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Frågor

- Kan oklar ålder vid misstanke om brott vara ett legitimt skäl 
till kroppsbesiktning?

- Kan kroppsbesiktning pga oklar ålder vid misstanke om brott 
påverka synen på genus och mångfald och i så fall, på vilket 
sätt?
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Misstanke om brott

• Anmälan av brottsutsatt eller genom polisspaning

• Ringa, normal, grovt brott (brottets svårhetsgrad)
• Skuld: uppsåt och oaktsamhet

• Skäligen misstänkt
• På sannolika skäl misstänkt
• Ställt utom rimligt tvivel
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Unga lagöverträdare

• Straffmyndighetsåldern 15 år

• Ungdomspåföljder och ungdomsreduktion 15-17 och 18-20

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

• Regeringsfomen
• Barnkonventionen
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Kroppsbesiktning – den kroppsliga 
integriteten

• Kroppsbesiktning: 
• undersökning av kroppens yttre och inre, 
• prov tas från kroppen och undersöks, 
• inte utföras så att den undersökte riskerar ohälsa eller skada.
• Legalitetsprincipen
• Behovsprincipen
• Ändamålsprincipen
• Proportionalitetsprincipen 
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Genus & Mångfald

• Ungdomskriminalitet – brottstyp - ålder

• Personnumret – 2 kön

• Killar mer aktiva jfr med tjejer

• Utländsk ursprung – utanför EU
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Åldersbedömning före 2017

• Kroppsbesiktning: skäligen misstänkt , fängelsepåföljd, 
omständigheter av betydelse för utredningen om brottet

• Under 15 år: skäligen misstänkt, fängelse 1 år, av synnerlig 
vikt för att klarlägga omständigheterna kring brottet 

• Tand- och skelettröntgen - tillförlitligheten
• ÅM: 6 beslut år 2014, 15 år 2015, 52 år 2016
• RMV: 11 åldersbedömningar år 2015, ca 43 år 2016
• Tre rättsfall - HD 2016: saknas lagstöd
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Åldersbedömning 2017

• Kroppsbesiktning: skäligen misstänkt , fängelsepåföljd

• Syfte: utreda ålder, lagföring och påföljd
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Reflektioner

• Kan oklar ålder vid misstanke om brott vara ett legitimt skäl 
till kroppsbesiktning?

• Kan kroppsbesiktning pga oklar ålder vid misstanke om brott 
påverka synen på genus och mångfald och i så fall, på vilket 
sätt? 

• Brott begås av killar från länder utanför EU
• Cementering av genusstereotypa föreställningar och 

strukturer i ett mångkulturellt samhället
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Tack för er uppmärksamhet!
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