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Axel Klavér är 19 år gammal och lever (det bohemiska) livet. Efter att ha kommit in på SOC&KOM för 

att plugga socialpsykologi har han via sin mors brors bästa vän Tor lyckats lägga vantarna på en 

skäligt prissatt etta i hjärtat av Torkelsbacken. Axels föräldrar är väldigt stolta över att deras son 

omedelbart efter gymnasiet lyckats få en studieplats och som belöning för vad de tror var hårt 

arbete under våren överraskar de Axel med en språkresa till ett valfritt land över sommaren. Axel 

har alltid varit fascinerad av hur holländarna uttalar bokstaven ”G” och väljer följaktligen att åka till 

Amsterdam (”äntligen kommer jag att bemästra uttalet av ’van Gogh’”). I slutet av augusti är 

studielivet i full fräs. Trots att Axel regelbundet utför kylskåpsräder hos sina föräldrar är han klart 

medveten om att hans inkomster inte täcker hans utgifter (”hur ska jag övertyga chiguna om hur 

alternativ jag är ifall jag inte lyckas lägga ’chic’ i ’hobo-chic’”) och då han inte jobbat över sommaren 

börjar de pekuniära tillgångarna vara på upphällningen. I ett avsnitt av JRE hör Axel om hur 

fördelaktigt cannabis är för hälsan (”de är i princip lika skadligt som att dricka vatten”), och 

bestämmer sig för att dryga ut studiebudgeten genom att odla och langa drogen (”det är ju olagligt 

bara p.g.a. den strukturella rasismen mot mexikaner!!). Verksamheten går bra men Axels vän, som 

studerar ekonomi vid Helsingfors universitet (Axel har av principskäl inget att göra med kulakerna på 

Hanken), menar att det ”i Kallio” finns ett ”excess supply” och att Axel skulle komma undan med 

mindre arbete ifall han istället sålde sin produkt i ”Rööperi”. Trots att Axel instinktivt stöter ifrån sig 

teorin som en myt påhittad av kapitalistsvinen i storfinansen får orden ”komma undan med mindre 

arbete” gehör djupt i hans inre. Som en regelbunden lottospelare har han inte heller något emot 

dåliga odds och eftersom hans ”street cred” inte skulle gynnas av att bli sedd söder om Hagnäs bro 

bestämmer han sig för att anlita sin 14 åriga bror Sten som hantlangare. Sten, som går i högstadiet 

och som bor hemma hos pojkarnas föräldrar ett stenkast från ”Rööperi”, är mycket ivrig på att 

förtjäna fickpengar, då han blivit av med sin månadspeng. I några veckor går allt som på räls: 

produkten går som glass i juli och då efterfrågan i ”Rööperi” gör det möjligt att ta ett högre pris 

betalas Stens arvode med god marginal ur mellanskillnaden.  

Pojkarna blir dock kaxiga och efter att Sten börjat marknadsföra produkten på Snapchat lämnar 

någon in en polisanmälan. Efter att ha plockat upp Sten och hans vän Hans (pojkarna påträffades i 

varandras sällskap vid hörnet där Sten upprättat ett litet försäljningsstånd) bestämmer polisen sig 

för att förhöra dem (separat): de har själ att misstänka att Hans inte är inblandad i försäljningen. Då 

polisen misstänker att Sten är del av ett större nätverk förhör de honom på direkten utan 

förhörsvittne eftersom de anser att ett fördröjande av förhöret skulle utgöra en fara för 

undersökningen. Förhörsledaren inleder förhöret med att konstatera att det kommer att hållas på 

finska då han inte pratar svenska samt att Sten förhörs som misstänkt för narkotikabrott. 

Polismannen uppmanar vidare Sten att berätta hela sanningen då han har en positiv sanningsplikt. 

Då Hans senare förhörs med förhörsvittne på plats sköts förhöret på svenska. Hans meddelas att han 

har negativ sanningsplikt, men inget annat gällande sin ställning. 

Efter förhöret med Sten plockar polisen upp Axel på SOC&KOM. Polisen hoppas att överraskningen 

skulle resultera i att Axel medger allt. De trampar in mitt under föreläsningen, lägger Axel i 

handbojor och kör honom direkt till Böle på förhör. Förhöret inleds (med förhörsvittne på plats), 

men då förhörsledaren vill att överraskningseffekten ska maximeras meddelas han inget om i vilken 

roll han hörs. Som universitetsstuderande vet polisen att Axel måste avlägga ett finskt språkprov, 

och man bestämmer sig därför att det är ok att hålla förhöret på finska. Efter förhören släpps alla 

pojkar. En tid senare blir Axel instämd till Helsingfors tingsrätt.  

Axel kommer nu till dig med några frågor då han vet att du söker in till juri. 



A) Inte kunde väl polisen fortsätta förundersökningen efter att de fått reda på att Sten är bara 

14 år gammal? (1p) 

B) Gick allt rätt till under förhören av pojkarna? (5p) 

C) Axel har hört något om att polisen måste följa vissa principer under förundersökningen – 

stämmer det, och ifall så, finns det några principer polisen inte följt i detta fall? (2p) 

D) Axel funderar nu på om han kommer att få en försvarare utsedd för rättegången. Finns det 

någon grund för att domstolen på tjänsten vägnar skulle utse honom en? Kunde han få en på 

begäran? (2p) 

 

  


