 

straffomyndigt barn.157 Detta kommer särskilt tydligt till uttryck i 36 § 1 st. LUL där det 

framkommer att vissa i paragrafen uppräknade tvångsmedel endast får företas om synnerliga 

skäl talar för det. Regleringen kan i ljuset av art 40.3 BK sägas vara att sätt att särskilt anpassa 

hanteringen av brottsmisstankar mot barn under 15 år till dessa barns särpräglade behov och 

situation, jämfört med äldre brottsmisstänkta.158 Av 38 § 2 st. LUL (in fine) framgår vidare att 

rättegångskostnader enligt 31 kap. 1 § RB vid bevistalan ska stanna på staten, vilket kan sägas 

främja barnets möjligheter att återanpassas till, och ta sig an en konstruktiv roll i, samhället.  

 

3.4   Några  avslutande  ord  om  relationen  mellan  31  och  38  §§  LUL    

Sammanfattningsvis kan det sägas att 31 och 38 §§ LUL hänger nära samman. Den typ av 

brottslighet som kan aktualisera bevistalan bör i princip alltid ha föregåtts av en LUL-utredning 

enligt 31 § 1 st. LUL, som ju föreskriver att en LUL-utredning som utgångspunkt ska inledas 

vid misstanke om vissa grövre brott. 159  De två instituten utgör dock inte några fritt 

kommunicerande kärl, då det omvända sambandet inte alls är lika starkt. Möjligheterna för de 

initiativberättigade parterna att få till stånd en domstolsprövning enligt 38 § LUL är villkorade 

i och med krav på åklagarens prövning, som i sin tur utgår från ett rekvisit som bland annat 

förutsätter att misstankarna rör mycket allvarlig brottslighet. Sammantaget präglas 

konstruktionen i hög grad av restriktivitet avseende vilka ärenden som medges prövning i 

                                                   
155 Prop. 2000/01:56, s. 21–23. 
156 Åklagarmyndighetens handbok, 2018, s. 65; se även prop. 1964:10, s. 172. 
157 Prop. 2009/10:105, s. 62 och 74. 
158 Se till exempel hur detta särskilda skydd för straffomyndiga brottsmisstänkta kommer uttryck i praktiken i JO 

2013/14 s. 144, där en mobiltelefonstöld inte ansågs utgöra synnerliga skäl för att göra husrannsakan. 
159 Åklagarmyndighetens handbok, 2018, s 65; se även Nordlöf, 2012, s. 338. 
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domstol, och endast ett fåtal fall av brottsmisstankar mot barn under 15 år har de facto prövats 

i domstol enligt 38 § LUL.  

 

I dagsläget är det således synnerligen ovanligt att en LUL-utredning efterföljs av en bevistalan, 

varför misstankar om att brott har begåtts av barn under 15 år i regel endast prövas av polis och 

åklagare, utan domstolsförfarande. Detta kan å ena sidan sägas överensstämma väl med kravet 

i art. 40.3 (b) BK på att Sverige ska sträva efter att hantera dylika brottsmisstankar utan 

domstolsförfaranden, under förutsättning att det kan anses vara lämpligt, ändamålsenligt och 

förenligt med andra mänskliga rättigheter. Å andra sidan kan det straffomyndiga barnets 

vårdnadshavares begränsade möjligheter att åstadkomma en domstolsprövning i syfte att rentvå 

sitt barn medföra vissa betänkligheter i relation till art. 40.2 BK, som bland annat ger uttryck 

för oskuldspresumtionen och barnets rätt till en oberoende prövning av brottsmisstankarna i 

flera instanser.160 

 

Efter ovan genomgång av relevanta delar av barnkonventionen samt 31 och 38 §§ LUL, följer 

i nästa kapitel en mer renodlat analytisk diskussion om hur LUL-utredningen och 

bevistaleinstitutet överensstämmer med art. 40 BK, utifrån hur konventionsartikeln rättigheter 

har beskrivits i arbetets kapitel två. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
160 Dessa resonemang utvecklas i arbetets mer renodlat analyserande kapitel fyra, se avsnitt 4.2–4.4. 



46 
 

4   Sammanfattning  och  analys  av  31  och  38  §§  LUL  utifrån  
art.  40  BK  

4.1   Hanteringen  av  straffomyndiga  brottsmisstänkta  barn  –  en  

förskjutning  från  social-  till  straffrätt?  

I avsnitt 3.1 om straffmyndighetsåldern och barnets successivt ökande ansvarsförmåga 

nämndes hur unga lagöverträdare intar en särpräglad ställning på den svenska straffrättens 

område. I avsnittet konstaterades också att möjligheterna enligt 31 och 38 §§ LUL att utreda 

och pröva brottsmisstankar mot barn under 15 år, tydligt ger uttryck för en i flera avseenden 

delikat balansövning som hanteringen av unga lagöverträdare ofta ger upphov till. Å ena sidan 

återfinns en väletablerad, socialrättsligt orienterad behandlingstanke, å andra sidan det 

upplevda behovet av att samhället tillräckligt tydligt ska markera mot brottsligt och antisocialt 

beteende gentemot den aktuella gruppen. De delvis motstående intressena framstår i hög grad 

som centrala i både lagstiftning och allmän kriminalpolitisk debatt rörande unga lagöverträdare, 

inte minst straffomyndiga sådana.  

 

I art. 40 BK kommer i första hand de behandlingsorienterade tankarna till uttryck. Ett sådant 

exempel är kravet på särbehandling av barn i straffrättsprocesser, som syftar till att undvika att 

barn i onödan stigmatiseras eller utsätts för allvarlig olägenhet. I artikeln förespråkas istället 

åtgärder som främjar barns återintegrering i samhället. Samtidigt har förstås lagstiftaren tagit 

hänsyn till andra beaktansvärda intressen när hanteringen av brottsmisstänkta barn under 15 år 

har reglerats, inte minst brottsoffrets rättigheter samt ett allmänt behov av goda möjligheter för 

de brottsbekämpande myndigheterna att utreda misstänkta brott. 

 

De delvis motstående tankarna om behandling respektive bestraffning tycks alltså ha präglat 

tillkomsten och utformningen av såväl 31 som 38 §§ LUL. I utvecklingen från institutens 

införande fram till idag kan dock en viss förskjutning i en mer repressiv riktning skönjas i de 

förändringar som paragraferna har genomgått, även om behandlingstanken i de båda 

bestämmelserna lever kvar.  

 

Möjligheterna till såväl LUL-utredning som bevistalan tillkom i syfte att möjliggöra ett 

förbättrat beslutsunderlag för de sociala myndigheterna, i fall när riktigheten i misstankar om 

barns brottslighet anses vara av vikt för bedömningen av adekvata insatser. De ursprungliga 
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motiven till instituten förefaller vila på en grundläggande tanke om att socialtjänsten bär det 

huvudsakliga ansvaret för att hantera lagöverträdelser bland straffomyndiga barn. En annan 

grundläggande, närbesläktad tanke som kommer till uttryck i regleringen av de två instituten är 

den om att brottslighet bland barn inte sällan anses kunna ge uttryck för ett vårdbehov hos dessa 

individer. Genom att möjliggöra för polis och åklagare, och ibland även domstol inom ramen 

för en bevistalan, att utreda straffomyndiga barns misstänkta brottslighet var tanken att 

möjliggöra bättre anpassade sociala insatser.  

 

Det nämnda syftet med 31 och 38 §§ LUL knyter an till flera delar av art. 40 BK, liksom flera 

andra centrala artiklar i konventionen. Tanken tycks korrespondera med den övergripande 

principen i art. 40.1 BK om att varje barn i den straffrättsliga händelsekedjan ska hanteras på 

ett sätt som bland annat främjar dess återintegrering i samhället och att barnet där axlar en 

konstruktiv roll. Detta kan i sin tur sägas ligga väl i linje med den centrala art. 3 BK om barnets 

bästa. Synsättet som grundat de två paragraferna i LUL tycks också harmoniera med flera mer 

konkreta bestämmelser i art. 40 BK, inte minst i punkt tre om att brottsmisstänkta barn ska 

hanteras enligt ett barnanpassat förfarande som i möjligaste mån är fritt från 

domstolsförfaranden. 

 

Sedan institutens tillkomst har både 31 och 38 §§ LUL förändrats. Genom utvidgningar av 

utredningsmöjligheterna enligt respektive bestämmelse har lagstiftaren berett plats åt ytterligare 

motiv och funktioner, vissa utan primär koppling till det brottsmisstänkta barnets intressen. När 

31 § LUL utvidgades år 2010 underströks i förarbetet inför lagändringen att den grundläggande 

behandlingsorientering som ditintills hade präglat institutet fortsatt skulle vara central. Det 

betonades att LUL-utredningens huvudsakliga syfte alltjämt skulle vara att utreda unga 

lagöverträdares behov av sociala insatser, liksom att socialtjänsten även fortsättningsvis var 

huvudansvarig för hanteringen av barns misstänkta och konstaterade lagöverträdelser. 

Samtidigt kompletterades 31 § LUL med en presumtionsregel för LUL-utredningar samt 

ytterligare utredningsmöjligheter och syften.  

 

Tillkomsten av presumtionsregeln i 31 § 1 st. LUL medförde att en presumtion för LUL-

utredning numera gäller vid misstanke om brott med minst ett års fängelse i straffskalan. Det 

faktum att omständigheter som barnets ålder, mognad, utveckling och hälsa är centrala för 

bedömningen ger dock tydligt uttryck för att lagstiftaren har tagit hänsyn till barnets bästa när 

bestämmelsen utvidgades. Ju yngre det brottsmisstänkta barnet är, desto större anses utrymmet 
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för att bryta presumtionen vara. Det framhölls vidare i förarbetena till förändringen av 

paragrafen att syftet med att införa presumtionsregeln inte var att föra regleringen i en mer 

repressiv, straffrättslig riktning. Däremot underströks det att ansvaret för brottsmisstankar bland 

straffomyndiga barn alltjämt vilar på socialtjänsten.  

 

Samtidigt har andra, delvis motstående intressen medgetts ett inte oväsentligt utrymme i 

bedömningen om en LUL-utredning ska inledas. Den tillkomna presumtionen för utredningen 

vid grövre brottslighet kan anses utgöra en ökad motvikt i förhållande till tanken om att barnets 

intressen i det enskilda fallet ska styra bedömningen av om en utredning ska inledas, givet att 

en dylik utredning inte sällan torde kunna stigmatisera och vara förenad med obehagskänslor 

för det utredda barnet. Tydligast blir detta avsteg från tanken om det enskilda brottsmisstänkta 

barnets intressen när misstankarna rör något av de allra allvarligaste brotten. Rör 

brottsmisstanken exempelvis mord framhålls det i motiven att det brottsmisstänkta barnets ålder 

och andra hänsyn relaterade till barnets intressen i regel endast kan tillmätas en begränsad 

betydelse, på grund av det stora behovet av en utredning. Detta förhållande kommer också till 

uttryck i 31 § 4 st. LUL, vars krav på synnerliga skäl för utredningar av brottsmisstänkta barn 

under tolv år inte gäller om misstankarna rör ett så pass allvarligt brott att det omfattas av 

presumtionsfallet i paragrafens första stycke. I dessa fall trumfar med andra ord intresset av att 

utreda brottet den särskilda mekanism som annars skyddar barn under tolv år från att bli föremål 

för en LUL-utredning.  

 

Den nya ordning som beskrivits kan möjligen sägas innebära en förskjutning som medför att 

den barnanpassade hanteringen av straffomyndiga barn enligt art. 40.3 BK delvis försvagas till 

förmån för ett mer straffrättsorienterat förfarande, samt att barnets bästa beaktas i något mindre 

utsträckning i fall när andra intressen talar starkt för en LUL-utredning. Samtidigt behöver, som 

lagstiftaren också framhöll i samband med justeringen av 31 § LUL, en ordning som innebär 

fler – och mer straffrättsorienterade – LUL-utredningar inte vara oförenlig med barnets 

intressen och behov av sociala insatser. I och med införandet av presumtionsregler som starkt 

talar för LUL-utredningar tycks dock fokus i någon mån ha flyttats från det enskilda fallet samt 

det aktuella barnets intressen och situationen det befinner sig i, vilket kan innebära en viss ökad 

risk för att barnet utsätts för sådana olägenheter att utredningen från barnets synpunkt inte är 

motiverad. 
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I samband med den nyssnämnda utvidgningen av 31 § LUL infördes också vissa nya 

utredningsgrunder, beskrivna i paragrafens tredje stycke. Genom tillkomsten av 31 § 3 st. 3 p. 

LUL infördes en uttrycklig möjlighet att utreda brott på grund av ett allmänt intresse. Ett visst 

utrymme för att inleda en LUL-utredning på den grunden kunde visserligen uttolkas redan av 

bestämmelsen enligt dess ursprungliga lydelse. Av den ursprungliga regleringen framgick 

nämligen att en LUL-utredning också fick inledas om det var av särskild vikt att en LUL-

utredning genomfördes.161 Detta ansågs i förarbetena inför 2010 års utvidgning av 31 § LUL 

ge ett visst utrymme för en LUL-utredning med hänsyn till ett allmänt intresse, trots att det inte 

uttryckligen framgick av originallydelsen. 162  Tanken bakom den ursprungliga, implicita 

möjligheten till utredning på den aktuella grunden var enligt ett motivuttalande att 

utredningsgrunden skulle användas främst vid brottslighet av särskilt allvarligt slag. Genom 

hänvisning till ett annat förarbetsuttalande framkommer att utredningsgrunden exempelvis 

ansågs kunna vara motiverad vid misstanke om mord, dråp eller vållande till annans död, då 

dödsorsaken behövde fastställas.163  

 

Allmänna intressen som en uttrycklig utredningsgrund tillkom samtidigt som 

presumtionsregeln i 31 § 1 st. LUL. Regeringen konstaterade att de grova brott som lagstiftaren 

ursprungligen menade kunde aktualisera en LUL-utredning på grund av allmänna hänsyn 

numera regelmässigt skulle falla under presumtionsregeln. Den delvis överlappande 

konstruktionen ansågs emellertid kunna fylla en viktig funktion. Det anfördes i förarbetena att 

det även i fråga om brottslighet av mindre allvarlig art kunde finnas ett allmänt intresse av en 

utredning. I propositionen anfördes att det kunde vara nödvändigt för polisens 

brottsförebyggande arbete. Det framhölls att LUL-utredningen exempelvis kunde vara ett sätt 

för polisen att kartlägga grupperingar och brottsmönster på lokal nivå, när ett område drabbas 

särskilt av till exempel skadegörelse eller stölder.164 Möjligheten till LUL-utredning på den nu 

aktuella grunden tycks med andra ord ha tillkommit delvis för att tillgodose nya, renodlat 

polisiära ändamål. Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet 

anförde som remissinstans att den nyss beskrivna utvidgningen av 31 § LUL medförde att 

utredningsinstitutets övergripande syfte, att utreda brott för att främja välgrundade beslut om 

sociala insatser, delvis frångicks. Regeringen vidgick att så var fallet, men anförde att andra 

                                                   
161 Prop. 1983/84:187, s. 3. 
162 Prop. 2009/10:105, s. 30. 
163 Prop. 1983/84:187, s. 32–33; prop. 2009/10:105, 30. 
164 Prop. 2009/10:105, s. 30. 
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grunder för LUL-utredningar redan medgavs enligt bestämmelsen innan utvidgningen 

skedde.165  

 

Det faktum att regeringen valde att uttryckligen befästa, och möjligen därigenom förstärka, den 

tidigare implicita möjligheten att inleda en LUL-utredning med hänsyn till ett allmänt intresse 

får sägas ha medfört att utredningsinstitutets huvudsakliga behandlingsorienterade syfte, som 

utgår från det brottsmisstänkta barnets bästa, i större utsträckning nu får viktas mot ett annat 

syfte. Detta framstår som tydligt, givet det faktum att den tillkomna utredningsmöjligheten 

främst tycks ha motiverats av Polisens behov av förbättrade utredningsmöjligheter. Som nämnts 

underströk regeringen samtidigt att det huvudsakliga syftet med LUL-utredningar även efter 

2010 års utvidgning bör vara att utreda brottsmisstänkta barns behov av sociala insatser. Fler 

LUL-utredningar som en följd av ett effektiviserat utredningsinstitut ansågs vara förenligt med 

denna grundtanke. 166  För att inte denna tanke skulle eftersättas på grund av institutets 

utvidgning begränsades vidare den nya utredningsmöjligheten något. Genom att det allmänna 

intresset måste vara av särskild betydelse uttrycks det faktum att utredningsgrunden ska 

användas med restriktivitet. I ett motivuttalande beskrivs också hur det allmänna intresset 

särskilt noga bör vägas mot det brottsmisstänkta barnets behov.167 

 

År 2010 infördes även möjligheten att inleda en LUL-utredning med hänsyn till ett enskilt 

intresse. Härigenom kompletterades 31 § LUL med ett helt nytt intresse och syfte, då 

utvidgningen ämnade stärka brottsoffrets ställning i förhållande till straffomyndiga 

gärningspersoner. Av förarbetsuttalanden framgår att regeringen ville göra det möjligt att inleda 

LUL-utredningar enbart med hänsyn till ett brottsoffer, oberoende av om utredningen anses 

vara av intresse för socialtjänstens bedömning av det brottsmisstänkta barnets behov av sociala 

insatser. Mot bakgrund av detta uttalande framstår den nytillkomna utredningsgrunden som ett 

klart avsteg från den huvudsakliga behandlingsorienterade tanken med 31 § LUL, till förmån 

för en stärkt ställning för de som faller offer för straffomyndiga barn. En sådan avsikt, att 

omfördela vikten mellan dessa två aktörers legitima intressen, återfinns i propositionen.  

 

För att brottsofferhänsyn, ett i förhållande till det brottsmisstänkta barnet delvis motstående 

intresse, inte skulle beredas en allt för stor plats valde dock regeringen att begränsa 

                                                   
165 Prop. 2009/10:105, s. 30. 
166 Prop. 2009/10:105, s. 22. 
167 Prop. 2009/10:105, s. 30–31. 



51 
 

utredningsmöjligheten. På samma sätt som för LUL-utredningar med anledning av ett allmänt 

intresse krävs för en LUL-utredning på grund av brottsofferhänsyn att det ska vara fråga om ett 

enskilt intresse av särskild betydelse.168 

 

Även bevistaleinstitutet enligt 38 § LUL är, som nämnts, sprunget ur en behandlingstanke. Med 

införandet av möjligheten att väcka bevistalan avsåg lagstiftaren bidra till att förbättra de 

barnavårdande organens möjligheter att ingripa mot det asociala beteende som barns lagbrott 

ansågs kunna ge uttryck för. De barnavårdande organens möjligheter att erhålla ett tillräckligt 

beslutsunderlag i barnavårdsärenden ansågs behöva förbättras i vissa fall, något som emellanåt 

ansågs kräva en tillförlitlig utredning av barnets ansvar för påstådda brott. Det bakomliggande 

motivet till införandet av 38 § LUL anses inte ha varit att med hjälp av ett brottspreventivt 

instrument åstadkomma en repressiv förskjutning av hanteringen av straffomyndiga 

lagöverträdare. Denna grundläggande, behandlingsorienterade tanke har också bekräftats i 

senare förarbetsuttalanden. 

 

Även regleringen av bevistalan har justerats sedan dess tillkomst, vilket inneburit att nya motiv 

har kommit till. Kretsen av initiativberättigade parter enligt 38 § LUL har, som nämnts, senare 

utvidgats till att även inkludera det misstänkta barnets vårdnadshavare. Detta tycks att döma av 

motivuttalanden ha varit ett sätt att stärka oskuldspresumtionen i förhållande till barn som 

misstänks för att ha begått brott före 15 års ålder, som en kompensering för de utvidgade 

befogenheter som Polisen vid samma tidpunkt tillerkändes för brottsutredningar av 

straffomyndiga barn.169 

 

Samtidigt kan det diskuteras vilken praktisk betydelse den tillkomna möjligheten för 

vårdnadshavaren att initiera en bevistalan har med avseende på rättssäkerhet och presumtionen 

om oskuld. Invändningen blir särskilt tydlig avseende grövre brott som omfattas av 31 § 1 st. 

LUL. I dessa fall ska som utgångspunkt en brottsutredning ske, samtidigt som vårdnadshavaren 

enligt den rådande tvåstegslösning som föreskrivs i 38 § LUL först måste begära att bevistalan 

ska väckas, och åklagare sedan pröva begäran utifrån restriktiva rekvisit. I praktiken följer 

bevistalan mycket sällan på en LUL-utredning och såvitt känt har en negativ bevistalan aldrig 

aktualiserats.  

 

                                                   
168 Prop. 2009/10:105, s. 31–32. 
169 Se JuU 1984/85:6, s. 9 och 12–13. 
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Det är svårt att inom ramen för det aktuella arbetet måla upp en samlad bild av balansen mellan 

de olika motiv och intressen som ryms inom regleringen av utredningsmöjligheterna, liksom 

graden av rättssäkerhet för brottsmisstänkta barn under 15 år i dessa situationer. Klart är dock 

att Polisens möjligheter att utreda brott enligt 31 § LUL, åtminstone i vissa avseenden, har 

utvidgats sedan bevistaleinstitutets tillkomst. Denna förändring har också medfört att flera nya 

intressen kan tillgodoses genom en LUL-utredning, vissa utan direkt koppling till barnets 

intressen och eventuella vårdbehov. Det förefaller vidare finnas viss anledning att ifrågasätta i 

vilken utsträckning en motsvarande förstärkning av oskuldspresumtionen i praktiken 

tillförsäkrats det brottsmisstänkta barnet, i och med den nämnda utvidgningen av den 

initiativberättigade kretsen enligt 38 § LUL.  

 

Det framkommer som nämnts av art. 40.2 (b) (i) BK, jämte en allmän kommentar från 

barnrättskommittén, att oskuldspresumtionen omfattar varje barn, oavsett om det misstänks 

eller har åtalats för brott, tills barnets skuld lagligen ställts bortom rimligt tvivel. Det är svårt 

att i säkra termer uppskatta i vilken utsträckning utredningsmöjligheterna enligt 31 och 38 §§ 

LUL överensstämmer med kravet på oskuldspresumtion. Det framstår dock som troligare att 

rättigheten försvagats efter institutens förändringar, än att vårdnadshavarens tillkomna 

initiativrätt helt ska ha kompenserat de utvidgade befogenheter som Polisen tillerkänts – 

åtminstone vid en isolerad jämförelse mellan art. 40.2 (b) (i) BK och de nämnda förändringarna 

i 31 och 38 §§ LUL. I den bemärkelsen kan även 38 § LUL sägas ha präglats av en viss 

förskjutning i en mer repressiv riktning, om än möjligen i mindre utsträckning än 31 § LUL. 

 
4.2   En  barnanpassad  straffrättsprocess  

Enligt art. 40.3 BK förväntas Sverige söka införa författning samt upprätta myndigheter och 

institutioner som är särskilt anpassade för brottsmisstänkta, åtalade eller konstaterat skyldiga 

barn. En grundläggande åtgärd som Sverige i egenskap av statspart enligt art. 4.3 (a) BK har att 

vidta är att föreskriva en lägsta straffbarhetsålder. Barnrättskommittén har i en allmän 

kommentar framhållit att tolv år bör ses som en lägsta godtagbar nivå, men att en lägsta 

straffbarhetsålder på 14–16 år är att föredra.170 Den svenska 15-årsgränsen tycks därmed helt 

överensstämma med Sveriges åtaganden enligt barnkonventionen, samt barnrättskommitténs 

synsätt i frågan. 

 

                                                   
170 General comment No. 10, 2007, s. 10–11 (p. 30–33). 
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Därtill framkommer av art. 40.3 (b) BK att Sverige ska hantera barn som misstänks ha begått 

brott före 15 års ålder utan domstolsförfaranden, i den mån en sådan hantering bedöms vara 

lämplig, önskvärd och till fullo överensstämmande med mänskliga rättigheter och annat rättsligt 

skydd (eng. Whenever appropriate and desirable […] providing that human rights and legal 

safeguards are fully respected). 

 

Det är tydligt att brottsmisstänkta, straffomyndiga barn enligt 31 och 38 §§ LUL i flera viktiga 

avseenden särpräglas i hanteringen från statens sida, jämfört med straffmyndiga personer. 

Enligt barnrättskommittén hanteras lämpligen konstaterad brottslighet bland barn genom 

alternativa, sociala insatser. Därtill framhåller den att någon form av ingripande utan 

domstolsförfarande bör vara standardförfarande. Kommitténs kommentarer stämmer relativt 

väl överens med den svenska modellen, enligt vilken brottslighet enligt 31 § LUL kan hanteras 

enligt ett särskilt förfarande som ämnar bereda underlag för korrekta beslut rörande behovet av 

sociala insatser, utan att hanteringen leder till något domstolsförfarande eller någon dom som 

fastställer skuld. Vidare ska förundersökningsledaren enligt 32 § 3 st. LUL som utgångspunkt 

vara någon som på grund av fallenhet och intresse för arbete med unga lagöverträdare är särskilt 

lämpad för uppdraget. Om en bevistalan aktualiseras ska enligt 25 § 1 st. LUL de lagfarna 

domarna liksom nämndemännen som ingår i rätten som utgångspunkt vara särskilt utsedda av 

domstolen att handlägga ungdomsmål. Detta kan antas medföra att domstolsförfarandet är 

bättre anpassat till det brottsmisstänkta barnets särpräglade behov och ställning i processen, 

samt att den olägenhet som processen kan innebära för barnet därmed minskar. 

 

LUL-utredningen har även i flera andra avseenden utformats för att inte leda till större olägenhet 

än nödvändigt för det brottsmisstänkta barnet. Enligt 32 § 1 st. LUL och 23 kap. 4 § RB gäller 

objektivitetsplikten även vid LUL-utredningar. Därtill föreskrivs i 32 § 2 st. LUL ett särskilt 

skyndsamhetskrav för LUL-utredningen, vilken som utgångspunkt ska avslutas inom tre 

månader. Utöver skyndsamhetskravet ska vissa utredningsåtgärder särskilt anpassas till barnet 

särpräglade ställning som misstänkt. Enligt 32 § LUL jämte 23 kap. 9 § 2 st. RB är ett 

brottsmisstänkt barn under 15 år som utgångspunkt skyldigt att stanna för förhör under 

maximalt tre timmar, eller sex timmar om det anses vara av synnerlig vikt för utredningen.  

 

Ett annat exempel på hur utformningen av 31 § LUL till viss del kan sägas ta hänsyn till det 

brottsmisstänkta barnets ringa ålder kommer till uttryck i 31 § 4 st. LUL. Enligt bestämmelsen 

får en LUL-utredning enligt paragrafens andra eller tredje stycke – exempelvis på begäran av 
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socialnämnden alternativt med hänsyn till ett allmänt eller enskilt intresse  – inledas mot ett 

barn under tolv år endast om synnerliga skäl föreligger. Stycket ger enligt ett förarbetsuttalande 

uttryck för den i arbetet återkommande balansgången mellan intressena av att å ena sidan utreda 

misstänkta brott, å andra sidan ta hänsyn till barnets ringa ålder och grad av mognad. I förarbetet 

konstateras också att det finns en nedre gräns beträffande den mognad som barnet minst ska ha 

uppnått för att en LUL-utredning alls ska framstå som meningsfull.  

 

Samtidigt framgår det direkt av 31 § 4 st. LUL att den särskilda bestämmelsen avseende barn 

under tolv år inte gäller när barnet misstänks för sådana grova brott som omfattas av 

presumtionsregeln i 31 § 1 st. LUL. När brottsmisstankarna avser ett brott med minst ett års 

fängelse i straffskalan får motiven bakom det förstärkta skyddet ge vika till förmån för behovet 

av en brottsutredning. Presumtionsregeln motiveras i sin tur av flera olika intressen; mycket 

grova brott ska enligt ett förarbetsuttalande som utgångspunkt anses motivera en utredning på 

grund av ett allmänt behov av att klarlägga omständigheterna kring brottet, men även med 

hänsyn till målsägandens intresse av utredningen liksom utredningens potentiella betydelse ur 

försäkringsrättslig synpunkt. Slutligen nämns barnets eventuella behov av sociala insatser som 

en omständighet som i regel bör vara särskilt angelägen att undersöka när misstankarna rör 

grövre brottslighet. Det socialrättsliga, barnorienterade perspektivet slås med andra ord inte ut 

i dessa fall. Det framstår emellertid som klart att de olägenheter som utredningen kan innebära 

för ett mycket ungt brottsmisstänkt barn tillmäts en betydligt mindre betydelse i dessa fall 

jämfört med vid misstanke om lindrigare brottslighet, inte minst med tanke på de övriga 

intressen som också ska beaktas i sammanhanget. 

 

Utöver strävan mot ett i allmänhet barnanpassat system för hanteringen av barn i straffrättsliga 

sammanhang ska brottsmisstankarna – enligt art. 40.3 (b) BK – i möjligaste mån hanteras utan 

domstolsförfarande. Till skillnad från LUL-utredningen innebär bevistalan att barnets skuld 

prövas i domstol. Sett i ljuset av art. 40.3 (b) BK tycks det således finnas en vits med den 

restriktivitet som präglar bevistaleinstitutet, eftersom den begränsade kretsen av 

initiativberättigade parter i kombination med den prövning som sedan ankommer på behörig 

åklagare i praktiken inneburit att mycket få fall har nått domstol. De allra flesta fall av 

brottsmisstankar gentemot barn under 15 år har istället hanterats utan domstolsförfarande, 

vilket förefaller ligga helt i linje med den nu aktuella konventionsbestämmelsen – förutsatt att 

rättsligt skydd och mänskliga rättigheter respekteras, samt att hanteringen i övrigt är lämplig 

och önskvärd.  
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Att undvika att bevistalan väcks i fall då det inte är motiverat ur barnets synpunkt har också 

framhållits som ett av flera skäl till den restriktivitet som bevistaleinstitutet präglas av i detta 

avseende. I samband med förslaget om att vårdnadshavare till brottsmisstänkta barn under 15 

år skulle ges initiativrätt förespråkade justitieutskottet i sitt betänkande att det även i dessa fall 

var nödvändigt med en trestegsfunktion som inkluderade en åklagares prövning vid begäran om 

bevistalan, innan en domstolsprövning kunde följa. Utskottet pekade bland annat på att den i 

propositionen föreslagna ordningen, som skulle ge vårdnadshavare en ovillkorlig rätt att initiera 

processen, skulle medföra en möjlighet för vårdnadshavare att väcka bevistalan i fall när det 

inte är motiverat med hänsyn till barnets intressen och de påfrestningar som 

domstolsförfarandet kan innebära för barnet. Liknande farhågor, för att institutet annars skulle 

missbrukas, uttrycktes även i de ursprungliga förarbetena inför regleringens tillkomst.171 Även 

det faktum att bevistalan i princip endast bör aktualiseras i fråga om mycket grova brott bör 

förstås som ett sätt att begränsa antalet fall som hanteras i domstol. Det tycks således finnas en 

tydlig vilja att inte i onödan utsätta straffomyndiga barn för de olägenheter som 

domstolsförfarandet kan innebära, låt vara att även andra intressen har bidragit  till 

utformningen av 38 § LUL i dessa delar. 

 

Det framkommer i en av barnrättskommitténs allmänna kommentarer och Pekingreglerna att 

något slags ingripande utan domstolsförfarande bör vara standardförfarandet i de flesta fall som 

rör brottsmisstänkta barn. Rekommendationen motiveras med att gruppen oftast begår 

brottslighet av lindrigare karaktär. I Pekingreglerna konstateras samtidigt att de alternativa 

åtgärderna inte nödvändigtvis måste begränsas till de lindrigaste brottstyperna. Det tycks 

således inte vara uteslutet att även misstanke om brottslighet som i sig är allvarlig nog för att 

prövas inom ramen för en bevistalan hanteras med andra medel, förutsatt att det inte strider mot 

kravet i art. 40.3 (b) BK på att mänskliga rättigheter och annat rättsligt skydd ska beaktas i 

hanteringen.  

 

En aspekt som kan diskuteras i relation till den nämnda skrivningen om mänskliga rättigheter 

och annat rättsligt skydd är oskuldspresumtionen, som bland annat kommer till uttryck i art. 

40.2 (b) (i) BK. I nedan avsnitt 4.3 diskuteras oskuldspresumtionen mer ingående i förhållande 

till barn som misstänkts för att ha begått brott före 15 års ålder. Där framgår vissa betänkligheter 

                                                   
171 Prop. 1964:10, s. 171. 
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beträffande den genomslagskraft som rättigheten får för barn under 15 år, jämfört med andra 

brottsmisstänkta. Dessa betänkligheter kan i sin tur utgöra sådana skäl som avses i art. 40.3 (b) 

BK, som alltså talar mot att brottsmisstankarna i allt för stor utsträckning hanteras utan 

domstolsförfarande. En annan rättighet som bör beaktas när möjligheterna att få till stånd en 

domstolsprövning regleras är straffomyndiga barns rätt enligt art. 40.2 (b) (iii) BK att få 

eventuella brottsmisstankar prövade av en opartisk, oberoende och behörig myndighet eller 

motsvarande, inom ramen för en opartisk förhandling. Rätten till en opartisk prövning 

analyseras närmare i avsnitt 4.4 nedan. Där framkommer också vissa tänkbara skäl för att inte 

utforma möjligheterna till domstolsprövning på ett allt för restriktivt sätt. 

 
I de fall brottsmisstankarna ändå prövas i domstol enligt 38 § LUL finns vissa bestämmelser 

som anpassar domstolsförfarandet till det misstänkta barnets ringa ålder, på ett sätt som väl 

tycks stämma överens med art. 40.3 BK. Enligt 25 § 1 st. LUL ska som utgångspunkt de 

lagfarna domarna liksom nämndemännen i rätten vara särskilt utsedda av domstolen för 

handläggningen av ungdomsmål. Detta kan antas medföra att domstolsförfarandet bättre 

anpassas till det brottsmisstänkta barnets särpräglade behov och ställning i processen, och 

därigenom minska de olägenheter som processen kan innebära för barnet. Det faktum att 

förhandlingen i domstol i samband med bevistalan i princip ska ske bakom stängda dörrar utgör 

ett ytterligare exempel på en särskilt barnanpassad process. Detta förhållande vilar nämligen, 

som nämns, på antagandet att den uppmärksamhet som en offentlig förhandling innebär oftast 

bör anses medföra uppenbar olägenhet för det barn som misstänks för brott. 

 

Sammanfattningsvis föreskriver 31 och 38 §§ LUL två förfaranden som är särskilt utformade 

för att hantera misstankar om brott begångna av barn under 15 år. En rad aspekter knutna till 

förfarandena är speciellt anpassade till straffomyndiga barns särskilda behov och utsatthet i 

straffrättsprocessen. De åtgärder som Sverige har vidtagit i detta syfte får i allmänhet sägas väl 

överensstämma med art. 40.3 BK.  

 

I vissa avseenden framstår dock det brottsmisstänkta, straffomyndiga barnets rättsliga ställning 

som svagare. Ett sådant exempel återfinns i 31 § 4 st. LUL. Enligt stycket föreskrivs att LUL-

utredningar med vissa syften bara får inledas mot barn under tolv år om det föreligger 

synnerliga skäl för utredningen. Den regeln gäller dock inte när brottsmisstankarna rör sådana 

grova brott som omfattas av presumtionsregeln i 31 § 1 st. LUL. När misstankarna rör sådan 
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grövre brottslighet minskar med andra ord utrymmet för att ta hänsyn till de eventuella 

olägenheter som utredningen kan innebära för det misstänkta barnet. 

 

4.3   Oskuldspresumtionens  genomslagskraft  för  straffomyndiga  barn  

I art. 40.2 (b) (i) BK återfinns den grundläggande straffrättsliga principen om 

oskuldspresumtion, som utgör ett fundamentalt skydd för en brottsmisstänkt och som ytterst 

kan sägas syfta till att underbygga förtroendet för rättssystemet i ett samhälle. 172  Varje 

straffomyndigt, brottsmisstänkt barn har rätt att betraktas som oskyldigt tills motsatsen 

eventuellt har blivit fastställd på laglig väg. Skuldbegreppet är centralt i svensk straffrätt; en 

gärning är brottslig först om gärningspersonen uppfyller det krav på oaktsamhet eller uppsåt 

som krävs för det aktuella brottet. 

 

Dessa överväganden kring skuld och barns ansvarsförmåga förefaller ha varit betydelsefulla i 

utformningen av 31 och 38 §§ LUL. Tillkomsten av 31 § LUL springer som nämnts ur principen 

om de barnavårdande organens huvudsakliga ansvar för straffomyndiga lagöverträdare, och 

syftet att möjliggöra bättre beslutsunderlag för sociala insatser. Det är således inte tanken att en 

brottsutredning med stöd av 31 § LUL ska besvara skuldfrågan i formell mening. I de 

ursprungliga förarbetena till institutet konstaterades att det för socialnämndens del i regel bör 

anses vara tillräckligt att barnets del i det brottsliga händelseförloppet klarläggs. 

Rubriceringsfrågor och andra i förhållande till förundersökningar och straffmyndiga personer 

relevanta, strafftekniska aspekter ansågs i princip vara ovidkommande. Samtidigt har det i en 

handbok från Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Stockholm framhållits ett annat 

synsätt. Där förespråkas att en LUL-utredning enligt presumtionsregeln i 31 § 1 st. LUL i 

möjligaste mån bör bedrivas som en förundersökning, och att barnets insikter och avsikter, 

förekomsten av ansvarsfriande grunder och liknande straffrättstekniska omständigheter i stor 

utsträckning bör kunna bidra till socialnämndens bedömning av vård- och insatsbehov. Detta 

synsätt vinner stöd i ett betänkande i SOU från 2008, där det konstateras att det generellt sett 

kan ”[…] sägas att en utredning enligt 31 § LUL i allmänhet bör bedrivas på ungefär samma 

sätt som en förundersökning”.173 

 

                                                   
172 Nordlöf, 2013, s. 168, 177 och 195. 
173 SOU 2008:111, s. 127–128; jfr. dock SOU 2008:111, s. 128, där en hänvisning också görs till de ursprungliga 

motiven, och uppfattningen att avsikten med utredningen inte är att exempelvis ta ställning till huruvida 
gärningen i formell mening skulle betraktats som ett brott, om gärningspersonen hade varit straffmyndig. 
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Inställningen tycks utgå från barnets intressen. Synsättet går dock i stort sett rakt emot 

departementschefens uppfattning i den ursprungliga propositionen inför tillkomsten av 31 § 

LUL, där fokus på mer straffrättstekniska aspekter beskrivs som ”i princip ovidkommande”. 

Där framhålls det som mindre lämpligt ur barnets synpunkt att polis och åklagare explicit tar 

ställning till dylika frågor.174  

 

Samtidigt förefaller det vara svårt att helt tillbakavisa den i handboken kommunicerade 

ståndpunkten. Ett argument som kan föras för den nämnda uppfattningen är det som 

ursprungligen framfördes av justitieutskottet med anledning av departementschefens  

positionering i frågan. Utskottet höll med om att vissa ställningstaganden av straffrättsteknisk 

karaktär, som regelmässigt sker inom ramen för en förundersökning, inte är nödvändiga vid en 

LUL-utredning. Däremot underströks att det vore stötande om det till exempel under en 

förundersökning hade funnits klarlagt att en misstänkt saknat erforderligt uppsåt, men att en 

sådan omständighet inte framkommer av en LUL-undersökning och relevanta myndigheter 

därmed – felaktigt, på grund av bristande uppsåt – hanterar barnet så som skyldigt till brott.175 

 

Även om LUL-utredningen inte mynnar ut i någon dom, och skuldfrågan inte besvaras i formell 

mening, kan brottsutredningen leda till att sociala insatser sätts in för barnet just på grund av 

dess konstaterade delaktighet i en brottslig gärning. Ett sådant utfall framstår som naturligt med 

tanke på att brottslighet anses kunna ge uttryck för barnets behov av sociala insatser. Detta 

förhållande tycks också rimma väl med barnkonventionens krav på en lägsta straffbarhetsålder 

och en barnanpassad hantering av straffomyndiga lagöverträdare. Barnrättskommittén har i 

sammanhanget uttryckligen framhållit att konventionsstaterna ska hantera straffomyndiga 

lagöverträdare med alternativa insatser, samt att särskilda skyddsåtgärder får vidtas under 

förutsättning att det är nödvändigt för barnets bästa.176  

 

Även om syftet med LUL-utredningen har varit att kartlägga barnets delaktighet i brott för 

socialtjänstens räkning har samtidigt barnet alltjämt rätt att betraktas och behandlas som 

oskyldigt oavsett polisens och åklagarens slutsatser i frågan, eftersom barnets skuld inte blivit 

lagligen prövad genom LUL-utredningen.177 Detta torde ställa krav på att formuleringen av 

                                                   
174 Prop. 1983/84:187, s. 14–15. 
175 JuU 1984/85:6, s. 10. 
176 General comment No. 10, 2007, s. 11 (p. 31). 
177 Nordlöf, 2013, s. 194. 
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beslutet att avsluta LUL-utredningen formuleras med försiktighet och beaktande av 

barnkonventionens krav på oskuldspresumtion. I handboken från Åklagarmyndighetens 

Utvecklingscentrum Stockholm konstateras att motiveringen av beslutet att avsluta en LUL-

utredning aldrig får ge intryck av att det brottsmisstänkta barnet har konstaterats vara skyldigt 

till brott, dock utan någon explicit koppling till barnkonventionen eller oskuldspresumtionen.178 

 

Det förhållande att en LUL-utredning inte får resultera i att det brottsmisstänkta barnet pekas 

ut som skyldigt kastar dock ett något besvärande ljus på motivuttalandena i samband med 2010 

års utvidgning av utredningsinstitutet. Möjligheten att inleda en LUL-utredning med hänsyn till 

ett enskilt intresse infördes i syfte att stärka brottsoffrets position i förhållande till den 

straffomyndiga lagöverträdaren. Utvidgningen skulle bland annat förbättra brottsoffrets 

möjligheter att erhålla skadestånd och brottsskadeersättning i dessa fall, något som fler LUL-

utredningar ansågs kunna bidra till. Regeringen konstaterade inför 2010 års lagändring att 

Polisens initiala utredningsinsatser och dokumentation är centrala för brottsoffrets möjligheter 

att erhålla skadestånd eller brottsskadeersättning.179 Regeringen stödde sin uppfattning på bland 

annat Brottsförebyggande rådets (Brås) uppfattning, att en bättre utredning av brottsmisstänkta 

barns gärningar kunde bidra till att stärka brottsoffrets möjligheter till brottsskadeersättning 

enligt brottsskadelagen (2014:322).180  

 

För att ett brottsoffer ska bedömas ha rätt till brottsskadeersättning förutsätts att 

Brottsoffermyndigheten (BrOM) finner det styrkt att en lagöverträdelse, i objektiv och subjektiv 

mening, har begåtts. För att ett brott ska anses vara styrkt när den misstänkta gärningspersonen 

är under 15 år krävs enligt BrOM att barnet antingen erkänner brott, eller att barnets skuld på 

annat sätt klart framgår av LUL-utredningen. 181  Kravet på förekomsten av brott i 1 § 

brottsskadelagen förutsätter med andra ord att exempelvis inga ansvarsfrihetsgrunder 

föreligger. 182  Mot bakgrund av detta framstår det som klart att en LUL-utredning med 

anledning av ett enskilt intresse, i syfte att möjliggöra brottsskadeersättning, förutsätter att det 

inom ramen för LUL-utredningen anläggs ett mer renodlat straffrättsligt perspektiv. För att 

utredningen ska vara ändamålsenlig i det aktuella avseendet bör med andra ord såväl 

                                                   
178 Åklagarmyndighetens handbok, 2018, s. 54. 
179 Prop. 2009/10:105, s. 31–32 och 67. 
180 Brå rapport 2007:16, s. 13–14. 
181 Brå rapport 2007:16, s. 52–53. 
182 Prop. 1977/78:126, s. 38; prop. 2013/14:94, s. 74. 
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omständigheterna kring brottet som exempelvis barnets eventuella uppsåt, misstankegrader och 

förekomsten av ansvarsfrihetsgrunder behöva utredas närmare.  

 

En förundersökningsliknande utredning kan antas vara mer påfrestande för det brottsmisstänkta 

barnet jämfört med ett mer barnanpassat utredningsförfarande. Vidare framstår det som en svår 

balansgång att formulera utredningens slutsatser så att brottsoffrets möjligheter till 

brottsskadeersättning blir så goda som möjligt, utan att därigenom i allt för stor utsträckning 

stigmatisera och utpeka det brottsmisstänkta barnet som skyldigt. I den tidigare nämnda 

handboken från Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Stockholm framhålls dock att en 

förundersökningsliknande LUL-utredning som beaktar bland annat barnets insikter och avsikter 

också kan vara förenligt med barnets bästa, då socialtjänsten därmed får ett bättre 

beslutsunderlag för sociala insatser. Därtill betonas i handboken vikten av en omfattande LUL-

utredning för de fall då bevistalan följer efter utredningen.183 

 

Den praktiska betydelsen av att barnet inte stigmatiseras och utmålas, explicit eller implicit 

genom behandling, som en brottsling torde vara särskilt stor med tanke på det faktum att 

bevistalan mycket sällan följer på en LUL-utredning. Den nuvarande tvåstegslösningen enligt 

vilken en initiativberättigad part först måste begära att bevistalan ska väckas, och åklagare 

sedan pröva begäran utifrån restriktiva rekvisit, har i praktiken lett till att LUL-utredningen 

praktiskt taget alltid blir en prövning i en enda instans, även om skuldfrågan inte avgörs i 

formell mening. Möjligheterna för ett brottsmisstänkt barns vårdnadshavare att få till stånd en 

negativ bevistalan i syfte att rentvå sitt barn, en möjlighet som tycks ha tillkommit av 

rättssäkerhetsskäl, är i praktiken mycket små. Detta förhållande kan problematiseras i 

förhållande till både straffomyndiga barns rätt till oskuldspresumtion och till art. 40.1 BK, som 

ställer krav på en behandling av barn som främjar bland annat dess känsla för värde och som 

främjar återanpassning och en framtida, konstruktiv roll i samhället. Även om LUL-utredningen 

inte får utmynna i att det misstänkta barnet utpekas som skyldigt för brottet är det inte otänkbart 

att barnet genom utredningen stigmatiseras och – exempelvis via mediabevakning – i praktiken 

utpekas som skyldigt. Dessa olägenheter för barnet kan möjligen förstärkas om inte 

möjligheterna att få till stånd en oberoende domstolsprövning är tillräckligt goda, vilket i 

förlängningen kan leda till att barnets återanpassning till samhället försvåras. 

 

                                                   
183 Åklagarmyndighetens handbok, 2018, s. 32–33. 
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En annan skillnad mellan vuxna brottsmisstänkta och barn som misstänks ha begått brott före 

15 år är rätten till juridiskt biträde. Som beskrevs i avsnitt 3.2.2 är det endast vid misstanke om 

grova brott eller LUL-utredningar som inletts med hänsyn till ett enskilt intresse som det 

brottsmisstänkta barnet som utgångspunkt har rätt till ett biträde. I andra fall förordnas biträdet 

bara om det finns synnerliga skäl för det. I det avseendet intar barn under 15 år en svagare 

ställning jämfört med andra brottsmisstänkta.184 Detta framstår som problematiskt med tanke 

på dels att barnet på grund av sin ringa ålder och grad av mognad befinner sig i en särskilt utsatt 

position, dels att oskuldspresumtionens efterlevnad för barn under 15 år i princip är avhängig i 

vilken utsträckning polis och åklagare beaktar den, eftersom brottsmisstankarna sällan prövas 

av domstol. Ett juridiskt biträde kan i fall då någon domstolsprövning inte sker åtminstone till 

viss del sörja för att oskuldspresumtionen liksom barnets övriga rättigheter och intressen 

tillgodoses. Sett till hur få fall som prövas i domstol enligt 38 § LUL framstår begränsningen 

av barnets rätt till biträde vid LUL-utredningar som bekymmersam, särskilt som 

utredningsformen tycks ha förskjutits i riktning mot ett tydligare straffrättsligt fokus. 

 

4.4   Rätten  till  prövning  av  en  opartisk  och  oberoende  myndighet  

Straffomyndiga, brottsmisstänkta barn har enligt art. 40.2 (b) (iii) BK rätt att få 

brottsmisstankarna prövade av en opartisk, oberoende och behörig myndighet eller 

motsvarande, inom ramen för en opartisk förhandling. I de fall då prövning sker i domstol inom 

ramen för en bevistalan får nog dessa krav i all väsentlighet sägas vara uppfyllda. Samtidigt 

efterföljs nästan aldrig en LUL-utredning av bevistalan. Det innebär i praktiken att polis eller 

åklagare utreder omständigheterna kring de påstådda brotten utan att det sker någon 

domstolsprövning av opartiska, lagfarna domare och nämndemän. Det beskrivna förhållandet 

grundas dock delvis på det brottsmisstänkta barnets intressen, då ett domstolsförfaranden ofta 

anses kunna vara till olägenhet för barn under 15 år. Detta får emellertid inte inskränka barnets 

rätt till en opartisk prövning. Frågan blir således om den alternativa hanteringen av 

brottsmisstankarna, det vill säga LUL-utredningen, kan anses uppfylla de krav på bland annat 

opartiskhet som barnkonventionen ställer på prövningsförfarandet. 

 

Enligt 32 § 1 st. LUL jämte 23 kap. 4 § 1 st. RB ska en LUL-utredning bedrivas objektivt. Det 

innebär bland annat att förundersökningsledaren och annan brottsutredande personal ska beakta 

även sådana bevis och omständigheter som talar för den brottsmisstänktes oskuld. Detta kan 

                                                   
184 Jfr. 21 kap. 3 a § RB och 12 § 1 st. 1 p. förundersökningskungörelsen. 
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kopplas till objektivitetsprincipens huvudsakliga syfte, nämligen att sörja för att ingen oskyldig 

konstateras vara skyldig till brott.185 Trots att en LUL-utredningen ska bedrivas på ett objektivt 

sätt kan emellertid de bedömningar och beslut som åklagare och polis fattar – på grund av dessa 

aktörers brottsutredande roll och åklagarens klagande uppgift i domstol – möjligen i större 

utsträckning inrymma subjektiva inslag, jämfört med rättens i samband med ett 

domstolsförfarande.186 En sådan farhåga kan möjligen förstärkas av den i handboken från 

Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Stockholm förespråkade uppfattningen att LUL-

utredningen i största möjliga mån ska präglats av ett renodlat straffrättsperspektiv, så som vid 

en förundersökning. I handboken framhålls dock ett sådant förhållningssätt som ett sätt att 

bereda ett så gott underlag som möjligt för beslut om sociala insatser.  

  

I förhållande till bevistalan framstår inte frågan om huruvida domstolsprövningen i sig är 

oberoende och opartisk som den centrala i sammanhanget, utan snarare frågan om 

möjligheterna för straffomyndiga barn att få till stånd en sådan hantering av brottsmisstankarna 

i enlighet med barnets rätt till en opartisk prövning. Bevistalan tillkom i huvudsak i syfte att 

förbättra möjligheterna för de dåvarande barnavårdande myndigheterna att besluta om adekvata 

sociala insatser för barn som misstänks eller konstateras ha begått brott före 15 års ålder, men 

medförde även att rättssäkerheten för dessa barn delvis förstärktes. 187  Möjligheten för 

straffomyndiga barns vårdnadshavare att väcka negativ bevistalan infördes också mot bakgrund 

av rena rättssäkerhetsmotiv. De rättssäkerhetsrelaterade effekterna av en oberoende 

domstolsprövning inom ramen för en bevistalan kommer dock mycket få barn till gagn i 

praktiken. 

 

Trots att åklagaren saknar initiativrätt är det i sammanhanget en aktör med förhållandevis stark 

ställning såtillvida att de initiativberättigade parterna inte kan få till stånd en prövning i domstol 

enligt 38 § LUL med mindre än att en behörig åklagare finner bevistalan påkallad ur allmän 

synpunkt. Denna prövning görs utifrån restriktiva rekvisit, som bland annat i princip förutsätter 

att misstankarna rör mycket allvarliga brott. Redan av detta förhållande följer att det praktiska 

värdet av bevistalan som en möjlighet att åstadkomma en rättssäker och oberoende prövning 

                                                   
185 Prop. 2015/16:68, s. 30. 
186 Kritik mot förekomsten av åklagare som – medvetet eller omedvetet – inte är tillräckligt objektiva i sin 

yrkesutövning har bland annat framförts i en debattartikel författad av 64 försvarsadvokater i DN Debatt den 
15 december 2019, se DN Debatt [https://www.dn.se/debatt/det-verkliga-problemet-ar-aklagare-som-loper-
amok/], 2019-12-25. Påståendet ska dock varken söka ledas i bevis eller avfärdas i detta arbete, utan tjänar 
här endast som exempel på en uppfattning som tycks finnas bland en annan aktör på straffrättens område. 

187 Se SOU 1956:55, s. 403. 
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som relativt litet från det brottsmisstänkta barnets synpunkt. Detta förhållande framstår vidare 

som egendomligt i ljuset av de överprövningsmöjligheter som finns i fall då behörig åklagare, 

efter begäran från en initiativberättigad vårdnadshavare, beslutar att inte väcka bevistalan med 

hänsyn till att det inte bedöms vara påkallat ur allmän synpunkt.  

 

I art. 40.2 (b) (v) BK föreskrivs rätten till överprövning. Varje barn vars skuld har fastslagits 

har rätt att få detta beslut (eng. decision) omprövat av en högre instans. Överprövningen ska 

enligt samma bestämmelse hanteras av en myndighet eller ett rättskipande organ vars prövning 

präglas av opartiskhet och oberoende. Som nämnts kan behörig åklagares beslut om att inte 

väcka bevistalan överklagas till RÅ som sista instans. RÅ:s beslut i frågan får enligt 24 § ÅF 

inte överklagas. Detta får den något säregna följden att frågan om huruvida en LUL-utredning, 

som bedrivs av polis och åklagare utan att processen leder till någon domstolsprövning, ska 

efterföljas av en prövning av bevisningen inför domstol enligt 38 § LUL uteslutande avgörs av 

åklagare, låt vara av RÅ i sista instans. Vårdnadshavaren till det brottsmisstänkta barnet som 

vill initiera en bevistalan för att rentvå sitt barn – ett syfte som i förarbetet uttryckligen framhölls 

som legitimt i vissa fall, och som framstår som motivet till att vårdnadshavare tillskrevs 

initiativrätten – kan således inte få saken prövad utanför Åklagarmyndigheten.  

 

Det var visserligen delvis med hänsyn till det brottsmisstänkta barnets intresse som lagstiftaren 

valde att begränsa vårdnadshavarens initiativrätt till att vara beroende av åklagarens prövning. 

Ett argument som framhölls i lagstiftningsarbetet var risken för att vårdnadshavare i annat fall 

skulle kunna få till stånd en domstolsprövning i fall då barnets intressen inte motiverade det. 

Detta argument skulle kunna sägas vara ett sätt att anpassa hanteringen av brottsmisstankarna 

till straffomyndiga barns särskilda behov, och kan i så motto sägas väl stämma överens med 

kravet på anpassning i art. 40.3 BK. Å andra sidan tycks den nu beskrivna ordningen medföra 

vissa betänkligheter utifrån barnets rätt till en opartisk och oberoende prövning samt innebära 

att värdet av vårdnadshavarens tillkomna initiativrätt ur rättssäkerhetshöjande synpunkt 

begränsas jämfört med formerna för prövning och överprövning av brottsmisstankar mot vuxna. 
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5   Avslutande  reflektioner  
Barn genomgår en utdragen utvecklingsprocess innan de så småningom anses vara tillräckligt 

utvecklade för att ådömas en straffrättslig påföljd på grund av en lagöverträdelse. När barn 

under 15 år begår, eller misstänks ha begått, brott uppstår inte sällan friktion mellan den nämnda 

utvecklingsprocessen och det delvis motstående intresset av att – av olika skäl – hantera 

brottsligheten på ett sätt som påminner om den ordning som gäller för straffmyndiga 

lagöverträdare. Sådana motsättningar utgör ett centralt tema i det förevarande arbetet och syns 

tydligt i utformningen av 31 och 38 §§ LUL.  

 

Förfarandena enligt de två paragraferna är på många sätt väl anpassade till de särskilda behov 

och förutsättningar som präglar unga barns situation när de misstänks för brott. I enlighet med 

barnkonventionen och annan nationell lagstiftning återfinns flera viktiga skillnader i 

hanteringen av brottsmisstänkta barn under 15 år jämfört med personer som uppnått 

straffmyndighetsåldern. Samtidigt tycks vissa förändringar av de två instituten ha inneburit en 

förskjutning mot ett ökat straffrättsligt fokus i hanteringen av brottsmisstankar mot 

straffomyndiga barn, i syfte att bereda utrymme åt andra hänsyn, helt eller delvis frikopplade 

från det brottsmisstänkta barnets intressen. Ett sådant exempel är utvidgningen av 31 § LUL, 

som delvis genomfördes i syfte att stärka brottsoffrets ställning i förhållande till straffomyndiga 

förövare.  

 

Genomlysningen av 31 och 38 §§ LUL med utgångspunkt i art. 40 BK åskådliggör flera 

områden där straffomyndiga barns rättsliga ställning framstår som allt för svag, i vissa fall 

svagare än vuxnas. Ett sådant exempel är den begränsade rätten till juridiskt biträde som 

tillerkänns det barn som utreds enligt 31 § LUL, när misstankarna avser brott som inte är 

tillräckligt grova för att omfattas av presumtionsregeln i 31 § 1 st. LUL. I dessa fall är rätten 

till biträde begränsad, samtidigt som brottsmisstankarna inte är tillräckligt allvarliga för att en 

bevistalan ska kunna bli aktuell. Det betyder i sin tur att varken ett biträde eller en domstol kan 

säkerställa att utredningen bedrivs på ett sätt som är förenligt med art. 40 BK, samt att barnets 

intressen och rättigheter i övrigt beaktas fullt ut i processen. I dessa fall är exempelvis 

oskuldspresumtionens genomslagskraft i förhållande till det brottsmisstänkta barnet i princip 

helt avhängig hur lyhörd polis och åklagare är för rättsprincipen. Detta trots att 

oskuldspresumtionen kan sägas vara särskilt viktig för barn under 15 år, då gruppen har mycket 

begränsade möjligheter att få till stånd en domstolsprövning enligt 38 § LUL och dessutom i 
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allmänhet får antas ha svårare att själva värna sina rättigheter i exempelvis en förhörssituation, 

jämfört med straffmyndiga personer. 

 

Ett annat exempel av mer allmän rättssäkerhetsorienterad karaktär, men som på flera sätt knyter 

an till art. 40 BK, gäller kretsen initiativberättigade parter enligt 38 § LUL. Ingen av de 

initiativberättigade – socialnämnden, Socialstyrelsen eller det brottsmisstänkta barnets 

vårdnadshavare – kan antas ha den straffrättsliga kompetens som bland annat åklagare och 

lagfarna domare har. Det finns således en risk att exempelvis socialnämnden väljer att inte göra 

en framställan till åklagare i ett fall då brottsmisstankarna avser ett händelseförlopp som vid 

första anblick framstår som okomplicerat, men där en närmare granskning av någon med 

erforderlig straffrättslig kompetens hade lett till slutsatsen att skeendet rymmer intrikata 

straffrättsliga överväganden som kräver domstolens prövning. I detta avseende tycks den trånga 

kretsen, som begränsats delvis med hänsyn till de olägenheter som domstolsförfaranden kan 

innebära för misstänkta barn, försätta brottsmisstänkta barn under 15 år i en sämre rättslig 

ställning jämfört med andra. Farhågan kan sägas ytterligare förstärkas av det faktum att det 

tycks vara oklart om det bör anses vara lämpligt för en åklagare att ens presentera möjligheten 

att väcka bevistalan för en initiativberättigad part. Det beskrivna förhållande kan även kopplas 

till ovan diskussion kring art. 40.3 (b) BK. Den nämnda punkten föreskriver att brottsmisstankar 

mot straffomyndiga barn ska hanteras utan domstolsförfarande i den mån det är förenligt med 

andra mänskliga rättigheter och rättsligt skydd. Den potentiella rättssäkerhetsbrist som 

diskuteras i detta stycke med koppling till de initiativberättigade parterna kan vara ett sådant 

osäkerhetsmoment som utgör ett hinder mot att exkludera en allt för stor del av fallen från 

möjligheten till domstolsprövning. 

 

Sammanfattningsvis framträder flera potentiella utvecklingsområden när 31 och 38 §§ LUL 

genomlyses med stöd av art. 40 BK. Mot bakgrund av de fynd som därigenom görs tycks det 

finnas beaktansvärda skäl att göra en översyn av relevant reglering i syfte att öka dess 

konventionskonformitet, särskilt med tanke på det faktum att barnkonventionen nyligen blivit 

lag i syfte att öka konventionsrättigheternas genomslagskraft i svensk rätt och beslutsfattande 

som rör barn. 

 

Faktum är att regeringen den 19 december 2019 uppdrog åt en särskild utredare att genomföra 

en översyn av regelverket för utredningar mot brottsmisstänkta barn, inklusive barn under 15 

år. Det övergripande syftet med utredningen är att åstadkomma ett förbättrat regelverk och 
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säkerställa rättssäkra och effektiva utredningar. Inom ramen för detta syfte ska utredaren 

”analysera om de särskilda bestämmelser som rör utredningar om brott som barn under 15 år 

misstänks ha begått är ändamålsenliga och om de tillämpas på avsett sätt” samt ”se över 

systemet med bevistalan och ta ställning till om även åklagare bör kunna initiera en 

bevistalan”.188 Med anledning av inkorporeringen av barnkonventionen har regeringen också 

givit en särskild utredare i uppdrag att kartlägga i vilken utsträckning svensk lagstiftning och 

praxis stämmer överens med barnkonventionen. Efter en förlängd utredningstid ska uppdraget 

redovisas senast den 15 november 2020.189  

 

Det är i nuläget oklart vilka eventuella förändringar av 31 och 38 §§ LUL som de två uppdragen 

kommer att leda till, liksom om förändringarna i förekommande fall kommer att kopplas till art. 

40 BK och några av de aspekter som diskuterats i härförvarande arbete. Det tycks dock stå klart 

att frågorna i skrivande stund är levande och diskuteras, samt att lagstiftaren ser ett behov av 

att genomlysa det regelkomplex som omgärdar hanteringen av bland annat brottsmisstänkta, 

straffomyndiga barn. Mot bakgrund av vad som framkommit i det förevarande arbetet kan den 

genomlysningen, avslutningsvis, i flera avseenden sägas vara befogad.  

 

 

  

                                                   
188 Dir. 2019:103, s. 1. 
189 Dir. 2018:20; dir. 2019:57. 
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