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Sammanfattning 

 

I ljuset av det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen, som ännu inte ratificerats av 

Sverige, har pressen ökat på de enskilda staterna att förbättra de nationella klagomekanismerna 

för barn.  En viktig fråga i detta sammanhang är vilken möjlighet barn har att söka upprättelse 

när deras rättigheter enligt barnkonventionen kränkts. Syftet med denna uppsats är därför att 

utreda huruvida barn har tillgång till ett effektivt rättsmedel när de vill överklaga en dom eller 

ett beslut som gått dem emot i brottmål, LVU-mål och vårdnadsmål. Dessa rättsområden är 

särskilt aktuella då de har genomgått en stor utveckling de senaste decennierna och skyddar 

intressen som beskrivs som barns grundläggande rättigheter. I frågan om vad som utgör ett 

effektivt rättsmedel kan vägledning sökas i artikel 13 EKMR och kriterier uppställda av 

Europadomstolen. De främsta kriterierna är att rättsmedlet ska vara tillgängligt och praktiskt 

möjligt att använda, ge reell möjlighet till prövning samt rimliga utsikter till framgång.  

 

I brottmål är såväl barn som vuxna målsägande. Om åtalet biträds blir barnet dessutom att 

betrakta som part. Vid intressekonflikt mellan barnet och dess vårdnadshavare företräds barnet 

av en särskild företrädare under såväl förundersökningen som eventuell efterföljande rättegång. 

Genom den särskilda företrädaren kan barnet överklaga en dom som gått barnet emot. I LVU-

mål har barnet ställning som part och får dessutom processbehörighet efter 15-års ålder. Vid 

eventuell intressekonflikt förordnas ett offentligt biträde för barnet som även blir barnets 

ställföreträdare om barnet är under 15 år.  Barnet kan överklaga en dom som gått barnet emot 

genom det offentliga biträdet, oaktat vilken inställning det offentliga biträdet angivit för barnet 

i målet. I vårdnadsmål saknar barn såväl talerätt som möjlighet till separat representation. 

Klagorätten tillkommer enbart föräldrarna i deras egenskap av parter. Barnet har således ingen 

möjlighet att överklaga en dom eller ett beslut i ett vårdnadsmål. Barnets inflytande i processen 

är begränsat till en rätt att komma till tals.  

 

Slutsatsen är att barnet har tillgång till ett effektivt rättsmedel i brottmål och LVU-mål, men 

inte i vårdnadsmål. För att barnet överhuvudtaget ska kunna överklaga en dom eller ett beslut i 

vårdnadsmålet måste barnet ha talerätt. Möjligheten till separat representation genom ett ombud 

för barnet skulle kunna bidra till att stärka barnets ställning. Det krävs dock alltjämt att barn 

tillerkänns talerätt i vårdnadsmålen för att de ska kunna söka upprättelse när deras rättigheter 

enligt barnkonventionen i dessa mål kränkts.   
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Förord 

 

Detta examensarbete på 30 högskolepoäng avslutar min utbildning på juristprogrammet vid 

Stockholms universitet. Det är inte vanligt förekommande med förord till examensarbeten av 

detta slag. Jag vill ändå ta tillfället i akt att särskilt uppmärksamma de personer som på olika 

sätt bidragit till framställningen av arbetet. 

 

Jag vill börja med att framföra ett stort tack till min handledare docent Anna Kaldal vars 

kompetens, goda råd och erfarenhet har bidragit till att berika analysen i denna uppsats. Jag har 

haft förmånen att handledas av en av Sveriges ledande experter på barns rättigheter. 

 

En stor del av uppsatsen skrevs under min praktik på notariegruppen på Attunda tingsrätt, enhet 

3. Jag har fått möjlighet att protokollföra, votera och skriva domar i ett antal mål som rör barn 

vilket ökat min insikt i de praktiska implikationerna av gällande rätt. Diskussioner med rådmän 

och notarier på tingsrätten har varit värdefulla för uppsatsarbetet och detta är jag mycket 

tacksam för. 

 

Slutligen vill jag tacka advokat Cecilia Runesson och advokat Therese Ström, mina 

arbetsgivare tillika föredömen, som under min tid som advokatsekreterare på respektive byrå 

skapat goda förutsättningar för genomförandet av denna uppsats.  Jag har er att tacka för att ha 

funnit mitt intresseområde inom juridiken.  

 

 

Stockholm den 4 januari 2016, 

 

Rebecca Farkhooy 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Sverige har alltid varit ett föregångsland för barns rättigheter. Vi var aktiva i framtagandet av 

barnkonventionen och ett av de första länderna att ratificera den. I december 2011 antog FN:s 

generalförsamling konventionens tredje tilläggsprotokoll som ger barn eller deras ombud en 

möjlighet att lämna in klagomål till FN-kommittén för barnets rättigheter (Barnrättskommittén) 

om barnets rättigheter enligt konventionen blivit kränkta och möjligheter till prövning i 

hemlandet har uttömts. Sverige har ännu inte ratificerat protokollet. 

 

Barnrättskommittén har betonat att för att rättigheter ska vara meningsfulla måste det finnas 

effektiva rättsmedel till upprättelse när rättigheterna kränks.
1
 I ljuset av det nya 

tilläggsprotokollet har pressen ökat på de enskilda staterna att förbättra de nationella 

klagomekanismerna för barn.  

 

Barns processuella ställning i olika mål som rör dem själva har under senare år varit en 

återkommande fråga i den juridiska debatten. En viktig aspekt av denna fråga är huruvida barn 

har tillgång till ett effektivt rättsmedel när deras rättigheter blivit kränkta. Barnets bristande 

rättshandlingsförmåga och autonomi innebär att det kan vara svårt att kräva upprättelse när 

rättigheter kränks. Barnkonventionen saknar trots detta ett stadgande om rätten till ett effektivt 

rättsmedel. Det saknas också en uttrycklig reglering om effektivt rättsmedel i RF. Frågan om 

vad som är ett rättsmedel behandlas inom processrätten, för en förklaring kring vad som 

utgör/kännetecknar ett effektivt rättsmedel behöver man emellertid söka vägledning i 

Europakonventionen som utgör svensk rätt. I artikel13 EKMR stadgas att ”var och en skall ha 

tillgång till ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet och detta även om kränkningen 

förövats av någon under utövning av offentlig myndighet.” Artikeln omfattar dock bara de 

rättigheter som täcks av EKMR.  

 

Tre rättsområden där barns rättigheter aktualiseras och som har genomgått en stor utveckling de 

senaste decennierna är brottmål, LVU-mål och vårdnadsmål. Fokus i utvecklingen har legat på 

                                                 
1
 Se FN-kommitténs general comment nr.5 General measures of implementation for the Convention on the 

Rights of the Child (articles 4, 43, and 44 (g) p.24). 
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barnets rättsliga ställning och möjlighet att hävda sin rätt. De diskussioner som föregått 

lagstiftning och lagförslag har många gånger handlat om barnets rätt att få sin sak prövad.
2  

Dessa tre rättsområden skyddar dessutom intressen som i barnkonventionen beskrivs som barns 

grundläggande rättigheter. En utredning om barnets tillgång till ett effektivt rättsmedel med 

utgångspunkt i dessa tre målkategorier är därför i flera avseenden aktuell. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med detta arbete är att utreda om barn har tillgång till ett effektivt rättsmedel när en dom 

eller ett beslut gått dem emot i brottmål, LVU-mål och vårdnadsmål. Med effektivt rättsmedel 

avses definitionen i artikel 13 EKMR. För att svara på frågan om huruvida Sverige uppfyller 

kravet på ett effektivt rättsmedel kommer att utredas vilken processuell ställning barn har i 

respektive målkategori och hur detta påverkar rätten att få sin sak prövad om barnet är missnöjt 

med beslutet.  Uppsatsens övergripande frågeställning är följande: 

 

Har barn i Sverige tillgång till ett effektivt rättsmedel?  

– en studie om barns möjlighet att överklaga i brottmål, LVU-mål och 

vårdnadsmål  

 

Denna frågeställning kan i sin tur brytas ned i fem delfrågor som anknyter till problemet som 

presenterats i inledningen av arbetet: 

 

1. Vad är ett effektivt rättsmedel enligt artikel 13 EKMR? 

 

2. Vilka rättigheter enligt barnkonventionen aktualiseras i brottmål, LVU-mål och 

vårdnadsmål? 

 

3. Hur ser barns processuella ställning ut i brottmål, LVU-mål och vårdnadsmål?  Denna 

frågeställning innefattar även frågan om hur relationen ser ut mellan barnets 

processbehörighet, beslutsmognad och ställföreträdarens ansvar i respektive målkategori. 

                                                 
2
 Exempel på lagstiftningsåtgärder som vidtagits i syfte att stärka barns ställning i mål och ärenden som rör deras 

person är införande av barns rätt att komma till tals i både SoL och LVU, se prop. 1996/97:124, prop. 

2006/07:129 och prop. 2012/13:10. 
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4. Vilka konsekvenser har barnets processuella ställning när barnet är missnöjt med beslutet? 

 

5. Saknar barn i Sverige tillgång till ett effektivt rättsmedel i någon av de tre målkategorierna? 

 

Utifrån dessa frågeställningar vill jag bidra till en ökad kunskap om barnets ställning i 

respektive rättsområde och göra en jämförelse mellan dessa, för att därmed belysa eventuella 

brister i förhållande till barnets tillgång till ett effektivt rättsmedel. 

 

1.3 Avgränsning 

 

Uppsatsen kommer att behandla barns processuella ställning i tre målkategorier; brottmål, 

LVU-mål och vårdnadsmål, av skäl som anförts i inledningen av arbetet. Särskilt fokus i den 

fortsatta framställningen kommer att ligga på de i sammanhanget centrala begreppen talerätt, 

processbehörighet, ställföreträdarskap och beslutsmognad samt hur dessa förhåller sig till ett 

effektivt rättsmedel. 

 

Det rättsmedel som är utgångspunkten för uppsatsen är möjligheten att överklaga ett beslut som 

gått barnet emot, ett så kallat allmänt rättsmedel. Andra möjliga nationella rättsmedel såsom 

skadestånd och åtalsunderlåtelse samt extraordinära rättsmedel kommer inte att beröras.  

 

I utredningen om huruvida möjligheten att överklaga är effektiv för barn kommer fokus att 

ligga på de av Europadomstolen framställda kriterierna för vad som utgör ett effektivt 

rättsmedel, med utgångspunkt i artikel 13 EKMR. Av dessa kriterier kommer dock enbart två 

kriterier att närmare utredas; huruvida rättsmedlet är tillgängligt och praktiskt möjligt att 

använda, om det ger en reell möjlighet till prövning, samt om rättsmedlet ger rimliga utsikter 

till framgång. De kriterier som uppställs om det prövande organets befogenheter, 

handläggningstid och verkställighet kommer inte att utredas närmare inom ramen för denna 

uppsats. 

 

Ytterligare avgränsning görs för respektive målkategori. Med brottmål avses mål där barn är 

målsägande, det vill säga mål där barnet är den som utsatts för brott. I brottmål är det vanligt 

förekommande att det förs såväl åtal som skadeståndstalan (så kallat enskilt anspråk). Från den 

senare möjligheten bortses i detta sammanhang. Fokus ligger istället på barnets ställning vid 
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åtal där åklagaren yrkar att den misstänkte ska dömas till ansvar för visst brott. Med LVU-mål 

kommer enbart att avses beredande av vård om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, 

otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en 

påtaglig risk att den unges hälsa eller utveckling skadas (ansökningsmål enligt 2 § LVU). 

Vårdnadstvister kommer i den fortsatta framställningen avse tvister om vårdnad som rör barnet 

självt enligt FB 6 kap. 

 

De svårigheter som uppkommer i mål som rör barn är framför allt när barnet är yngre och det 

måste göras bedömningar om vilken betydelse barnets vilja ska tillmätas. Uppsatsen behandlar 

därför främst mål som rör barn under 15 år och som inte anses processbehöriga. För barn över 

15 år aktualiseras andra former av ställningstaganden som inte kommer att beröras närmare 

inom ramen för detta arbete. 

 

Slutligen får nämnas att det av utrymmesskäl inte kommer att redogöras närmare för det tredje 

tilläggsprotokollet till FN:s barnkonvention. Tilläggsprotokollet berörs enbart i syfte att 

uppmärksamma frågan om barns möjligheter att få upprättelse när deras rättigheter kränks och 

belysa att frågan är särskilt aktuell, i synnerhet då Sverige ännu inte ratificerat protokollet. Den 

intresserade läsaren hänvisas till refererade verk av Rädda barnen för mer ingående studier 

kring innehållet och utformningen av protokollet. 

 

1.4 Metod och material 

 

Arbetet har sin utgångspunkt i en traditionell rättsdogmatisk metod med studier av rättsligt 

material som lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Metoden är även rättsanalytisk 

såtillvida att material från andra källor än de traditionella rättskällorna har kommit till 

användning. De tre rättsområden som arbetet behandlar är väl utforskade i den juridiska 

doktrinen. Den principiella rättsfrågan berörs dock inte lika omfattande i de traditionella 

rättskällorna. Med anledning därav krävs utöver analys av rättskällorna även utblick i material 

som beslut, regler och riktlinjer från Advokatsamfundet, handböcker från Åklagarmyndighet, 

föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen samt artiklar i den juridiska debatten. Dessa 

är kvasirättsliga källor och inte juridiskt bindande men behandlar den principiella rättsfrågan 

och bör därför enligt mitt förmenande beaktas i arbetet, om än med försiktighet. Genom att 

tillämpa rättsanalytisk metod och röra sig utanför den traditionella och strikta rättsdogmatiska 
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metoden kan ett externt perspektiv anläggas på rätten och författaren får ökade möjligheter att 

analysera utifrån de lege ferenda-resonemang.
3 

 

Europarättsliga källor har tillämpats i det avseendet att artikel 13 EKMR och den praxis som 

behandlar artikeln är utgångspunkten för vad som utgör ett effektivt rättsmedel. Som tidigare 

nämnt har artikeln, trots dess begränsade tillämplighet i frågor som rör rättigheter enligt 

barnkonventionen, ändå principiell betydelse i frågan om barns möjligheter till prövning när 

deras rättigheter blivit kränkta. 

 

Arbetet ska läsas med förståelse att det behandlar tre olika rättsområden som berörs i olika 

typer av rättskällor.  Förhållandet mellan barn och deras ställföreträdare i LVU-mål behandlas i 

ett antal uppmärksammade rättsfall, däribland RÅ 2006 ref. 10, HFD 2011 ref. 78 och HFD 

2014 ref. 38. Dessa tre rättsfall tas upp i arbetet då de särskilt illustrerar olika aspekter av 

barnets tillgång till ett effektivt rättsmedel. Ett tillvägagångssätt där man enbart undersöker 

rättsfall från ett visst årtal eller instans skulle inte uppfylla något syfte i detta sammanhang. 

Avgränsningen måste istället utgå ifrån de beslut och domar som behandlar frågor av direkt 

betydelse för arbetets frågeställning. 

 

Barn har ingen talerätt i vårdnadsmål varför det saknas rättsfall som prövar frågan. För att 

undersöka barns processuella ställning i vårdnadsmål har jag därför sökt vägledning i främst 

förarbeten och doktrin. Beträffande straffprocessen är barnets rätt att överklaga kopplat till den 

särskilda företrädaren. Den särskilda företrädarens funktion som den som för barnets talan 

prövas inte inom ramen för brottmålet. Frågan har emellertid prövats genom anmälan till 

Advokatsamfundets disciplinnämnd. Beslut och riktlinjer från Advokatsamfundet är därför av 

stor betydelse i tolkningen av den särskilda företrädarens roll. Även PM från 

Åklagarmyndigheten innehåller vägledande uttalanden om hur den särskilda företrädaren bör 

agera. 

 

För en utredning kring barnets tillgång till ett effektivt rättsmedel i de tre målkategorierna krävs 

en redogörelse för hur man i svensk rätt beaktar barnets bästa och barnets vilja. Det kommer 

därför att redogöras för artikel 3 och 12 BK samt de bestämmelser i svensk rätt som återspeglar 

innehållet i dessa artiklar. Principen om barnets bästa och barnets vilja (genom rätten att 

                                                 
3
 Sandgren, s.655 f. 
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komma till tals) är centrala principer i alla frågor som rör barn. I beskrivningen av dessa 

principer kommer fokus att ligga på att förklara deras betydelse i processrättsligt hänseende. 

 

Tillgång till ett effektivt rättsmedel har direkt koppling till en rättighet som klaganden anser har 

blivit kränkt och som klaganden söker upprättelse för. Det är därför viktigt att först utreda vilka 

rättigheter det inom dessa tre områden skulle kunna vara fråga om. Utöver principerna om 

barnets bästa och barnets vilja kommer i uppsatsen att redogöras för vilka rättigheter enligt 

barnkonventionen som är aktuella i brottmål, LVU-mål och vårdnadsmål. Det är en eventuell 

kränkning av dessa artiklar som aktualiserar behovet av ett effektivt rättsmedel för barnet. 

 

1.5 Disposition  

 

Uppsatsen inleds med en allmän del där syfte och bakgrund beskrivs. Därefter följer ett avsnitt 

med redogörelse för de grundläggande processrättsliga begreppen och regelverk som tas upp i 

arbetet (kap 2-4). Här förklaras bland annat innebörden av ett effektivt rättsmedel. Det ges även 

en presentation av vilka rättigheter i barnkonventionen som aktualiseras i brottmål, LVU-mål 

och vårdnadsmål.  

 

I det därpå följande avsnittet utreds gällande rätt och barnets processuella ställning i de tre 

målkategorierna (kap 5-7). Varje målkategori behandlas separat med utgångspunkt i begreppen 

talerätt, processbehörighet, ställföreträdarskap och beslutsmognad. För varje typ av mål 

förklaras även hur barnets bästa och vilja beaktas under processen samt barnets möjlighet att 

överklaga en dom eller beslut som går barnet emot. 

 

I uppsatsens tredje avsnitt (kap 8-9) bearbetas det framställda materialet för att utreda vilka 

konsekvenser det får för barnets möjlighet att överklaga. Kapitel 8 innefattar såväl analys som 

slutsats.  Det görs således ingen uppdelning mellan dessa två moment. Kapitlet är uppbyggt på 

så sätt att kriterierna för vad som utgör ett effektivt rättsmedel appliceras på brottmål, LVU-mål 

och vårdnadsmål och en slutsats dras om huruvida barnet har tillgång till ett effektivt rättsmedel 

i respektive målkategori. Det görs även en jämförelse mellan de tre målkategorierna i syfte att 

belysa eventuella brister och fördelar. Uppsatsen avslutas med slutord i ett nionde kapitel. 
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2. De processrättsliga begreppen 

 

2.1. Partsbehörighet, processbehörighet och talerätt 

 

Alla fysiska personer har partsbehörighet. Partsbehörighet är förmågan att vara part i rättegång 

och tillkommer alla rättssubjekt. Detta framgår av RB 11:1 st. 1 där det anges att envar kan vara 

part i rättegång. Begreppet partsbehörighet korresponderar med den civilrättsliga 

rättssubjektiviteten.  Även ett nyfött barn har sålunda partsbehörighet.
4
 

 

Begreppet processbehörighet har samband med den civilrättsliga handlingsförmågan, vilket 

innebär att den som kan ikläda sig civilrättsliga förpliktelser också bör få föra sin egen talan.  

Med processbehörighet förstås förmågan att som part föra talan i process. Även den som är 

partsbehörig kan sålunda sakna processbehörighet om denne inte själv kan föra sin talan. Är 

detta fallet tillkommer processbehörigheten istället partens ställföreträdare enligt RB 11:1 st. 2.
5
  

 

Det finns två olika fall av processobehöriga aktörer. Det första är juridiska personer vars talan 

måste föras av någon som äger företräda den juridiska personen, t.ex. styrelse eller särskild 

firmatecknare. Det andra fallet av processobehörighet är fysiska personer som saknar 

rättshandlingsförmåga på det civilrättsliga planet. Ett sådant exempel är barn under 18 år. Barn 

saknar processbehörighet då de är omyndiga.
 
Saknar en taleberättigad person processbehörighet 

förs som tidigare nämnt dennes talan av ställföreträdare. För barn är det i vanliga fall 

vårdnadshavaren, normalt barnets förälder, som är ställföreträdare.
6
 En omyndig kan i viss 

utsträckning själv ingå arbetsavtal (FB 6:12) och den som fyllt 16 år kan också “själv råda över 

vad han genom eget arbete förvärvat” (FB 9:3). I tvist som rör sådant som den omyndige får 

disponera över på det civilrättsliga planet kan talan föras av den omyndige själv.
7
 

 

Med partsbehörighet och processbehörighet får inte förväxlas begreppet talerätt. Talerätt är 

rätten att föra talan inför domstol i en rättslig angelägenhet. Talerätten är alltså snävare än 

partsbehörighet och innebär rätt att vara part i en bestämd rättegång. Normalt, men inte alltid, 

                                                 
4
 Rättegång II, s.47. 

5
 Hassler, s.90. 

6
 Hollander 2004, s.67. 

7
 Rättegång II, s.51 och 53. 
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omfattar talerätten en initiativrätt (rätt att starta en process), argumentationsrätt (rätten att föra 

talan) samt klagorätt (rätten att överklaga).
8
 Att ha talerätt behöver inte innebära att man också 

har processbehörighet, det vill säga att den taleberättigade kan väcka talan och vidta andra 

processhandlingar. Saknar någon som är taleberättigad processbehörighet förs dennes talan av 

ställföreträdare. Det är en allmän princip att den som har ett av rättsordningen skyddat intresse 

ska ha talerätt därom. Till skillnad från partsbehörigheten hänger inte talerätten samman med 

den civilrättsliga rättssubjektiviteten och brist på talerätt kan inte avhjälpas genom att en 

ställföreträdare utför partens talan. Någon som saknar talerätt kan inte ens vara part i målet utan 

måste ersättas av ett annat rättssubjekt som har talerätt i sakfrågan.
9
 Några allmänna 

bestämmelser om talerätt finns inte vare sig i RB eller i annan lag. Begreppet förekommer 

främst i det praktiska rättslivet. Det finns däremot stadganden för särskilda fall, exempelvis FB 

3 kap. där det framkommer att det är modern som istället för barnet för talan om fastställande 

av faderskap.  

 

Rätten prövar ex officio huruvida den som vill föra talan är processbehörig och ska tillse att en 

processobehörig person ej får föra talan. Talan av processobehörig person ska avvisas.
10

 

 

Även en person som inte själv är part kan påverkas av eller ha intresse av utgången i målet. Det 

finns ibland regler som syftar till att personens uppfattning ska bli beaktad under processen och 

utgöra en del av beslutsunderlaget. Rätten att komma till tals kan innebära att en viss åsikt eller 

uppfattning ska tillföras processsmaterialet och kommer att utredas närmare i den fortsatta 

framställningen.
11

  

 

2.2 Ställföreträdarskap 

 

När barns rätt att agera självständigt inför domstol är begränsad företräds de av en 

ställföreträdare. Den som är ställföreträdare för ett barn agerar för barnets räkning utan att vara 

bunden av barnets godkännande.  Processhandlingar som ställföreträdaren företar sig i 

processen blir däremot bindande för barnet. Representantskapet medför också att 

                                                 
8
 Prop. 1994/95:224, s. 14. 

9
 Rättegång II, s.56 f. 

10
 Hassler, s.91 f. 

11
 Benämningen användes t.ex. i prop 1994/95:224, s.14. 
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ställföreträdaren har samma behörighet och skyldigheter som barnet, exempelvis inställelse och 

påföljd vid utevaro. Det är dock barnet själv som träffas av domens rättsföljder.
12

 

 

En ställföreträdare måste grunda sin behörighet på vad som är föreskrivet i lag eller förordnat 

av myndighet. Har det i lag föreskrivits om ställföreträdarskapet, till exempel att en god man i 

vissa fall ska företräda barnet, har inte föräldrarna rätt att utfärda en giltig fullmakt för ett 

ombud att istället företräda barnet. När annan än barnets föräldrar förordnats som 

ställföreträdare är denne ensam behörig och har mandat att agera för barnets räkning utan 

samtycke av föräldrarna. Barnets föräldrar har i sådant fall exempelvis inte behörighet att 

överklaga tingsrättens dom.
13

  

 

Trots att det finns många former för ställföreträdarskap är föräldrarnas ställföreträdarskap 

genom vårdnad och förmynderskap de primära ställföreträdarformerna. Övriga former av 

ställföreträdarskap är avsedda för situationer där föräldrarna av olika skäl inte kan vara barnets 

ställföreträdare eller barnet riskerar att fara illa om det företräds av sin vårdnadshavare eller 

förmyndare. Det bör uppmärksammas att ställföreträdarskapet typiskt sett tar sikte på att 

skydda barnet vid eventuella intressekonflikter eller då föräldrarna inte kan företräda barnet. 

Ställföreträdarskapet är inte avsett som ett verktyg att främja barnets autonomi.
14

 

 

2.3. De olika formerna av ställföreträdarskap för barn 

 

Det finns enligt gällande rätt nio skilda former av ställföreträdarskap för barn.
 
Noteras bör att 

rättshjälpsbiträde och målsägandebiträde i brottmål inte är ställföreträdare för barnet då de 

agerar på uppdrag av vårdnadshavarna. Som tidigare nämnt är en ställföreträdare som är 

förordnad enligt lag eller föreskrift från myndighet inte bunden av någon fullmakt från 

föräldrarna. 

 

De nio formerna av ställföreträdarskap är följande: 

 

 

                                                 
12

 Lindell, s.216. 

13
 a.a, s.217. 

14
 Schiratzki 2013, s.52. 



19 

 

1. Vårdnadshavare 

Det är vårdnadshavaren som har den mest omfattande kompetensen att företräda barnet. 

Vårdnadshavaren är barnets ställföreträdare och om inget annat sägs är denne även barnets 

förmyndare. Den legala vårdnadshavaren och förmyndaren är således en förälder.
15

 

Vårdnadshavaren företräder barn i frågor som är relaterade till den omyndiges person, såsom 

exempelvis i tvistemål (RB 11:1) och vid fastställande av faderskap (FB 3:5). 

 

2. Förmyndare 

Den som är omyndig ska ha en förmyndare. En person kan vara förmyndare omedelbart på 

grund av bestämmelse i lag (legal förmyndare) eller på grund av förordnande från domstol.
16

 

Även om förmynderskap och vårdnad normalt innehas av samma person, vanligen barnets 

föräldrar, görs en uppdelning i lagtexten mellan vårdnadshavarens och förmyndarens 

befogenheter. En förmyndare förvaltar den omyndiges tillgångar och företräder barnet i 

angelägenheter som rör barnets tillgångar när barnet själv inte får göra det (FB 12:1 och FB 9 

kap). Underhållsfrågor faller under vårdnadshavarens befogenhet och inte förmyndarens, trots 

underhållets ekonomiska karaktär (FB 7:2). Tillsynen av förmynderskapet utövas av 

överförmyndarnämnd. 

 

3. Särskilt förordnad vårdnadshavare 

På begäran av socialnämnden enligt FB 6:7–10 c kan tingsrätten särskilt förordna en 

vårdnadshavare för barnet. Detta sker om vårdnadshavaren brister i omsorgen om ett barn på ett 

sätt att det medför varaktig fara, eller om vårdnadshavaren är varaktigt förhindrad att utöva 

vårdnaden. En särskilt förordnad vårdnadshavare har samma befogenheter som en vanlig 

vårdnadshavare och blir därmed även barnets förmyndare. 

 

4. Särskilt förordnad förmyndare 

En särskilt förordnad förmyndare enligt FB 10:5 blir aktuell om ett barn saknar förmyndare. Så 

kan vara fallet om en person under 18 år blir förälder; då har denne rätt att vara vårdnadshavare 

för barnet men ej förmyndare. Överförmyndaren kan föreslå lämplig person för uppdraget. Har 

barnet själv en önskan om förmyndare ska rätten respektera detta om den föreslagne ej finnes 

olämplig (FB 11:12). 

                                                 
15

 Fälldin, s.13. 

16
 Walin, s.18 f. 
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5. God man 

En god man förordnas av tingsrätten alternativt överförmyndare i förmyndarens ställe, om 

denna är förhindrad att utöva förmynderskapet. Bestämmelserna om god man finns i FB 11 kap 

samt särregleras i lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn. Förordnande av 

godmanskap enligt FB 11:1-2 avser ersättare för förmyndare, inte vårdnadshavare, som är 

förhindrat att utöva förmynderskapet. Oftast är det socialtjänsten i kommunen som anmäler till 

överförmyndaren att barnet behöver en god man.
17

  

 

Med förhinder att utöva förmynderskapet avses faktiska hinder, t.ex. rättsliga hinder eller 

sjukdom. God man ska också förordnas i förmyndarens ställe när jäv föreligger, d.v.s. när 

förmyndaren på grund av intressekonflikt inte kan företräda den omyndiga.
18

 Ett sådant fall kan 

vara om t.ex. ett barn och dess vårdnadshavare har del i samma dödsbo eller om den omyndige 

ska företa rättshandling eller vara part i en rättegång som inte kan företrädas av förmyndaren 

(FB 11:2 och 12:8).  

 

Godmanskapet är inte tänkt att vara en långvarig eller permanent lösning. Om det finns 

anledning att tro att förmyndaren kommer att vara långvarigt eller permanent förhindrad att 

utöva förmynderskapet bör istället en särskilt förordnad vårdnadshavare eller särskilt förordnad 

förmyndare utses. Förordnande av god man medför att den tidigare förmyndarens rätt att 

företräda barnet upphör i den mån den omfattas av den gode mannens uppdrag. Barnets med- 

och självbestämmanderätt påverkas dock inte av ett förordnande av god man. Har barnet 

rättshandlingsförmåga enligt FB består den även efter att förmyndaren ersatts av god man.
19

 

  

Uppdraget som god man omfattar främst att bevaka huvudmannens rätt.
20

 Det kan som i 

exemplet ovan handla om att bevaka huvudmannens intressen i ett dödsbo. Med hänvisning till 

den utsatta situation som barnet befinner sig i ska överförmyndarnämnden föreslå en god man 

som är lämpad för uppgiften.
21

 Gode männen står liksom förmyndarna under överförmyndarens 

och rättens tillsyn. Den gode mannens åligganden regleras i huvudsak av samma bestämmelser 

som för förmyndare, i den mån motsvarande uppgifter åligger den. Så länge god man är 

                                                 
17

 Fälldin, s.15 

18
 Walin, s.94 

19
 Fälldin, s.15 

20
 a.a, s.31 

21
 a.a, s.35 
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förordnad utövas förmynderskapet av honom. Förmyndarens ansvar återinträder först när gode 

mannen entledigas.
22

 

 

6. Särskild förvaltning 

En omyndigs egendom kan ställas under förvaltning av annan än förmyndare genom villkor i 

testamente, gåva eller förmånstagarförordnande (FB 12:1). Finns ett sådant villkor saknar 

förmyndaren för den omyndige bestämmanderätt för förmyndaren rörande den egendom som 

berörs. 

 

7. Särskild företrädare för barn 

En särskild företrädare för barn utses om ett brott har begåtts mot ett barn och vårdnadshavaren 

kan misstänkas för brottet eller om det finns risk att vårdnadshavaren skyddar den misstänkte 

gärningsmannen. Ett exempel på sådant fall kan vara om ett barn utsätts för sexuellt ofredande 

av en styvförälder. Det skulle då vara olämpligt för vårdnadshavaren att företräda barnet i 

processen. Särskild företrädare utses enligt lag (1999:997) om särskilda företrädare för barn. 

Vårdnadshavare styr inte över utseende av särskild företrädare, det är en fråga som enbart är 

avhängig åklagarens bedömning. Den särskilda företrädarens uppgift och befogenheter 

diskuteras närmare i kapitel 5. 

 

8. Ställföreträdare enligt LVU 

Barn under 15 år företräds av ett offentligt biträde i LVU-mål. Det offentliga biträdet blir i 

dessa mål även barnets ställföreträdare enligt 36 § st. 2 LVU. Båda uppdrag utförs av samma 

person. Denna form av ställföreträdarskap diskuteras närmare i kapitel 6. 

 

9. Socialnämnd 

I vissa särskilda typer av mål kan barnet företrädas av socialnämnd. Detta sker främst i mål om 

faderskap och föräldraskap (3:5 FB). 
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3. Tillgång till ett effektivt rättsmedel 

 

3.1 Överklagandet som rättsmedel 

 

3.1.1. Vad innebär det att överklaga? 

 

Genom att utnyttja ett rättsmedel kan man få ett avgörande underkastat omprövning. En 

myndighets eller underrätts dom eller beslut kan således tas upp till ny prövning av en högre 

instans.  Handläggningen varigenom detta sker kallas för rättsmedelsförfarande, och ett sådant 

inleds genom ett överklagande av avgörandet. Man brukar säga att rättsmedlen gagnar 

rättssäkerheten då prövningen i högre rätt är en kontroll av underinstansens sätt att fylla sin 

uppgift och den som överklagar kan vinna rättelse för den händelse avgörandet är oriktigt.
23

  

 

Rättsmedlen indelas i allmänna/ordinära och särskilda/extraordinära. Överklagande är en form 

av allmänt rättsmedel och används när man vill klaga på underrätts dom eller beslut till högre 

instans.  Tingsrättens domar och beslut kan i flertalet fall överklagas (RB 49:1 och 49:3). För 

att hovrätten ska pröva tingsrättens dom eller beslut krävs prövningstillstånd, om inte annat är 

föreskrivet (RB 49:12). I domar och beslut ska rätten ange om domen/beslutet kan överklagas 

och i så fall vad som ska iakttas (RB 30:5 st. 3, och 10 st. 2 samt 11 st. 2 och 3). I domen anges 

sista dagen för att inkomma med överklagandet (klagandens skrivelse) till rätten. Den som vill 

överklaga underrättens dom ska enligt RB 50:1 och 51:1 göra detta skriftligen inom tre veckor 

från den dag domen meddelades. Överklagandet ska inges till den instans som meddelade 

domen/beslutet men vara ställt till högre instans. Har tiden för överklagande gått ut vinner 

avgörandet laga kraft vilket innebär att den inte längre kan angripas med ett allmänt rättsmedel. 

För dom av förvaltningsrätt gäller enligt 23 § FL att överklagande ska ske skriftligt och ges in 

till den myndighet som har meddelat domen inom tre veckor från den dag då klaganden fick del 

av domen. Uppfylls dessa krav ska högre instans ompröva domen/beslutet.  

 

Resning och klagan över domvilla (RB 58 och 59 kap) brukar räknas till de särskilda 

rättsmedlen.
24

 I den fortsatta framställningen ligger som tidigare nämnt fokus på överklagande 

som en form av allmänt rättsmedel.  
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 Ekelöf & Edelstam, s.11 f. 

24
 a.a, s.14. 
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3.1.2 Vem får överklaga? 

 

I RB finns inte någon regel om vem som har rätt att överklaga en dom eller beslut. Som 

huvudregel anses dock gälla att den som överklagar ska ha såväl klagorätt som klagointresse. 

Med klagorätt menas att domslutet påverkar klagandens ställning så att han eller hon har en rätt 

att överklaga. I tvistemål innebär det att tingsrättens dom ska vara bindande för klaganden, 

vilket är fallet för den som varit part i målet.
25

 När det gäller brottmål har inte enbart åklagaren 

och den tilltalade klagorätt utan även målsäganden (se vidare i avsnitt 5.1). 

 

Klagointresse innebär att klaganden måste ha ett intresse av att en överprövning kommer till 

stånd. Ur rättslig synpunkt innebär detta att domen ska innebära en nackdel för klaganden och 

att den ändring som klaganden vill uppnå är till dennes förmån. Man brukar säga att avgörandet 

ska gå den klagande emot. Denna bedömning görs på objektiva grunder.
26

 Om 

ändringsyrkandet som klaganden framställer enbart riktar sig mot domskälen anses enligt 

praxis att domen inte får överklagas. Skulle dock innehållet i domskälen ha betydelse för 

rättsföljden kan ett klagointresse ändå föreligga.
27

 

 

Har den som överklagar varken klagorätt eller klagointresse ska överklagandet avvisas (RB 

50:6, 51:6 och 52:5). Frågan om huruvida klagorätt eller klagointresse föreligger avgörs av den 

högre instansen. Den instans som meddelat domen prövar endast om överklagandet har kommit 

in i rätt tid.
28

  

 

För ej processbehörig part förs som tidigare nämnt talan av dennes ställföreträdare. Det är 

ställföreträdaren som för sin huvudmans räkning överklagar ett avgörande.  

 

3.2 När är ett rättsmedel effektivt? 

 

Barnkonventionen saknar ett eget stadgande om effektivt rättsmedel (se vidare om 

konventionen i kap. 4). För vägledning kring vad som utgör ett effektivt rättsmedel för barn 
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 a.a, s.18. 

26
 Lindell, s.380 f. 

27
 Ekelöf & Edelstam, s.19. 

28
 a.a, s.17. 
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krävs att man vänder sig till andra internationella instrument. Till de viktigaste hör 

Europakonventionen, EKMR.  

 

Den största skillnaden mellan EKMR och barnkonventionen är att i ett mål som rör barnets 

rättigheter kan artiklar i EKMR direkt åberopas och måste tillämpas av domstol, medan en 

enskild inte kan kan kräva att artiklar ur barnkonventionen tillämpas. Detta beror på att EKMR 

till skillnad från barnkonventionen sedan 1995 är inkorporerad i svensk rätt och gäller som 

svensk lag. Den enskilde kan alltså vända sig till Europadomstolen med klagomål angående 

kränkningar av de rättigheter som skyddas av konventionen, vilket bidragit till att praxis på 

området utvecklats.  EKMR har dock inte status som grundlag i Sverige men att bryta mot 

konventionen är enligt regeln i RF 2:19 grundlagsstridigt.
29

 

   

Den artikel i EKMR som nu är aktuell är artikel 13 som stadgar rätten till ett effektivt 

rättsmedel Artikeln lyder som följer: 

 

”Var och en, vars i denna konvention angivna fri- och rättigheter kränkts, skall ha tillgång till 

ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet och detta även om kränkningen förövats av 

någon under utövning av offentlig myndighet. ” 

 

För att artikeln ska kunna åberopas krävs att klaganden på rimliga grunder påstår sig ha utsatts 

för ett brott mot en i EKMR stadgad rättighet. Klaganden ska inte haft möjlighet att på ett 

effektivt sätt i hemlandet pröva att rättigheten överträtts.
30

 Det torde alltså inte vara möjligt att 

åberopa artikel 13 EKMR om man söker upprättelse för kränkning av en rättighet enligt 

barnkonventionen. Artikeln och den omfattande praxis som behandlat artikeln är ändå viktig i 

det hänseendet att den utgör en vägledning i bedömningen kring vad som är ett effektivt 

rättsmedel och därmed även om barn har tillgång till detta. I utredningen kring barns möjlighet 

att få till stånd en prövning av en påstådd rättighetskränkning har bestämmelsen alltså 

principiell betydelse. Det gäller i synnerhet då det som tidigare nämnt saknas ett motsvarande 

stadgande i barnkonventionen och i svensk rätt. 

 

                                                 
29
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Det finns omfattande praxis där Europadomstolen gjort uttalanden om vilka krav som ska vara 

uppfyllda för att ett rättsmedel skall kunna betraktas som effektivt i konventionens mening. 

Dessa kriterier sammanfattas i SOU 2008:3 (skyddet för den personliga integriteten). 

Kriterierna är följande: 

 

 Rättsmedlet ska vara tillgängligt och praktiskt möjligt för berörd person att använda 

samt erbjuda reella möjligheter till prövning av den aktuella frågan. 

 

 Rättsmedlet ska vara ägnat att leda till rättelse och ge rimliga utsikter till framgång. Att 

det leder till framgång är dock inget krav. 

 

 Det prövande organets befogenheter och garantier som gäller vid förfarandet inför det 

prövande organet ska vara tillräckliga. Såväl administrativt rättsmedel som domstol 

godtas, så länge konventionskraven är uppfyllda. 

 

 Prövningen ska leda till beslut i rimlig tid, och beslut ska fattas medan det fortfarande 

kan få en praktisk effekt. 

 

 Domen eller beslutet måste kunna verkställas.
31

 

 

Det finns ingen övergripande metod för att säkerställa tillgång till ett effektivt rättsmedel. Det 

ankommer på varje medlemsstat att anpassa sin rättsordning så att den enskildes rätt inte 

bortfaller. Europadomstolen ställer inte något krav på att rättsmedlet ska vara en domstol, det 

viktigaste är att rättsmedlet är effektivt. Även administrativa rättsmedel kan således vara 

tillräckliga. Detta framgår direkt av konventionstexten om att rätten ska prövas inför 

en ”nationell myndighet”.
 32

 

 

Med effektivt rättsmedel brukar förstås att den enskilde ska ha möjlighet att överklaga beslut 

till en självständig domstol och att där kunna föra sin talan på ett sätt som gör det möjligt att få 

till stånd en effektiv, fungerande prövning av den enskildes rättigheter eller anspråk.
33  
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Effektiviteten beror inte på om ett för klaganden förmånligt resultat kan förväntas. Enligt 

Europadomstolens praxis är ett rättsmedel effektivt om det ger en tillfredsställande prövning av 

ett klagomål, oavsett om det leder till framgång för klaganden. Yrkande som avslagits vid en 

inhemsk instans kan alltså inte tas till intäkt för att rättsmedlet varit ineffektivt.
34

 

 

Att rättsmedlet ska vara tillgängligt och praktiskt möjligt att använda, erbjuda reella 

möjligheter till prövning samt ge rimliga utsikter till framgång är de kriterier som har störst 

betydelse för den aktuella frågeställningen. Det är inte tillräckligt att det formellt sett finns ett 

rättsmedel, utan det måste vara ett rättsmedel som jurister eller andra sakkunniga bedömer ger 

reella möjligheter till prövning. I målet Klass m.fl mot Tyskland uttalade Europadomstolen att 

den som påstår sig vara offer för ett brott mot konventionen ska ha tillgång till ett rättsmedel för 

att få sitt påstående prövat och erhålla rättelse eller gottgörelse i någon form. Bedömningen av 

vad som utgör ett effektivt rättsmedel görs utifrån omständigheterna för den specifika klagande. 

Det rättsmedel som finns tillgängligt ska vara effektivt inte bara för individer i allmänhet utan 

också i praktiken för den enskilde.
35

  

 

För att ett rättsmedel ska vara effektivt räcker det inte med att det formellt existerar ett visst 

rättsmedel enligt lag, utan det måste också vara praktiskt möjligt för berörd person att använda 

rättsmedlet. I bedömningen om huruvida det är praktiskt möjligt kan den enskildes 

rättskapacitet vara av betydelse. Om ett rättsmedel inte är tillgängligt för en viss fysisk eller 

juridisk person på grund av att denne saknar rättskapacitet kan det inte anses effektivt i 

förhållande till denna persons klagomål.
36

 Detta prövas bland annat i målet Metropolitanska 

kyrkan i Bessarabien m.fl. mot Moldavien. Vid Europadomstolen gjorde kyrkan gällande att 

myndigheternas vägran att erkänna kyrkan utgjorde en kränkning av religionsfriheten enligt 

artikel 9 EKMR. Kyrkan ansåg även att det faktum att den saknade rättsskydd inför en nationell 

myndighet stred mot artikel 13 EKMR. Europadomstolen konstaterade att Metropolitanska 

kyrkan i Bessarabien, så länge den inte var erkänd, inte hade rätt till domstolsprövning eller 

överklagande av beslut och att det därför förelåg en kränkning av artikel 13. En avsaknad av 

möjlighet till domstolsprövning på grund av att klaganden inte är en juridisk person kan alltså i 

vissa fall utgöra en kränkning av rätten till ett effektivt rättsmedel.  
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4. Barnkonventionen 

 

4.1. Vad är barnkonventionen? 

 

Under det senaste århundradet har idén om mänskliga rättigheter fått ökat genomslag. Det 

internationella samfundets erkännande av att varje människa har vissa grundläggande 

rättigheter som ska skyddas har kommit till uttryck i ett flertal internationella instrument, 

däribland EKMR. Såväl vuxna som barn omfattas av EKMR men konventionen innehåller inga 

artiklar som är direkt adresserade till barn. För ett effektivt skydd för de mänskliga 

rättigheterna måste varje grupps särskilda behov synliggöras och erkännas. Barn är en grupp 

som har särskilda behov och dessutom inte själva kan tillgodose sina intressen eller skydda 

sig.
37

  

 

Att EKMR inte gör skillnad på barn och vuxna medför att konventionen inte utgör ett särskilt 

starkt redskap för barns rättigheter. Detta är en av anledningarna till att man började diskutera 

upprättande av en konvention som särskilt riktar sig till barn. Efter en lång tid av utveckling av 

olika internationella instrument antog slutligen FN:s generalförsamling den 20 november 1989 

barnkonventionen, en konvention om barnets rättigheter som erkänner barn som individer med 

egna rättigheter med utgångspunkt i barns speciella livssituation, behov och intressen. 

Konventionen trädde i kraft den 2 september 1990. I konventionen finns rättigheter som särskilt 

tar sikte på barns sårbarhet och många av konventionens artiklar har ett tydligt skyddssyfte.
38

  

Barnkonventionen sträcker sig således längre än Europakonventionen i det avseendet att den 

stärker barns rättigheter som individer och deras rätt få sina grundläggande mänskliga fri-och 

rättigheter tillgodosedda.
39

 

 

Barnkonventionen och de rättigheter som där stadgas gäller för alla barn i de länder som 

ratificerat konventionen. Sverige ratificerade barnkonventionen den 29 juni 1990 och den 

trädde i kraft i september samma år. En ratificering innebär inte att barnkonventionens 

bestämmelser blir lag. Domstolarna är inte bundna av konventionens regler men ska använda 

konventionsbestämmelserna vid tolkning av svensk lag så att tolkningen står i 
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överensstämmelse med våra internationella förpliktelser. När konventionen ratificerades i 

svensk rätt konstaterades s.k. normharmoni; det ansågs att tillträde till konventionen inte 

föranledde några ändringar i gällande lagstiftning.
40

 Lagar, förordningar och föreskrifter som 

strider mot barnkonventionen ska inte tillämpas. Flera ändringar i svensk rätt har däremot gjorts 

i linje med konventionens bestämmelser.
41

 De av barnkonventionens artiklar som har införts i 

svensk rätt har samma status som svensk lag och vid tillämpningen av dessa gäller sedvanliga 

principer för lagtolkning. Inom de rättsområden där implementering inte har skett gäller istället 

principen om föredragskonform tolkning vilket innebär att den svenska rätten ska tolkas i ljuset 

av internationella förpliktelser som Sverige har enligt konventionen.
42

  

 

Tre tilläggsprotokoll har upprättats till barnkonventionen. Sverige har åtagit sig att följa två av 

dessa; det tilläggsprotokoll som rör barn i väpnade konflikter och det som rör barn som är offer 

för prostitution och trafficking. Det tredje tilläggsprotokollet som trädde i kraft 2014 och som 

rör en internationell klagomekanism till Barnrättskommittén har, vilket nämndes i inledningen 

till arbetet, ännu inte ratificerats av Sverige.
43

 

 

De rättigheter som tillskrivs barn enligt barnkonventionen och EKMR är självständiga 

rättigheter till staten men inte till föräldrarna.
44

 Barnkonventionen slår fast att barnet har vissa 

grundläggande rättigheter men också att det finns plikter och ansvar som åvilar andra och som 

motsvarar eller korresponderar mot dessa rättigheter. Den som har rättigheter har också rätt att 

få sina rättigheter tillgodosedda och skyddade. Frågan om huruvida barn kan ha rättigheter på 

samma sätt om vuxna har under lång tid varit föremål för diskussion bland filosofer och 

jurister. Singer menar att vid ett beslut som rör ett barns angelägenheter borde utgångspunkten 

vara att barnet i grunden är en kompetent individ som har förmåga, och rätt, att själv förfoga 

över sina rättigheter och avgöra hur de ska tillgodoses. Singer menar vidare att barn ska ses 

som de rättighetsinnehavare de faktiskt är. Barnkonventionen placerar således barns rättigheter 
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i den allmänna diskussionen om mänskliga rättigheter vilket skapar bättre förutsättningar för ett 

reellt förverkligande av barns rättigheter.
45

 

 

4.2 Barnkonventionens grundprinciper 

 

4.2.1 Barnets bästa och barnets vilja 

 

Rättigheterna i barnkonventionen har motsvarigheter som skyddade intressen i svensk rätt, 

såsom exempelvis rätten till skydd mot våld och övergrepp vilket speglas i brottsbalkens 

straffrättsliga bestämmelser. När artikel 13 EKMR ska tillämpas krävs som tidigare nämnt att 

en rättighet enligt EKMR kränkts och att klaganden söker upprättelse för detta. Då artikel 13 

EKMR i detta arbete tillämpas även för rättigheter enligt barnkonventionen bör det utredas 

vilka rättigheter som aktualiseras i brottmål, LVU-mål och vårdnadsmål och som barnet i sin 

tur kräver upprättelse för när barnet är missnöjt med beslutet. Det är vid en kränkning av dessa 

rättigheter som barnet kan vilja överklaga och därmed ha tillgång till ett effektivt rättsmedel. 

 

Konventionen ger uttryck för fyra grundläggande principer som också slagits fast i fyra artiklar. 

Även om samtliga artiklar i konventionen är lika betydelsefulla har dessa fyra principer lyfts 

fram som vägledande för tolkningen av konventionens övriga artiklar. De fyra principerna är: 

 

 Förbud mot diskriminering, artikel 2; alla barn har lika värde och rättigheter och inget 

barn får diskrimineras på grund av barnets eller föräldrarnas ras, hudfärg, kön, språk, 

religion, politiska eller annan åskådning, etniska, nationella eller sociala ursprung, 

egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt. 

 

 Barnets bästa, artikel 3; barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet vid alla 

åtgärder som rör barnet. Vad som är barnets bästa avgörs i varje enskilt fall och hänsyn 

tas till barnets egen åsikt och erfarenhet. 

 

 Rätten till liv, artikel 6; varje barn har en grundläggande rätt till liv, överlevnad och 

utveckling. Artikeln handlar om såväl fysisk hälsa som andlig, moralisk, psykisk och 

social utveckling. 
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 Rätten att uttrycka sina åsikter och komma till tals, artikel 12; barnet har rätt att bilda 

och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. 

Vid beaktande av barnets åsikter och vilja ska hänsyn tas till barnets ålder och 

mognad.
46

 

 

Två av dessa artiklar i barnkonventionen är av särskild betydelse för barns deltagande i 

rättsprocesser, nämligen artikel 3 om barnets bästa och art. 12 om barnets rätt att komma till 

tals. 

 

Artikel 3 om barnets bästa är en central materiell utgångspunkt för alla rättsliga avgöranden 

som rör barn och artikeln finns idag implementerad på flera håll i svensk rätt.
47

 Artikeln lyder 

som följer: 

 

”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall 

barnets bästa komma i främsta rummet.” 

 

Principen om barnets bästa är en rättslig målsättning som innebär att ett beslut på bästa sätt ska 

tillgodose ett barns olika behov och intressen Med barnets behov avses ett objektivt 

betraktelsesätt på vad barn behöver, i huvudsak vad vuxna anser utgör barnets behov. Några 

grundläggande behov som barn har är behov av skydd och omvårdnad samt respekt för sin 

individ och integritet.  I svensk rätt kan principen om barnets bästa återfinnas i bland annat FB 

6:2 a där det anges att barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende 

och umgänge.
48

 Principen om barnets bästa uttrycker dock inte något om barns deltagande i 

rättsprocesser som rör dem själva. Formuleringen av barnets bästa tar främst sikte på en 

materiell norm som ska beaktas i alla beslut och åtgärder som rör barn.  Principen har däremot 

legat till grund för införande av ställföreträdarskap för barn i vissa processer där 

vårdnadshavare inte kan tillgodose barnets intresse i målet, exempelvis införande av särskild 

företrädare för barn i brottmål. Processuella regler vars ändamål är att optimera 
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förutsättningarna för att fatta ett beslut enligt barnets bästa kan alltså ses som ett utflöde av 

principen om barnets bästa.
49

 

 

Artikel 12 om rätten att komma till tals tar i större uträckning direkt sikte på barns delaktighet i 

rättsprocesser och har medfört att frågan om barnets egen vilja fått ny aktualitet. Artikeln lyder 

som följer: 

 

”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att 

fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse 

i förhållande till barnets ålder och mognad. 

    För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller 

genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella 

lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör 

barnet.” 

 

Artikeln består av två moment: i det första uttrycks att hänsyn ska tas till barnets vilja med 

beaktande av dess ålder och mognad, vilket har främst en materiellrättslig innebörd, och i det 

andra momentet anges beslutsfattarens ansvar att ta barnets vilja i beaktande. Det senare har en 

mer processrättslig betydelse och avser sättet på vilket barnets vilja ska komma till uttryck i 

processer som rör barnet samt en försäkran om att barnets vilja ska ingå i beslutsunderlaget.
50

 

 

Artikel 12 innebär en markering av barnet som subjekt och aktör med rätt till deltagande i 

processer som rör barnet självt. Artikeln ger barnet en rätt att aktivt påverka sitt liv och få sin 

vilja och åsikt respekterad.
51

 Rätten att komma till tals ställer inte krav på att barnet måste 

uttrycka sin vilja, istället är det en rättighet för barnet att förmedla en åsikt om barnet så önskar. 

Artikeln uppställer inte heller krav på att barnet ska ges talerätt för att dess vilja ska beaktas. 

Rätten att komma till tals medför inte en rätt att föra sin egen talan. Den betonar dock vikten av 

att barnets egen uppfattning kommer fram i processen och beaktas i beslutet.
52
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Att barnets åsikter skall tillmätas betydelse ”i förhållande till barnets ålder och mognad” är en 

intressant formulering som begränsar den rätt som uppställs i artikeln för barnet att få sin vilja 

beaktad. Den kronologiska åldern har i detta avseende ingen självständig betydelse. Ett försök 

att uttolka barnets vilja ska aldrig uteslutas på grund av barnets ålder. Barnkommittén har i sitt 

betänkande betonat att artikel 12 innebär en absolut rättighet att bli hörd. Vilken betydelse som 

ska tillmätas det barnet har kommunicerat bedöms däremot utifrån dess ålder och mognad.
53

   

 

Relationen mellan artikel 3 och 12 kan beskrivas som komplementär; i syfte att uppnå beslut 

som är förenliga med barnets bästa krävs att barnets uttryckliga vilja beaktas. Rätten att komma 

till tals utgör alltså ett nödvändigt inslag i myndigheters beslutsunderlag. Principen om barnets 

bästa och barnets rätt att komma till tals förutsätter att vårdnadshavare och myndigheter 

uppfyller sin skyldighet att föra fram och beakta barns bästa, intressen och vilja.
54

 Det har i 

doktrinen förts diskussioner kring den ambivalens som uppstår när barnet ska anses tillräckligt 

kompetent att få sin vilja beaktad; å ena sidan stadgas att barn har rätt att uttrycka sina åsikter 

och få dem beaktade, å andra sidan lämnas stort utrymme till avsteg från principen beroende på 

barnets ålder och mognad.
55

 Barnets bästa och barnets rätt att komma till tals kan dock, oavsett 

de svårigheter som finns vid tillämpning av bestämmelserna, ses som en kompensation för 

barnets bristande rättsliga handlingsförmåga.
56

  

 

4.2.2 Barnets rätt till trygg uppväxt, familjeliv och skydd från våld och övergrepp 

 

De rättigheter som i detta avsnitt ska redovisas är rättigheter i barnkonventionen som dessutom 

är skyddade intressen i svensk rätt i brottmål, LVU-mål och vårdnadsmål. Frågan om huruvida 

barn har tillgång till ett effektivt rättsmedel samt barnets möjlighet att överklaga dom eller 

beslut som gått barnet emot i de tre målkategorierna är direkt kopplad till en eventuell 

kränkning av dessa rättigheter.  

 

I brottmål är det främst artikel 19 som står i fokus. Där stadgas att konventionsstaterna ska 

vidta samtliga lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i 

utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller 

                                                 
53

 Näsman s.67 f. 

54
 Kaldal 2010, s.132. 

55
 Röbäck, s.36. 

56
 Leviner, s.123. 



33 

 

övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande och sexuella 

övergrepp medan barnet är i föräldrarnas eller den ena föräldrerns, vårdnadshavares eller annan 

persons vård. Skyddsåtgärderna ska enligt artikeln innefatta såväl åtgärder för förebyggande, 

identifiering, rapportering, undersökning, behandling och uppföljning som förfaranden för 

rättsligt ingripande.
57

  

 

Artikel 19 har sin motsvarighet i svensk rätt dels genom straffbestämmelserna i brottsbalken 

som skyddar såväl barn som vuxna, dels i processrättsligt hänseende genom att barn har status 

som målsägande i brottmål (se närmare avsnitt 5.1 om barns talerätt och processbehörighet i 

brottmål). Att det finns en brottsrubricering för att beskriva det som barnet är med om 

underlättar vidtagande av åtgärder riktade mot den som begått handlingen. Att en handling är 

rubricerad som brottslig markerar dessutom att vissa beteenden mot barn är oacceptabla eller 

särskilt klandervärda, såsom exempelvis sexualbrotten mot barn i BrB 6 kap. Straffrättslig 

process ger också barnet möjlighet att få ekonomisk kompensation för det brott det utsatts för. 

Givetvis är dock samtliga straffbestämmelser som finns i BrB generella och tillämpliga 

oberoende av vem det är som utsatts för den brottsliga handlingen, barn eller vuxen.
58

 

 

De skyldigheter som socialnämnden har enligt LVU korresponderar i stor utsträckning mot de 

rättigheter som barn har enligt barnkonventionen. Även i LVU-mål är artikel 19 aktuell då 

tvångsomhändertagande av barn syftar till att skydda barnet från alla former av våld och 

övergrepp om risk för detta föreligger i hemmet. I LVU-mål har dessutom artikel 36 och artikel 

9 i konventionen betydelse. Artikel 36 föreskriver en skyldighet att skydda barnet mot alla 

andra former av utnyttjande som kan skada barnet i något avseende.
59

 Artikel 9 stadgar att barn 

inte ska skiljas från föräldrarna mot deras vilja utom när det är för barnets bästa, vilken har sin 

motsvarighet i det faktum att barnets bästa ska vara avgörande för samtliga beslut om 

tvångsomhändertagande (1 § st. 5 LVU).  I processrättsligt hänseende tillgodoses artikel 19, 

artikel 36 och artikel 9 även genom att barn tillerkänns talerätt och i vissa fall 

processbehörighet i LVU-mål (se vidare avsnitt 6.1).  
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I vårdnadsmål aktualiseras bland annat artikel 5 som markerar föräldrarnas ansvar för barnet. 

Där slås fast att konventionsstaterna ska respektera det ansvar och de rättigheter och 

skyldigheter som tillkommer föräldrarna. Att det är barnets föräldrar eller annan 

vårdnadshavare som har huvudansvaret för barnets fostran och utveckling är naturligt och det 

är föga förvånande att barnkonventionen lyfter fram föräldrarnas betydelse i ett barns liv. 

Samtidigt är dock utgångspunkten att det är barnets rätt till goda uppväxtförhållanden som är 

huvudsaken då föräldrarna är till för barnet och inte tvärtom. Föräldraansvaret innebär såväl 

rättigheter som skyldigheter i förhållande till barnet. Barnets intressen är det som ska stå i 

centrum. I svensk rätt uttrycks detta vid föräldrakonflikten genom att barnets bästa ska vara 

avgörande och att barnet har en rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran (FB 6:1). Även 

rätten till god kontakt med båda föräldrarna samt rätten att få sin vilja beaktad (FB 6:2 a) är av 

central betydelse för en tvist mellan föräldrarna om vårdnad av barnet. I processrättsligt 

hänseende tillgodoses rättigheterna genom att barnet har en rätt att komma till tals i 

vårdnadstvister (se vidare avsnitt 6.3).
60
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5.  Barnet i brottmål 

 

5.1. Talerätt och processbehörighet 

 

När barnet är brottsoffer i brottmål har det, precis som vuxna som är brottsoffer, ställning som 

målsägande. Barnets ställning i brottmål är, med några mindre undantag, lika stark som för en 

vuxen.
61

 

 

Vad innebär då målsägandebegreppet? I brottmål förs talan om ansvar för brott nästan 

uteslutande som allmänt, det vill säga av en åklagare. Utredning av och åtal för brott är således 

anförtrott det allmänna. Målsäganden, såväl vuxna som barn, har under förundersökningen inte 

ställning som part. Däremot kan målsäganden biträda åtalet då åtal väcks (RB 20:8 st. 2).  Först 

i detta skede blir målsäganden att betrakta som part i målet. Målsäganden intar även 

partsställning om han väcker enskilt åtal, denna möjlighet tillämpas dock ytterst sällan i 

praktiken och finns inte heller tillgänglig för barn då den särskilda företrädaren saknar 

befogenhet att väcka enskilt åtal (se avsnitt 5.3.2.2 om den särskilda företrädarens uppdrag).
62

  

 

Åklagarens främsta uppgift i ett brottmål är att leda förundersökningen, väcka åtal och driva 

åtal i rätten. Åklagaren representerar staten och ska tillvarata statens intresse i 

brottmålsprocessen, det vill säga driva processen till en materiellt riktig dom. När målsäganden 

biträder åtalet blir denne medpart till åklagaren och får möjlighet att åberopa annan bevisning 

och utredning, framställa annat ansvarsyrkande och annat lagrum. Målsäganden får däremot 

inte yrka ansvar för annan gärning.
63

 I praxis har det blivit allt vanligare att målsäganden 

genom målsägandebiträdet biträder åtalet. Några egentliga skäl för att avstå från denna 

möjlighet föreligger inte.
64

 

 

En viktig uppgift för åklagaren är att kontrollera resultatet av polisens utredning. Om åklagaren 

finner att bevisningen är otillräcklig kan han eller hon förelägga förhörsledaren att fortsätta 

utredningen. Går det inte att skaffa fram mer bevisning kan åklagaren meddela beslut om att det 
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inte ska väckas något åtal (RB 23:20). Förundersökningen kan också upphöra genom att 

åklagaren fattar beslut om att den skall läggas ned.
65

 Målsäganden kan begära att beslutet att 

lägga ned en förundersökning eller att inte väcka åtal ska överprövas av en överordnad 

åklagare.
66

 Målsägandens möjlighet att begära omprövning av nedläggningsbeslutet är inte 

någon besvärsrätt som följer av en partsställning. Möjligheten får istället tolkas som ett 

klagomål på en felaktig handläggning. I det fall en överprövning inte når framgång kan 

målsäganden väcka enskilt åtal enligt RB 47 kap, en så kallad subsidiär åtalsmöjlighet. I 

praktiken utnyttjas dock denna möjlighet ytterst sällan. Det beror bland annat på att 

kostnaderna vid ett enskilt åtal regleras enligt tvistemålsreglerna vilket betyder att ett ogillat 

enskilt åtal kan medföra ett stort ansvar för rättegångskostnader.
67

 En särskild företrädare får 

som tidigare nämnt inte väcka enskilt åtal, vilket innebär att barnet inte har denna möjlighet.  

 

Om åklagaren beslutar att lägga ned ett åtal får målsäganden enligt RB 20:9 st. 2 överta åtalet. 

Förutsättningarna är att åtalet nedläggs på grund av otillräcklig bevisning eller att gärningen 

inte är att anse som brott, samt att målsäganden inom viss tid meddelar sin avsikt att överta 

åtalet. Efter en brottmålsdom i första instans har målsäganden rätt att fullfölja talan enligt RB 

20:8 st.2, vilket gäller även om åklagaren inte överklagar domen och även om målsäganden inte 

biträtt åtalet i första instans. När det gäller brottmål har således även målsäganden klagorätt. 

Skulle målsäganden ensam överklaga finns också möjlighet att framställa nya ansvarsyrkanden 

för samma gärning eller justera gärningsbeskrivningen. Även här har dock målsäganden ett 

eget ansvar för kostnaderna i målet.
68

  

 

Sammanfattningsvis kan således konstateras att såväl barn som vuxna har ställning som 

målsägande i brottmål och i det fall åtalet biträds har målsäganden även ställning som part.  Till 

följd av sin minderårighet saknar barn i brottmål däremot processbehörighet. På senare tid har 

man förstärkt målsägandens möjlighet till representation i brottmål bland annat genom att utse 

målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn. Målsägandebiträdet och den särskilda 

företrädarens roll utreds närmare i avsnitt 5.3, först ska det dock kort redogöras för barnets 

ställning under förundersökningen.  
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5.2 Barnet i förundersökningen 

 

Som tidigare nämnt är målsäganden inte part under förundersökningen. Att den misstänkte och 

målsäganden inte har partsställning innebär att de inte heller har full insyn i utredningen. Det är 

åklagaren och polisen som ansvarar för att brottet utreds och de berörda personerna blir närmast 

undersökningsobjekt och ska stå till utredningens förfogande.
69

 Målsäganden är däremot en 

central person för processen i egenskap av informationslämnare och för förundersökningens 

framåtskridande.
70

 

 

Oavsett om målsäganden är ett barn eller en vuxen kan det vara svårt att förstå hur 

polisutredningen och den efterföljande rättsprocessen går till. Det är därför viktigt att sådan 

information kommer målsäganden till del i ett så tidigt skede som möjligt.
71

 Det finns en 

lagreglerad informationsplikt för brottsutredare i en förundersökning vilken ger målsäganden 

rätt att informeras bland annat om vilka rättigheter som denne kan tillvarata. Målsäganden ska 

exempelvis alltid tillfrågas om han/hon vill bli underrättad om förundersökning läggs ned, om 

beslut i åtalsfrågan samt tidpunkt för eventuell huvudförhandling (13 a-b § FuK). Är brottet av 

sådan karaktär att det kan ge rätt till målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn ska 

information lämnas om detta. Information om särskild företrädare för barn kan dock i regel inte 

lämnas till barnet/målsäganden själv utan ska istället lämnas till personer som svarat för 

anmälan.
72

 

 

Målsägandens insats att bistå polisen med information kring brottet sker framför allt i form av 

förhör. Det finns inget förbud mot att hålla förhör med barn under en förundersökning och inte 

heller någon åldersgräns. Viss hänsyn och varsamhet bör dock iakttas vid förhör med barn, 

varför särskilda regler har införts för att lämplig person ska utföra detta arbete.
73

 Förhör med 

barn ska planeras och genomföras så att barnet inte kommer till skada. Förhöret ska vidare 

präglas av hänsyn till barnets bästa och ge det möjligheter att under goda betingelser berätta om 

sina upplevelser.
74

  Innehållet i förhöret bestäms principiellt sett av den rättsliga relevansen; 
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den misstänkta gärningen ska utgöra det centrala objektet för undersökningen, inte aktörerna. 

För bedömningen av barnets trovärdighet måste under förhöret ändå framföras omständigheter 

som ger en bild av barnets utvecklingsnivå, mognad, språkbruk, språkföreståelse, erfarenheter 

och referensramar. Frågetekniken måste även anpassas till barnets villkor. Såväl en generell 

anpassning ska göras som en individuell beroende på barnets utveckling, personlighet, sociala 

situtation och brottets karaktär.
75

 

 

Enligt 17 § FuK ska inte fler förhör hållas med barn än vad som är nödvändigt med hänsyn till 

utredningens art och barnets bästa. Man brukar i regel även anse att barn inte bör utsättas för 

förhör i domstolen. Istället kan förhöret från förundersökningen tas upp som processmaterial 

(RB 35:14). I takt med att videotekniken har utvecklats används videoinspelning regelmässigt 

vid förhör med bl.a. barn som utsatts för sexuella övergrepp.
76

 Vid förhör med barn måste 

hänsyn tas till att barn inte har kapacitet till ett lika långt förhör som vuxna. Förhöret bör därför 

vara kortare än förhör med en vuxen. Förhöret ska dock vara tillräckligt långt så att barnet inte 

känner tidspress eller blir avbruten i sin berättelse. Barnet måste få känna stöd och trygghet för 

att kunna berätta om sina upplevelser.
77

   

 

För att barnet ska känna trygghet i förhörssituationen brukar man hos polisen ofta utforma 

särskilda förhörsrum för barn där möblerna är ombonade så att det liknar en hemmiljö. 

Rummen har även en envägs fönsterruta genom vilken biträdande polis, åklagare m.fl i ett 

kontrollrum kan följa förhöret och via mikrofon uppmärksamma förhörspersonen om 

kompletterande frågor som bör ställas. På så sätt slipper barnet utfrågas av en rad personer och 

det blir lättare att vinna barnets förtroende.
78

  För att utifrån barnets perspektiv avdramatisera 

förhöret brukar man ibland även avsätta tid innan förhöret för att barnet ska ha möjlighet att få 

en kontakt med förhörsledaren. Är förhörsledaren inte en för barnet helt okänd person 

förbättras förutsättningarna för förhöret.
79

  

 

Om barnet är målsägande eller vittne under 15 år gäller enligt RB 23:10 st.6 att vårdnadshavare 

bör vara närvarande vid förhöret om det kan ske utan men för utredningen. Vårdnadshavaren 
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har alltså ingen ovillkorlig rätt att sitta med vid förhöret. För det fall vårdnadshavaren ska höras 

som vittne i målet är det direkt olämpligt att denne är närvarande vid målsägandeförhöret.
80

 

Vårdnadshavarens närvaro innebär att denne ska finnas tillgänglig omedelbart före och efter 

förhöret men det finns ingen rätt för vårdnadshavaren att ställa frågor eller svara i barnets 

ställe.
81

 Beträffande läkarundersökningar som ett led i en förundersökning rörande övergrepp 

mot barn gäller att undersökning av målsäganden förutsätter samtycke. När målsäganden är 

barn ankommer det på vårdnadshavaren/vårdnadshavarna att ge sitt samtycke. Om det 

förordnats ett målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn har denne en absolut rätt att 

delta vid förhöret samt ensam lämna samtycke till läkarundersökningar (se närmare om den 

särskilda företrädarens befogenheter i avsnitt 5.3.2.2). 

 

Vid misstanke om sexuella övergrepp bör en läkarundersökning helst göras inom två dygn efter 

övergreppet och vid misstanke om våld innan eventuella synliga märken har försvunnit.
82

 Det 

är viktigt att läkaren som genomför undersökningen har kompetens och erfarenhet att utföra 

denna typ av undersökningar. Undersökning av mindre barn bör göras av barnläkare 

tillsammans med rättsläkare, medan barn i tonåren bör undersökas av rättsläkare och i 

förekommande fall gynekolog.
83

 

 

Numera finns på många håll i landet s.k. barnahus där polis och socialen samarbetar under 

samma tak i barnanpassade lokaler och använder sig av ett samrådsförfarande vid utredningen 

av övergreppsmisstankar mot barn. I detta samråd ingår vanligen barnpsykolog/psykiater och 

barnläkare och på en del av de större barnahusen finns dessutom rehabiliteringsverksamhet och 

möjlighet till läkarundersökning.
84

 Enligt den s.k. Östgötamodellen kallas exempelvis till ett 

samråd mellan socialtjänst, polis, åklagare, BUP, barnläkare och gynekolog när ett barn 

misstänks vara utsatt för våld eller sexuella övergrepp. Barnahus i Sverige startade med 

verksamheter i USA och Island som förebilder. Sedan början av 2012 finns ett stort antal 

verksamheter i Sverige som kallar sig barnahus.
85

 I juni 2009 fick Juridiska institutionen vid 

Stockholms universitet i uppdrag av bland annat Åklagarmyndigheten och Socialstyrelsen att 
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genomföra en utvärdering av barnahus, Barnahusutredningen 2010, i vilken ingick åtta 

barnahus. I utvärderingen dras slutsatsen att en fungerande barnahusverksamhet är bättre än 

andra barnutredningsformer. Barnet slipper slussas runt till olika institutioner vilket ökar 

barnets trygghet och tillit. Det förbättrade samarbetet mellan myndigheter ger vidare en bredare 

kunskapsbas och möjlighet att olika aspekter tackla barnets problematik. På så sätt ökar 

förutsättningarna för att genomföra en utredning av kvalitet.
86

 

 

För det fall förundersökning inte leder fram till åtal är det viktigt att barnet får en förklaring till 

varför så inte blev fallet. Den förklaring som ges ska vara lätt för barnet att förstå. Med mindre 

barn kan det dock vara svårt eller till och med omöjligt att lämna en sådan förklaring. 

Åklagaren ska därför eftersträva att muntligen underrätta barnet och barnets vårdnadshavare 

om skälen för beslutet. Detta görs i normalfallet tillsammans med barnets särskilda företrädare 

eller målsägandebiträde och förhörsledaren. När särskild företrädare för barn och/eller 

målsägandebiträde förordnats ska tingsrätten underrättas om att förundersökningen lagts ned. 

Först då kan de biträden som förordnats entledigas. I regel måste åklagaren begära i en särskild 

skrivelse att den särskilde företrädaren ska entledigas.
87

  

 

5.3 Att företräda barn i brottmål 

 

5.3.1 Målsägandebiträdet 

 

Förutsättningarna för när ett målsägandebiträde kan förordnas beskrivs i 1 § lagen (1988:609) 

om målsägandebiträde. Där framgår att målsägandebiträde bland annat kan förordnas i mål om 

brott enligt BrB 6 kap om det inte är uppenbart att det är obehövligt. Om målsägande har behov 

av ett målsägandebiträde vid brott enligt BrB 3 eller 4 kap, till exempel när brottet är av sådan 

grad att fängelse kan följa eller målsäganden har en nära relation till den misstänkte, kan 

målsägandebiträde förordnas även vid dessa typer av brott. Allmän domstol utser ett 

målsägandebiträde på ansökan av åklagare. Ett målsägandebiträde bör alltid förordnas i ärenden 

där den av vårdnadshavarna som inte misstänks för brott ensamt utsetts till att företräda 

barnet.
88
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Målsägandebiträdets allmänna uppgift är att vara ett stöd för brottsoffret, såväl juridiskt som 

personligt. Inför huvudförhandlingen ska målsägandebiträdet förklara hur rättegången går till, 

vilka frågor som kan komma att ställas samt bevaka målsägandens intressen i 

handläggningsfrågor såsom stängda dörrar, tilltalades frånvaro under målsägandeförhör, behov 

av pauser med mera. Det är även målsägandebiträdet som för målsägandens talan om 

skadestånd och sköter förhörsuppgifter med anledning av skadeståndstalan. I de fall 

målsäganden biträder åtalet blir målsägandebiträdets funktioner under förhandlingen ännu mer 

omfattande.
89

 

 

Målsägandebiträdet ska tillvarata det brottsutsatta barnets intressen i målet och ge barnet stöd 

och hjälp (3 § lag om målsägandebiträde). Uppgifter som enligt lag eller annan författning är 

vårdnadshavarens uppgift får dock inte övertas av målsägandebiträdet. Målsägandebiträde för 

barn i brottmål är inte barnets ställföreträdare då förälderns samtycke krävs för att 

målsägandebiträdet ska kunna genomföra sitt uppdrag.
90

 Föräldern är i egenskap av 

ställföreträdare den som undertecknar och lämnar en fullmakt till målsägandebiträdet.
91

 

 

5.3.2 Särskild företrädare enligt LSF 

 

5.3.2.1 När utses en särskild företrädare och vem får utses? 

 

Sedan år 2000 finns det en speciell ombudsfunktion för barn i brottmål när den misstänkte är 

närstående till barnet, nämligen särskild företrädare för barn. Särskild företrädare för barn 

förordnas enligt lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn (LSF). Lagen syftar till att 

förbättra förutsättningarna för att utreda brottmistankar i fall där intressekonflikt föreligger 

samt förebygga att övergrepp mot barnet fortsätter.
92

  Intressekonflikt kan exempelvis föreligga 

när vårdnadshavaren eller någon närstående till barnet är misstänkt för brottet. I sådana fall 

uppstår särskilda svårigheter att tillvarata barnets intressen under utredningen. För att tillgodose 

syftet att säkerställa rättssäkerhet för den underårige ansågs den lämpligaste lösningen vara att 

en utomstående person, en särskild företrädare, kunde träda in i vårdnadshavarens ställe och 
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överta uppgiften att tillvarata barnets intressen och tillgodose dess rättigheter.
93

  Genom att en 

särskild företrädare förordnas fråntas barnets vårdnadshavare sitt inflytande över barnets 

medverkan vid utredningen av brottet. En vårdnadshavare som är misstänkt eller lojal med en 

misstänkt kan således inte längre obstruera utredningen. 

 

 I 1 § LSF anges följande: 

 

"När en förundersökning har inletts eller återupptagits i fråga om ett brott som kan leda till 

fängelse och har begåtts mot någon som är under 18 år, ska en särskild företrädare förordnas 

för barnet om:  

1. en vårdnadshavare kan misstänkas för brottet, eller 

2. det kan befaras att en vårdnadshavare på grund av sitt förhållande till den som kan 

misstänkas för brottet inte kommer att ta till vara barnets rätt. 

   En särskild företrädare ska inte förordnas om det med hänsyn till barnet är obehövligt eller 

särskilda skäl annars talar mot det. Lag (2012:661)." 

 

Det är tingsrätten som på ansökan av åklagaren beslutar om att särskild företrädare ska utses (4 

§ LSF).  Vårdnadshavare styr inte över utseende av särskild företrädare för barn, det är en fråga 

som enbart är avhängig åklagarens bedömning.
94

 Särskild företrädare förordnas i huvudsak i 

två fall; vid övergrepp mot barn och andra brott mot barnets person samt olika förskingringar 

av barnets tillgångar.
95  

Särskild företrädare ska i normalfallet förordnas upp till 18 års ålder. Av 

förarbetena framgår att när ett barn själv har tagit initiativ till en polisanmälan och har uppnått 

en tillräcklig ålder och mognad kan kallelse ske till barnet och inte genom vårdnadshavaren. I 

sådant fall kan barnet också själv lämna samtycke i fråga om exempelvis läkarundersökning. 

En särskild företrädare ska dock som regel förordnas även för äldre barn med hänsyn till att 

barnet inte kan ta ställning i vissa mer komplicerade frågor såsom frågan om skadestånd.
96
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Om åklagaren finner att behov av biträde föreligger framställs en begäran om förordnande av 

särskild företrädare hos tingsrätten. Förutsättningen för bifall är att det finns anledning att anta 

att ett brott har begåtts och att barnets vårdnadshavare eller annan närstående kan misstänkas 

för brottet (1 § LSF). En särskild företrädare ska inte förordnas om det är obehövligt eller 

särskilda skäl annars talar mot det (1 § st. 2 LSF). Det anses inte motiverat att en särskild 

företrädare förordnas vid misstankar om brott med en straffskala på lägre nivå.
97

 Vid 

bedömningar om förordnande av särskild företrädare för barn tillämpas 

proportionalitetsprincipen som innebär att en åtgärd i fråga om art, styrka, räckvidd och 

varaktighet ska stå i rimlig proportion till vad som står att vinna med den. I detta sammanhang 

innebär det att skälen för ett förordnande måste väga upp det intrång eller men i övrigt som 

förordnandet innebär för barnets vårdnadshavare eller någon annan med motstående intresse.
98

 

 

Till särskild företrädare får utses en advokat, en biträdande jurist på advokatbyrå eller annan 

som på grund av sina kunskaper och erfarenheter samt personliga egenskaper är lämpad för 

uppdraget (5 § LSF). Det ställs stora krav på företrädarens förmåga att sätta sig in i barnets 

situation, kommunicera med samt vinna barnets förtroende.
99

 En god kontakt mellan den 

särskilde företrädaren och barnet är av avgörande betydelse för att företrädaruppdraget ska 

skötas i enlighet med de krav som uppställts.  I förarbetena anförs bland annat följande: 

 

”Kraven gäller vidare förmågan att hantera en mycket känslig situation som kan innefatta 

komplexa intressekonflikter. Den som skall utses bör ha stor integritet, kunna vinna förtroende 

både hos personal på daghem och skola, tjänstemännen inom socialtjänsten, och – i möjligaste 

mån – hos vårdnadshavarna. Det bör betonas att den särskilda företrädaren måste stå fri i 

förhållande polis- och åklagarmyndigheterna men också i förhållande till en vårdnadshavare 

som inte berörs av misstankarna om brott. Den som förordnas skall ha erfarenheter av 

förundersökning och rättegång i brottmål. Företrädesvis bör personer som har erfarenhet av 

uppdrag som måls- ägandebiträde i ärenden av liknande karaktär och som har utfört de 

uppdragen på ett tillfredsställande sätt anlitas för uppdrag som särskild företrädare.
 ”100
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Ytterligare försök att tillgodose barnets rätt på bästa sätt återspeglas i 6 § LSF där det ges 

möjlighet för domstolen att på åklagarens begäran fatta interimistiskt beslut i frågan om 

förordnande av särskild företrädare. Ett interimistiskt beslut får fattas om det kan antas vara 

nödvändigt för att tillvarata barnets rätt. Skälen till att domstolen får fatta interimistiskt beslut 

är främst att, när behovet föreligger, kunna vidta skyndsamma utredningsåtgärder utan att 

vårdnadshavaren får kännedom om det och därigenom får tillfälle att påverka barnet eller på 

annat sätt undanröja bevisning. Expediering av ett interimistiskt beslut till vårdnadshavaren kan 

anstå enligt 7 § LSF tills dess att det kan ske utan att innebära skada för utredningen, dock inte 

längre än fyra dagar efter att beslutet fattats.
101

 

 

Sutorius uppmärksammar ett problem med institutet särskild företrädare, nämligen att det finns 

möjlighet att vid gemensam vårdnad utse den icke misstänkte vårdnadshavaren till att ensam 

tillvarata barnets rätt och tjäna som barnets företrädare under förundersökningen. Detta ska i 

regel inte ske om man kan befara att intressekonflikt föreligger (och därmed behov av särskild 

företrädare), men det kan vara svårt att veta detta på ett tidigt stadium i utredningen. Att ett 

målsägandebiträde genast utses för barnet samtidigt som den icke-misstänkta vårdnadshavaren 

blir särskild företrädare föreslås som en lösning på detta problem.
102

 

 

5.3.2.2 Den särskilda företrädarens uppdrag 

 

Den särskilda företrädarens uppdrag är att i vårdnadshavarens ställe tillvara barnets rätt under 

förundersökningen och vid senare rättegång samt bevaka att åtgärder vidtas för barnets säkerhet 

och trygghet. Målsägandebiträdet är som tidigare nämnt inte barnets ställföreträdare och 

samtliga handlingar som företes av målsägandebiträdet kräver vårdnadshavarens samtycke. När 

en särskild företrädare förordnas kopplas däremot vårdnadshavarens bestämmanderätt bort. Att 

den särskilda företrädaren träder in i vårdnadshavarens ställe innebär att all kontakt med polis 

och socialnämnd med flera ska ske genom företrädaren. Alla kallelser och underrättelser i målet 

som annars skulle ha tillställts vårdnadshavarna ska skickas till den särskilda företrädaren. I 

övrigt kvarstår vårdnadshavarens rättigheter och skyldigheter i sådant som ej rör den pågående 

processen.
103

 Det är den särskilda företrädarens ansvar att se till att vårdnadshavaren inte 
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utestängs från beslutanderätten angående barnet i större utsträckning än vad som är nödvändigt.  

En viktig förutsättning för företrädarens lämplighet är att denne ska vara opartisk i en eventuell 

konflikt mellan vårdnadshavarna.
 104

 

 

Den särskilda företrädaren får inte väcka enskilt åtal och inte heller föra skadeståndstalan utan 

att allmänt åtal väckts (3 § LSF). Enligt förarbetena är motivet till detta att det inte ligger i 

barnets intresse att driva saken vidare i de fall åklagaren lägger ned ett åtal. Skäl att utsträcka 

den särskilda företrädarens befogenheter utöver den process som inletts av åklagaren finns 

således inte. Företrädaren får däremot biträda åklagarens åtal och överta ett av åklagaren väckt 

åtal som denne lagt ned. Om den särskilda företrädaren hade saknat befogenhet på denna punkt 

hade det medfört att barnet inte haft samma faktiska möjligheter att driva processen vidare som 

andra målsägande.
105

  Företrädaren har även befogenhet att överklaga en ogillad ansvarstalan 

av domstol (se vidare avsnitt 5.6). 

Även i de fall en särskild företrädare inte förordnats har vårdnadshavaren begränsade 

rättigheter under en förundersökning. Vårdnadshavarens samtycke erfordas inte för att barn ska 

förhöras av polis. Vårdnadshavarens roll i polisutredning där barnet är målsägande är inskränkt 

till rätten att ange brott om brottsangivelse krävs för allmänt åtal (vilket exempelvis inte är 

fallet med brott enligt BrB 6 kap) samt rätten att närvara vid förhör om det inte kan anses 

olämpligt.
106

 Den nuvarande lagregleringen ger således polisen möjlighet att hålla förhör med 

barn även i sådana fall då vårdnadshavare motsätter sig förhör med barnet. För att minska 

motsättningar mellan vårdnadshavare och myndigheter har institutet särskild företrädare införts 

för att ge en advokat ansvaret för barnets inställelse till förhör och eventuell 

läkarundersökning.
107

  Den särskilda företrädaren är den enda som har rättslig befogenhet att 

besluta om förhör, formerna för transport till förhöret och andra åtgärder i utredningen som rör 

barnet.
108
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Den särskilda företrädarens agerande ska styras av barnets bästa.
109

 Barnets rättigheter ska 

tillvaratas och dess integritet respekteras. Vid ställningstagandet om vad som utgör barnets 

bästa är barnets uppfattning av stor betydelse; den särskilda företrädaren ska ta hänsyn till 

barnets synpunkter och önskemål. Företrädaren agerar utifrån eget omdöme och ansvar och i 

enlighet med vad som stadgas i lagtext samt yrkesetiska riktlinjer för advokater eller biträdande 

jurister på advokatbyrå. Det är av stor vikt att den särskilda företrädaren etablerar god kontakt 

med barnet och att företrädaren och barnet kan kommunicera. Utgångspunkten är att det ligger i 

barnets intresse att företrädaren vidtar utredningsåtgärder. Företrädaren ska fokusera på att 

åtgärderna utförs på ett sådant sätt att barnet inte far illa och att all information är anpassad till 

barnet så att barnet inte behöver känna rädsla inför, under eller efter åtgärden.
110

 Företrädaren 

ska inte ge sitt samtycke till en utredningsåtgärd om barnet kan ta skada av åtgärden på något 

sätt.
111

 Att en särskild företrädare ska bevaka barnets intresse gäller för samtliga åtgärder som 

vidtas av företrädaren; det kan exempelvis handla om att tillse att barnet spelas in under förhör 

så att barnet inte behöver höras personligen i en eventuell efterföljande rättegång. Den särskilda 

företrädaren ska vara ett stöd för barnet och se till att det skapas en god och trygg atmosfär vid 

genomförande av förhör och andra åtgärder som den särskilde företrädaren har lämnat sitt 

tillstånd till, så att obehaget för barnet blir så litet som möjligt.
112

 

 

5.4 Särskilda företrädare som misskött uppdraget – erinran från advokatsamfundet 

Den särskilda företrädarens roll prövas inte inom ramen för brottmålet. Företrädaren får istället 

ställas till svars hos Advokatsamfundet som kan fatta beslut om erinran, varning eller i de 

allvarligaste fallen uteslutning. De beslut som fattas av samfundet är av vägledande betydelse i 

tolkningen och förståelsen av den särskilda företrädarens uppdrag.  Det finns till dags dato tre 

beslut av Advokatsamfundets disciplinnämnd där särskilda företrädare för barn tilldelats en 

erinran för att ha misskött uppdraget gentemot barnet. Samtliga tre beslut är vägledande för 

bedömningen om hur den särskilda företrädaren bör agera i olika situationer. Dessa fyra beslut 

redovisas närmare i detta avsnitt. 
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Beslut 1. Advokat som varit förordnad som särskild företrädare för ett barn har inte med 

tillbörlig omsorg prövat behovet av läkarundersökning eller vidtagit någon konkret åtgärd 

för att obehaget för barnet skulle bli så litet som möjligt. Erinran. 

 

Det första beslutet från Advokatsamfundet är från 2007 och avser en särskild företrädare för ett 

barn som inte med tillbörlig omsorg prövat behovet av läkarundersökning. Av anmälan 

framgick att advokaten förordnades som särskild företrädare för en 7-årig flicka med anledning 

av misstanke om könsstympning. Flickan hämtades från skolan av poliser för att genomgå 

polisförhör med anledning av misstanken, trots att hon uttryckte att hon inte ville följa med. Vid 

förhöret framkom att flickan vid det tillfället inte var ”klippt” (könsstympad). Trots detta 

begärdes att flickan skulle genomgå en gynekologisk läkarundersökning vilket advokaten som 

särskild företrädare lämnade sitt samtycke till. Läkarundersökningen bekräftade vad som redan 

hade framkommit vid polisförhöret, d.v.s. att flickan inte var könsstympad. Advokaten hade 

tillåtit den gynekologiska undersökningen trots att det fanns mindre ingripande åtgärder. 

Advokaten hade inte heller närvarat varken vid förhöret eller vid läkarundersökningen för att 

tillse att flickan kände sig trygg och bekväm. Flickan hade efter läkarundersökningen varit 

tystlåten och känt sig mycket rädd. Det faktum att advokaten inte med tillbörlig omsorg prövat 

behovet av läkarundersökning eller vidtagit någon konkret åtgärd för att obehaget för barnet 

skulle bli så litet som möjligt medförde att advokatsamfundets disciplinnämnd tilldelade 

advokaten en erinran. Advokaten ansågs ha åsidosatt de skyldigheter som åligger henne enligt 

god advokatsed, lagen om särskild företrädare för barn samt principen om barnets bästa. 

 

Beslutet belyser den svåra och grannlaga uppgiften den särskilda ställföreträdaren har i ärenden 

av denna natur. Som tidigare framfört ska den särskilda företrädaren tillvarata barnets intressen 

och tillse att barnets bästa beaktas i alla utredningsåtgärder som vidtas under 

förundersökningen. Det faktum att barnet inte kan företrädas av sina föräldrar medför att ett 

extra stort ansvar åligger företrädaren att tillförsäkra barnet en trygghet och ge det stöd barnet 

behöver under utredningen, så att det inte känner obehag. Den särskilda företrädarens roll är 

inte att legitimera åklagarens och socialtjänstens agerande utan denne måste ha ett kritiskt 

förhållningssätt till de åtgärder som vidtas.  Samtidigt ska den särskilda företrädaren göra en 

intresseavvägning mellan vikten av att utreda brottet och barnets inställning och önskemål. 
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Beslut 2. Advokat som varit förordnad till målsägandebiträde för modern borde inte ha åtagit 

sig uppdrag som särskild företrädare för barnen. Erinran. 

 

Det andra beslutet från disciplinnämnden är från 2012 och avser en advokat som förordnats till 

målägandebiträde för två barn för att tillvarata barnens rätt vid förundersökning och eventuell 

rättegång mot barnens far. Samtidigt hade advokaten varit förordnad till målsägandebiträde för 

barnens mor rörande misstanke mot fadern avseende grov kvinnofridskränkning. 

Advokatsamfundets discpilinnämnd beslutade om att tilldela erinran då advokaten genom att 

åta sig båda uppdrag handlat i strid med god advokatsed. Disciplinnämnden anförde i sin 

motivering att det inte är möjligt att tillvarata barnens rätt om advokaten samtidigt biträder 

barnens mor. Barnen ansågs sakligt och mänskligt sett inte ha samma behov och samma 

intressen som sin mamma.  

 

Beslutet belyser dels den självständighet som den särskilda företrädaren ska medföra för barnen 

gentemot sina vårdnadshavare, dels vikten av att det inte får finnas några omständigheter som 

kan föranleda att den särskilda företrädaren kan bedömas som partisk eller oförmögen att 

tillvarata barnens intressen. 

 

Beslut 3. Advokat som varit förordnad som särskild företrädare för ett barn borde inte ha 

åtagit sig uppdrag som offentligt biträde och ställföreträdare för barnets syskon. Erinran. 

 

Det tredje och senaste beslutet är från 2014 och avser ungefär liknande anmälningsgrunder som 

beslutet från 2012. Advokaten hade varit särskild företrädare för en flicka som anmält sin far 

för misshandel och hävdat att hennes tre syskon varit vittnen till den påstådda misshandeln. 

Syskonen hade förnekat flickans påståenden och anfört att någon misshandel ej ägt rum. 

Tingsrätten dömde fadern för misshandeln och socialnämnden beslutade i samband med detta 

att omplacera de tre syskonen. Samma advokat förordnades av förvaltningsrätten att vara 

offentligt biträde och ställföreträdare enligt LVU för de tre syskonen. Disciplinnämnden 

anförde i sitt beslut att det hade funnits en uppenbar risk för att flickan och de tre syskonen haft 

motstridiga intressen.  Med hänsyn till lojalitetsplikten mot flickan hade advokaten därför varit 

förhindrad att åta sig uppdraget för syskonen. Advokaten kunde i sitt uppdrag som offentligt 

biträde och ställföreträdare för de tre syskonen dessutom behöva framföra kunskap som 

omfattades av tystnadsplikt gentemot flickan han hade varit särskild företrädare för i 

brottmålet.  Advokaten tilldelades en erinran för att ha åsidosatt god advokatsed. 
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5.5 Hänsyn till barnets bästa och vilja 

 

Principerna om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals finns inte implementerad i 

varken BrB eller RB. I straffprocessen får barnperspektivet istället anses inbyggt i själva 

handläggningen av målen för att kompensera för avsaknaden av konkreta lagparagrafer 

inriktade på ämnet. I och med att Sverige som tidigare nämnt är folkrättsligt förpliktad att tolka 

svensk rätt i konventionsvänlig anda måste polis, åklagare och domstol beakta principerna om 

barnets bästa och vilja. I straffprocess finns bland annat stränga beviskrav; domstol kan inte 

döma någon eller sätta ett lägre beviskrav i ett specifikt fall med hänvisning till principen om 

barnets bästa. Barnets bästa ska dock i så stor utsträckning som möjligt vägas in i alla beslut 

som rör barn så länge centrala intressen inom BrB och RB inte åsidosätts. Kravet på att svensk 

rätt ska tolkas i barnkonventionsvänlig anda medför i praktiken att en brottsutredning ska 

anpassas till barnets behov. 

 

Ett led i att anpassa straffprocessen till barnets bästa är införandet av en särskild företrädare för 

barn. I förarbetena till LSF beskrivs att syftet bakom införandet är att förbättra 

förutsättningarna för att utreda brott mot barn och därigenom tillvarata barnets bästa.
 
Det 

betonas i förarbetena vidare att den särskilda företrädaren i sitt agerande helt och hållet ska 

styras av barnets bästa. Det faktum att det i lagtexten är angivet att den styrande principen är 

barnets intresse var enligt regeringen tillräckligt för att uppfylla kravet om att barnets bästa ska 

beaktas i straffprocessen. 
113

 

 

Beträffande barnets rätt att komma till tals uppges i förarbetena att Juridiska fakultetsnämnden 

vid Uppsala universitet i sin remiss efterfrågade att det i lagtexten skulle slås fast att hänsyn 

skulle tas till barnets vilja. Regeringen betonade att hänsyn till barnets vilja med beaktande av 

dess ålder och mognad är en nödvändig förutsättning för att den enskilda företrädaren ska 

kunna tillvarata barnets rätt. Det ansågs däremot inte föreligga något behov av att uttryckligen 

nämna detta i lagtexten.
114
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5.6 Överklagande av beslut genom den särskilda företrädaren 

 

Genom sin särskilda företrädare kan barnet överklaga en ansvarstalan som ogillats av 

domstolen i ett brottmål, oavsett om barnet biträtt åtalet i första instans.
115

 En särskild 

företrädare får inte vägra att ge samtycke till exempelvis ett överklagande av det skälet att han 

eller hon har en annan uppfattning om bevisläget i det aktuella målet.
116

 Som anförts ovan finns 

även möjlighet för barnet att genom sin särskilda företrädare biträda åklagarens åtal och överta 

ett av åklagaren väckt åtal som denne lagt ned. Att den särskilda företrädaren inte får väcka 

enskilt åtal motiveras som tidigare nämnt med att det inte får anses ligga i barnets intresse att 

driva saken vidare i de fall åklagaren beslutar att lägga ned ett åtal.  

 

Förarbetena får förstås som att det i alla beslut företrädaren fattar, även beslut om 

överklagande, ska tas hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Då 

det saknas en uttrycklig bestämmelse i lagtexten och den särskilda företrädarens roll inte prövas 

inom ramen för brottmålet är det i viss mån oklart hur denna bedömning ska göras. I mål enligt 

LVU måste det offentliga biträdet redogöra sin inställning för domstolen om den skiljer sig från 

barnets. Det framkommer då inom ramen för LVU-målet hur biträdet tagit hänsyn till barnets 

vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Praxis inom straffprocessen som illustrerar 

detta beträffande den särskilda företrädaren finns inte. Det får därför konstateras att möjligheten 

för barnet att överklaga genom den särskilda företrädaren är vara avhängig ställföreträdarens 

beaktande av barnets vilja i förhållande till barnets mognad och ålder, men att det till viss mån 

är oklart hur och under vilka omständigheter en sådan bedömning kan göras.  

 

Möjligheten finns i vart fall för barnet att överklaga genom sin särskilda företrädare om det är 

missnöjt med utgången i brottmålet. 
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6. Barnet i LVU-mål 

 

6.1. Talerätt och processbehörighet 

 

I mål enligt LVU betraktas barnet som part och har talerätt. Att ha talerätt och partsbehörighet 

innebär som tidigare nämnt inte att barnet också har processbehörighet (rätt att föra sin egen 

talan). Det är vanligtvis omyndiga, d.v.s barn under 18 år, som saknar processbehörighet. I 

LVU-mål har denna åldersgräns sänkts; ett barn som fyllt 15 år är processbehörigt och har rätt 

att föra sin egen talan i mål enligt LVU (36 § st. 2 LVU). Är barnet under 15 år saknar det 

processbehörighet och ska därför ha en ställföreträdare. Om barnet är under 15 år blir det 

offentliga biträdet enligt LVU utan särskilt förordnande även ställföreträdare för barnet, om 

biträdet inte samtidigt är biträde för vårdnadshavarna. Detta innebär att yngre barn i LVU-mål 

får en självständig ställning gentemot vårdnadshavaren och kan utan vårdnadshavarens 

medverkan överklaga domstolens avgörande och vidta andra processhandlingar.
117

 

 

Motiveringen till att barn i LVU-mål har partsställning är bland annat att det i sådana mål är 

fråga om huruvida barnets hemmiljö utgör en påtaglig risk för barnets hälsa eller utveckling. 

Det kan föreligga intressekonflikt mellan barnet och dess föräldrar i den frågan. Barnets 

partsställning, möjlighet till separat representation samt efter en viss ålder även 

processbehörighet har således sin grund i att förverkliga lagens skyddssyfte.
118

  

 

Barnet har i LVU-mål trots sin partsställning inte möjlighet att själv starta en process om att bli 

ställt under vård. Barnet saknar alltså initiativrätt i dessa mål. 
119

 

 

6.2 Offentligt biträde och ställföreträdare enligt LVU 

 

6.2.1 När utses ett offentligt biträde och vem får utses? 

 

I LVU-mål som rör beslut som är överklagbara (beredande av vård, omedelbart 

omhändertagande e.t.c) ska offentligt biträde förordnas för såväl vårdnadshavare som barn. Ett 
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sådant offentligt biträde ska förordnas om inte behov av biträde saknas (36 och 39 §§ LVU). 

Behövs offentligt biträde för både barnet och dess vårdnadshavare förordnas gemensamt biträde 

om det inte finns motstridiga intressen mellan dem.  

 

Den domstol som handlägger målet förordnar biträdet och det är staten som står för alla 

kostnaderna. Det är som huvudregel socialtjänsten som anmäler behov av offentligt biträde till 

förvaltningsrätten, som därefter beslutar i frågan. Socialstyrelsen har i sina föreskrifter och 

allmänna råd betonat att rätten till offentligt biträde inte enbart föreligger vid ärendets 

slutbehandling när LVU-vård är för handen, utan behov kan finnas redan under 

barnskyddsutredningen.
120

 Trots detta förordnas ofta offentligt biträde först vid ett eventuellt 

tvångsomhändertagande eller när LVU-ansökan ingetts och muntlig  förhandling ska sättas ut.  

Det offentliga biträdet och ställföreträdarens befogenheter och ansvar under en 

barnskyddsutredning är i viss mån oklara.
121

 

 

Syftet med bestämmelserna i 36 § LVU är att den unge inte ska förteträdas av vårdnadshavaren 

i sådana mål och ärenden där det finns motstridiga intressen mellan dem. Innan barnet har fyllt 

15 år övertar barnets offentliga biträde vårdnadshavarens rätt att företräda barnet och blir 

barnets ställföreträdare. På så sätt stärks barnets självständiga ställning gentemot 

vårdnadshavaren. Detta tydliggörs i HFD 2011 ref 78 där Högsta förvaltningsdomstolen fann 

att vårdnadshavarna saknade behörighet att föra barnets talan i målet och vidta 

processhandlingar för barnets räkning eftersom ett offentligt biträde och ställföreträdare 

förordnats. Föräldrarna överklagade i målet ett beslut om att omhänderta barnet för sin egen 

och för barnets räkning samt yrkade att barnets offentliga biträde skulle bytas ut. Domstolen 

bekräftade i domen att barnets rätt till goda uppväxtförhållanden kan ställas mot föräldrarnas 

intressen av att ha barnen hos sig och att det ligger i LVU-målens karaktär att motstridiga 

intressen kan finnas mellan barn och föräldrar. När ett offentligt biträde eller ställföreträdare 

förordnats av domstol har barn möjlighet att vidta processhandlingar även mot 

vårdnadshavarnas vilja.
 
Detta innebär för föräldrarnas del också att de saknar behörighet att 

vidta processhandlingar för barnets räkning.
122
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Vissa för offentliga biträden gemensamma bestämmelser finns i lagen (1996:1620) om 

offentligt biträde. Enligt lagens tredje paragraf förordnas offentligt biträde efter ansökan eller 

när det finns anledning till det. Av femte paragrafen framgår att det ställs samma formella krav 

på offentliga biträden som på biträden enligt rättshjälpslagen (rättshjälpsbiträden) t.e.x. vad 

avser förordnande, byte och ersättning. Beträffande den person som förordnas till offentligt 

biträde får såväl socialnämnden som den unge eller vårdnadshavaren komma med förslag på 

lämplig person. Det behöver inte vara en jurist som förordnas till offentligt biträde enligt LVU, 

i praktiken förordnar dock domstolarna så gott som alltid jurister. Socialstyrelsen understryker i 

sina föreskrifter att ett biträde som företräder barnet ska ha goda kunskaper om barn och barns 

behov i olika åldrar. De krav som uppställs för lämplighet stämmer i regel överens med de krav 

som uppställs för särskild företrädare i straffprocessen.
123

 

 

6.2.2 Det offentliga biträdets uppdrag 

 

Som ställföreträdare för barnet ska det offentliga biträdet företräda barnet i processen och 

framföra barnets åsikter samt tillvarata barnets intressen.
124

 Det offentliga biträdet och 

ställföreträdarens uppgift är även att bevaka att nödvändig utredning angående barnets person 

inhämtas under utredningen.
125

 I uppgiften att bevaka barnets intressen ingår tre delmoment: 

 att förmedla barnets inställning i målet, 

 att bevaka barnets rätt att överklaga samt 

 att bevaka att en tillräcklig utredningsstandard uppnås i målet.
126

 

 

Ur ett advokatetiskt perspektiv innebär uppdraget som offentligt biträde och ställföreträdare att 

den advokat som förordnats ska verka för barnets bästa, tillvarata barnets rätt på bästa sätt och 

efter bästa förmåga visa barnet trohet och lojalitet. Det offentliga biträdet bör framföra barnets 

synpunkter beträffande omhändertagandet samt eventuella önskemål vid förhandlingen. I de 

fall det offentliga biträdet inte delar barnets uppfattning ska biträdet noggrant redovisa båda 

uppfattningarna och utveckla varför dessa skiljer sig åt, vilket gäller såväl ur materiellt som 

processuellt hänseende (exempelvis. frågan om överklagande). Biträdet har således rätt att vid 

förhandlingen redovisa annan uppfattning än det barnet har framfört, sålänge båda 

                                                 
123

 SOSFS 1997:15, s.109 f. 

124
 Hollander 2004, s.70. 

125
 Prop 1994:95:224, s.57. 

126
 Kaldal 2010, s.155. 



54 

 

uppfattningar redovisas. Den uppfattning som det offentliga biträdet redovisar och som denne 

anser ”bäst tjänar barnets intresse” blir dock processrättsligt barnets inställning i målet.
127 

 

Utgångspunkten är att ställföreträdaren har att tillmäta den unges åsikter betydelse i förhållande 

till ålder och mognad. Ställföreträdaren ska i varje enskilt fall också bedöma barnets förmåga 

att förstå innebörden och konsekvenserna av den uppfattning som barnet framfört. Efter att 

barnet fyllt 15 år ska det offentliga biträdet endast agera som ombud och redogöra barnets 

inställning oavsett biträdets egen uppfattning.
128

 

 

Advokatsamfundet har i ett PM om advokatens uppdrag för svaga eller utsatta klienter 

framställt vissa dilemman som kan uppkomma för det offentliga biträdet och ställföreträdaren 

enligt LVU. Ett av dessa dilemman är det ”dubbla uppdrag” som biträdet har; dels att föra fram 

barnets inställning och dels att verka för barnets bästa, oberoende av barnets egen uppfattning. 

Ställföreträdaren ska med bekatande av barnets önskemål hävda den uppfattning som han eller 

hon anser är bäst för barnet. Om den unge och ställföreträdaren har olika uppfattningar leder 

det ytterst till att en intressekonflikt anses föreligga. Enligt vägledande regler om god 

advokatsed borde advokaten i sådana fall egentligen frånträda uppdraget. Advokatsamfundet 

anför dock i sitt PM att den dubbla lojaliteten inte strider mot de grundläggande principerna om 

god advokatsed så länge både det offentliga biträdets och barnets uppfattning redovisas och det 

utvecklas varför dessa eventuellt skiljer sig åt.
129

  

 

Advokatsamfundet framlyfter vidare i sitt PM den risken att domstolen  kommer att lägga 

större tyngd vid de omständigheter som anförs av socialnämnd och ställföreträdare än de 

omständigheter som den unge anför.
130

 Hur och om dessa dilemman påverkar barnets 

möjlighet att överklaga disktueras närmare i kapitel 8. 

6.3 Hänsyn till barnets bästa och vilja 

 

Förutom det offentliga biträdet och ställföreträdarens har även socialnämnden en skyldighet att 

verka på olika sätt för att barnets bästa skall tillgodoses.  I samtliga beslut som fattas enligt 
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LVU ska det som är bäst för den unge vara avgörande. Detta framgår av 1 § 5 st. LVU. Detta 

kan ses som ett led i att verka för att barnets bästa tillgodoses.
131  

 

Bestämmelsen i 1 § 5 st. LVU innebär, på samma sätt om FB 6:2 a i vårdnadsmål, att något 

annat intresse inte får sättas före det som är bäst för barnet.
132

 LVU är dock uppbyggd på så sätt 

att det inte går att frångå de i lagen angivna rekvisiten för ett tvångsomhändertagande. Det är 

först när samtliga rekvisit är uppfyllda som tvångsvård kan bli aktuellt. De rekvisit som krävs 

för ett tvångsomhändertagande har å andra sidan sin utgångspunkt i barnets behov av skydd och 

därmed även barnets bästa.
133

 

 

Det är upp till socialnämnden och domstolen att bedöma vad som är barnets bästa i det enskilda 

fallet. I förarbetena understryks betydelsen av att både dokumentera barnets berättelse och 

önskemål och de analyser som ligger till grund för bedömningen av barnets bästa. Detta ska 

utgöra delar av beslutsunderlaget. Socialnämnden ansvarar för att nödvändiga uppgifter om 

barnet inhämtas under utredningen.
134

  

 

I mål enligt LVU är barnet som tidigare nämnt part och har barnet fyllt 15 år är det dessutom 

processbehörigt och kan föra sin egen talan i processen. Yngre barn har inte sådan behörighet. I 

syfte att stärka de yngre barnens ställning ytterligare, utöver bestämmelserna om offentligt 

biträde, har samtliga barn även tillerkänts en rätt att komma till tals enligt 36 § 1-2 st LVU. Där 

framkommer följande: 

 

”Den unge ska få relevant information. Den unge ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i 

frågor som rör honom eller henne. Om den unge inte framför sina åsikter, ska hans eller hennes 

inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. Den unges åsikter och inställning 

ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. 

   Om den unge har fyllt 15 år, har han eller hon rätt att själv föra sin talan i mål och ärenden 

enligt denna lag. Den som är yngre får höras i domstol, om han eller hon inte kan antas ta 

skada av det. /../” 
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Rätten att komma till tals har såväl en materiellrättslig som processrättslig sida. Den 

materiellrättsliga sidan avser beslutsfattarens ansvar att ta hänsyn till barnets vilja, med 

beaktande av barnets ålder och mognad. Den processrättsliga sidan tar sikte på barnets rätt att 

uttrycka sin vilja i processen samt att den vilja barnet gett uttryck för ska tillföras rättens 

beslutsunderlag.
135

  

 

I lagens förarbeten påpekas att 36 § LVU är en direkt anpassning till artikel 12 BK. I artikeln 

ges inte några specifika åldersgränser eller någon definition av begreppet mognad utan det 

måste i varje enskilt fall göras en bedömning av barnets förmåga att förstå det som barnet 

uttrycker sin åsikt om.
136

   

 

Socialnämndens ansökan om vård enligt LVU ska innehålla en redogörelse för hur relevant 

information lämnats till barnet samt barnets inställning (4 § LVU). Det är viktigt att information 

ges till den unge så tidigt som möjligt för att den unge ska kunna ge uttryck för sin inställning i 

ett tidigt skede. Vilken inställning barnet har påverkar i sin tur klagorätten då enbart beslut som 

gått barnet emot kan överklagas (se vidare avsnitt 6.4). Då barnet inställning i vart fall delvis är 

grundat på den information som lämnats till honom eller henne påverkar socialnämndens 

informations- och dokumentationsansvar även barnets rätt att överklaga. Vilken typ av 

information som lämnas och när den lämnas är av stor betydelse. Om information inte kunnat 

lämnas eller barnets inställning inte kunnat inhämtas ska socialnämnden redogöra för skälen till 

detta.
137

  

 

Den materiella betydelsen av barnets vilja vid omhändertaganden enligt LVU har i praxis inte 

varit en lika stor fråga som barnets vilja i mål om vårdnad, boende och umgänge. 

Formuleringen i 36 § LVU är något svagare än motsvarande bestämmelse i FB 6:2 a då regeln i 

LVU främst tar sikte på utredning och inte domstols rättstolkning eller frågan om huruvida 

tvångsvård ska medges eller ej. Detta kan enligt Schiratzki förklaras dels av att barn har en 

starkare processrättslig ställning i dessa mål, men även att det är fråga om tvångsvård.
138
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Det får i detta sammanhang särskilt uppmärsksammas om att rätten att komma till tals och få 

sin vilja beaktad är en fråga om en rättighet för barnet. Barnet ska aldrig pressas till att avge ett 

ställningstagande eller redogöra för ett förhållande. Samtal med barnet ska ske på barnets 

villkor och det offentliga biträdet/ställföreträdarens uppgift är att stärka barnets ställning genom 

att vara språkrör för barnet.
139

  

 

6.4 Överklagande av beslut genom det offentliga biträdet  

 

Barnet kan genom sitt offentliga biträde och ställföreträdare överklaga domstolens avgöranden 

och vidta andra processhandlingar. Om ansökan om vård inges till förvaltningsdomstol är det 

beslut som domstolen fattar i vårdfrågan ett överklagbart beslut. Det är det offentliga biträdets 

ansvar att tillse att beslut och domar blir överklagade om barnet skulle önska det och tillräcklig 

ålder och mognad uppnåtts för att barnets vilja ska tillmätas betydelse.
140

  

 

LVU-mål överklagas enligt bestämmelserna om förvaltningsbesvär vilket innebär att den som 

förvaltningsrättens dom går emot har klagorätt (33 § st. 2 FPL). Om klagorätt föreligger kan 

barnet genom sitt offentliga biträde överklaga domstolens avgörande. Barn och vårdnadshavare 

kan överklaga oberoende av varandra.
141

 Huruvida avgörandet går barnet emot beror på 

beslutets innebörd och barnets inställning till beslutet. Som tidigare nämnt är det offentliga 

biträdet skyldigt att redogöra för både barnets och sin egen inställning i målet om dessa skiljer 

sig åt. Den inställning som det offentliga biträdet anser är förenlig med barnets bästa och bäst 

tjänar barnets intresse blir dock formellt sett barnets inställning i målet. Det är denna inställning 

som är utgångspunkten för bedömningen om klagorätten.  

 

Det är inte enbart beslut om tvångsomhändertagande som får överklagas. Barn kan både 

motsätta sig eller önska ett omhändertagande och alltefter beslutets innebörd och med hänsyn 

till barnets egen inställning kan barnet bli klagoberättigat.  I RÅ 2006 ref 10 tillstyrkte barnen 

genom sin ställföreträdare bifall till nämndens ansökningar om att de skulle beredas vård med 

stöd av 2 § LVU. Detta medförde att länsrättens dom varigenom ansökningarna avslogs kom att 

gå dem emot. Barnen blev därmed klagoberättigade. Ett barn har således enligt vad som 
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framkommer av domen rätt att genom sin ställföreträdare även överklaga dom som innebär att 

det inte bereds vårt enligt LVU. I sin rättsfallskommentar till målet anför Hollander att domen 

är principiellt viktig i det avseendet att den sätter barnet i fokus genom att konstatera att ett 

beslut om tvångsvård kan vara i barnets intresse. Hollander anför vidare att domen stärker 

barnets talerätt i sociala mål och det offentliga biträdets roll att som barnets ställföreträdare 

kunna bryta socialnämndens dominans att bedöma vad som utgör barnets bästa.
142

  

 

Som tidigare nämnt uppmärksammar Advokatsamfundet att det offentliga biträdet ibland kan 

ha ”dubbla uppdrag”. Har barnet uppnått viss ålder mognad och klart gett uttryck för att han 

eller hon vill att ett avgörande ska överklagas ska det offentliga biträdet tillse att så sker. Detta 

illustreras i HFD 2014 ref. 38 som är ett viktigt avgörande i detta sammanhang. Ett icke 

processbehörigt barn som var 13 år gammalt ansågs i detta mål berättigat att överklaga ett 

beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU, detta trots att det offentliga biträdet som 

även var barnets ställföreträdare angivit barnets inställning som positivt till omhändertagandet. 

Ställföreträdaren överklagade för barnets räkning och menade att barnet visat sig förstå vad ett 

överklagande innebär. Dock vidhöll ställföreträdaren sin personliga åsikt att omhändertagandet 

skulle bestå. Kammarrätten beslutade att avvisa ställföreträdarens överklagande och angav som 

skäl att ställföreträdarens talan inte kunde föranleda någon  åtgärd eftersom han, såsom talan 

utformats, inte yrkade någon ändring av förvaltningsrättens beslut. Förvaltningsrättens dom 

kunde inte anses gå barnet emot eftersom barnets inställning som ställföreträdaren angivit var 

att socialnämndens ansökan om tvångsomhändertagande skulle beviljas, vilket så skett. Barnet 

saknade rätt att föra sin egen talan i målet och kunde inte heller ge ställföreträdraren i uppdrag 

att som ombud föra dess talan. Ställföreträdaren överklagade kammarrättens beslut och yrkade 

att Högsta förvaltningsdomstolen skulle besluta att kammarrätten skulle pröva frågan om 

omedelbart omhändertagande i sak. Ställföreträdaren betonade att överklagandet skulle 

betraktas barnets överklagande, även om processhandlingen vidtogs av honom som 

ställföreträdare, och att barnet uppnåt tillräcklig mognad för att själv kunna göra en bedömning 

i frågan. Högsta förvaltningsdomstolen inhämtade yttrande i målet från Sveriges 

advokatsamfund som anförde följande mot bakgrund av syftet med bestämmelsen i 36 § LVU: 
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”Syftet är att förstärka barnets rätt att komma till tals och att ett ökat fokus ska ägnas åt vad 

som kan anses vara barnets bästa. Att inte medge ställföreträdaren och det offentliga biträdet 

en rätt att överklaga beslut i enlighet med den unges uttalade önskemål härom, får till följd att 

den unge förvägras en flerinstansprövning.” 

 

Advokatsamfundet avslutade sitt yttrande med att betona att barnet i målet uppnått viss mognad 

och klart gett uttryck för en vilja att överklaga förvaltningsrättens beslut. Det anfördes även att 

barnet måste anses berörd av beslutets rättsliga verkningar på ett enligt honom negativt sätt i 

enlighet med reglerna om förvaltningsbesvär. Högsta förvaltningsdomstolen beslutade att låta 

barnet genom sin ställföreträdare ha rätt att överklaga förvaltningsrättens beslut, trots att 

ställföreträdaren för egen del och beträffande barnets inställning i målset anfört att 

omhändertagandet skulle bestå.  
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7. Barnet i vårdnadsmål 

 

7.1 Talerätt och processbehörighet 

 

Utgångspunkten i svensk rätt är att vårdnaden om ett barn bör vara gemensam. I de fall 

föräldrarna inte kommer överens om vem som ska vara vårdnadshavare fastställs vårdnaden 

genom dom (FB 6:5). Rättsliga ändringar i vårdnaden kan göras när som helst och flera gånger 

under ett barns uppväxt.
143

 Det är en förälder som väcker talan om ensam eller gemensam 

vårdnad (FB 6:5 st.1). Talerätt i mål om vårdnad tillkommer föräldrarna samt i vissa fall 

socialnämnd.
144

 Barn har ingen talerätt eller partsbehörighet i mål om vårdnad och inte heller 

rätt till ett ombud i dessa mål. I vårdnadstvister till skillnad från sociala mål är barn motpart till 

en förälder och inte till det allmänna, varför andra hänsyn ska tas.
145

 En annan förklaring till att 

det är så tydliga skillnader mellan barnets rättsliga position i LVU-mål och i vårdnadsmål är att 

förekomsten av en öppen konflikt accepteras mellan barnet och vårdnadshavaren i de sociala 

målen medan det inte anses föreligga någon motsvarande konflikt i de familjerättsliga målen.
146

 

Reglerna om talerätt i mål om vårdnad har vidare sin utgångspunkt i att vårdnaden anses vara 

en rättighet och skyldighet för föräldrarna och inte barnet. Därför är det enbart föräldrarna som 

är parter och har talerätt i dessa mål.
147

   

 

Med anledning av att barn saknar talerätt i mål om vårdnad tillmäts istället barnets rätt att 

komma till tals stort utrymme. Större vikt läggs vid barnets vilja i vårdnadsmål än LVU-mål.
148

  

Enligt Kaldal ska dock detta inte likställas vid en partsställning; barnets roll i mål om vårdnad 

kan istället karaktäriseras som ett ”bevismedel med rätt att komma till tals”.
149

 Av FB 6:11 

framkommer att barnets vårdnadshavare ska ta hänsyn till barnets synpunkter och önskemål i 

takt med barnets stigande ålder och mognad, detta innebär dock inte en legal möjlighet för 

barnet att inverka på förälderns processföring vid en eventuell vårdnadstvist.  Den möjlighet 

som finns i LVU-processer och brottmål att utse en utomstående person till barnets 
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ställföreträdare finns inte i vårdnadsmål. Det är alltså barnets vårdnadshavare som beslutar hur 

barnets ska agera i processen och är den som i barnets namn företar bindande 

processhandlingar.
150

 

 

Frågan om införande av talerätt (med argumentations- och klagorätt) för barn i vårdnads- och 

umgängesfrågor har vid ett flertal tillfällen förordats.
151

 Inget av förslagen har lett till 

lagstiftning utan man har istället konstaterat att barnets vilja i först hand ska klargöras genom 

utredning under processen.
152

 Barnet är i dessa mål utelämnat att lita på att andra aktörer för att 

få fram dess åsikter och inställning i processen. 

 

Eftersom barn i vårdnadsmål varken har talerätt eller partsbehörighet kan de inte heller 

överklaga ett beslut om vårdnad. Klagorätten tillkommer således enbart föräldrarna i deras 

ställning som part. 

 

7.2 Diskussionen om införande av talerätt för barn i vårdnadstvister 

 

7.2.1 SOU 1979:63 - talerätt för barn samt barnombud 

 

En återkommande fråga avseende barns deltagande i familjerättsprocesser har under de senaste 

årtiondena varit barnets talerätt och processbehörighet i vårdnadstvister. Utredningen om 

barnets rätt har i två betänkanden, SOU 1979:63 och SOU 1987:7, föreslagit att barn ska ha 

talerätt i mål om vårdnad, boende och umgänge. Talerätt innebär som tidigare nämnt att en 

person har rätt att vara part och agera i en process. Det innebär bl.a. en rätt att initiera en 

process, åberopa bevisning, framföra argument, ställa frågor och överklaga rättens beslut. Den 

talerätt som disktuerats för barn i vårdnadsmål har främst rört talerätt utan initiativrätt.
153

 

 

I SOU 1979:63 lade utredningen om barnets rätt sitt första förslag om talerätt för barn i mål om 

vårdnad och umgänge.
154

 Förslaget innebar att barnet skulle ha en självständig partsställning 

och genom ställföreträdare kunna framställa egna yrkanden, fullfölja talan till högre instans 
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m.m. Utgångspunkten var att föräldrar och barn kan ha motstridiga intressen att bevaka i en 

vårdnadstvist och att det därför är olämpligt att låta barnets företrädas av föräldrarna. 

Utredningen fann vidare att det var otillfredsställande att barn inte kan delta i rättegången som 

en självständig part och inte heller överklaga ett avgörande som enligt barnets mening strider 

mot dess bästa.  Slutsatsen i betänkandet var sålunda att barnets processuella ställning måste 

förbättras när det gällde frågor om vårdnad och umgänge som på ett påtagligt sätt berör barns 

personliga förhållanden.   

 

Utredningens förslag var att barn skulle ges möjlighet att utföra alla processhandlingar som är 

förknippade med talerätt; väcka talan, föra talan som egen part i processen och överklaga 

underrättens dom om barnet är missnöjd med beslutet. Barn skulle enligt utredningen även ges 

möjlighet självständigt ta upp frågan om vårdnadens överflyttning från ena föräldern till den 

andra till prövning, dock inte väcka talan om att gemensam vårdnad ska upplösas eller 

återupptas. Barns talerätt i dessa mål var dock inte kombinerat med en processbehörighet. 

Utredningen ansåg att barnet skulle ha partsbehörighet och talerätt men företrädas av en 

ställföreträdare (ett så kallat barnombud). Det diskuterades i utredningen om huruvida barn som 

fyllt 15 år skulle ges processbehörighet på samma sätt som i LVU-mål, men en sådan 

utformning av reglerna antogs kunna föranleda att pubertetsbetingade konflikter mellan 

föräldrar och barn blev rättsliga processer. Yngre barn kunde enligt utredningen inte heller ges 

processbehörighet då dessa inte ansågs kapabla att uttala önskemål i fråga om ombud eller ge 

ombudet instruktioner. En talerätt för barn i dessa tvister i kombination av införande av 

barnombud ansågs vara tillräckligt.  

 

Barnombudet skulle vara en person med kunskap och erfarenhet av barn och barns behov samt 

ha juridisk utbildning. Ombudets befogenheter skulle vara de befogenheter barnet själv skulle 

ha haft om det varit processbehörigt. Uppgifterna för ombudet skulle vara att bevaka barnets 

intressen, hålla sig underrättat om barnets uppfattning i de frågor som var föremål för rättens 

prövning samt fullfölja talan i högre instans om rättens avgörande inte var förenligt med 

barents bästa. En sådan bedömning skulle göras av ombudet i samråd med barnet, om det hade 

uppnått tillräckligt mognad. Ett barn som fyllt 15 år hade dock den slutliga beslutanderätten 

gentemot ombudet i fråga om överklagande av ett beslut. 

 

Många av remissinstanserna var positiva till förslaget om införande av talerätt, ett flertal 

remissinstanser förhöll sig neutrala till förslaget medan endast ett fåtal var direkt negativa till 
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utredningens förslag. Kammarrätten i Stockholm framförde i sin remiss att den erfarenhet de 

hade av offentligt biträde för minderåriga i vårdnadsmål var att ett sådant inte tillförde någon 

egentlig betydelse i målet och att biträdets egna bedömning av vad som är barnets bästa 

marginaliserades gentemot barnavårdsnämndens och domstolens egen bedömning. 

Kammarrätten menade även att processen kunde försenas och kompliceras i onödan med en 

ytterligare part i målet vilket sätter press på barnet samt ökar det allmännas kostnader. Juridiska 

fakultetsnämnden vid Uppsala universitet uttalade i sin remiss att förslaget visserligen berörde 

viktiga frågor, men att en talerätt för barn skulle skapa en ”besvärande disharmoni” mellan 

barnet och dess föräldrar. Detta skulle enligt fakultetsnämnden inverka negativt på barnets 

intressen.
 155

. 

 

7.2.2 SOU 1987:7 - partiell talerätt och processbehörighet från 12 års ålder 

 

Utredningens andra betänkande kom år 1987 där förslaget om talerätt för barn i mål om 

vårdnad och umgänge omarbetats.
156

 Utredningen vidhöll förslaget om talerätt för barn men 

denna gång utan initiativrätt. Enligt det omarbetade försalget skulle barn inte på egen hand 

kunna starta en process mot föräldrarna. Motiveringen var att en förändring i vårdnadsfrågan 

inte kunde åstadkommas om inte föräldrarna eller den förälder som skulle få ytterligare 

vårdnadsansvar var positivt inställd till förändringen. Beträffande talerätten, dock utan 

iniativrätt, anförde utredningen att det var svårt att motivera varför barn inte skulle ha talerätt i 

vårdnadstvister då sådana mål rör både föräldrarnas och barnets intressen. En talerätt för barn 

skulle enligt utredningen även ge barnet en bättre garanti att få komma till tals i processen och 

eventuellt minska antalet onödiga domstolsprocesser. Föräldrarna skulle i större utsträckning 

vara försiktiga med att starta en process med vetskap om att barnet kan komma att uppträda 

som part i processen. Benägenhet för föräldrarna att själva lösa konflikter sinsemellan skapar i 

sin tur en mer stabil tillvaro för barnet. 

 

Det ursprungliga förslaget i SOU 1979:63 modifierades på så sätt att barn skulle vara 

processbehöriga från och med 12 års ålder. Motiveringen till åldersgränsen var att man ansåg 

att barn vid denna ålder nått den mognad och erfarenhet som krävs för att kunna ta ställning 

och fatta beslut. Om barnet var under tolv år skulle det företrädas av en särskild ställföreträdare 
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i de svårare vårdnadstvisterna, som skulle företräda barnet i alla delar av målet. Den särskilda 

företrädarens uppdrag skulle vara aktuellt enbart om en intressekonflikt förelåg mellan barnet 

och dess föräldrar.
157

  

 

I utredningen diskuterades eventuella problem som kunde uppkomma genom förslaget. Bland 

annat det faktum att barn inte till lika stor grad som vuxna har en egen ståndpunkt och att ett 

stort ansvar således vilar på vem som representerar barnet i processen. Vidare 

uppmärksammade utredningen även om risken att en talerätt kunde göra motsättningarna i en 

vårdnadsprocess ännu mer infekterade. Talerätt för barn innebär att barnet tvingas välja sida 

och ta ställning för den ena föräldrern och mot den andre, något som kan öka inbördes 

motsättningarna mellan föräldrarna och sätta ytterligare press på barnet. Utredningen ansåg 

dock att fördelarna med en talerätt för barn övervägde nackdelarna och förslaget om talerätt 

lades ändå fram.  

 

Majoriteten av remissinstanserna var positiva till det omarbetade förslaget om talerätt för barn, 

dock framförde de flesta instanser att åldersgränsen för processbehörighet skulle vara 15 år 

istället för utredningens föreslagna 12 år.
158

  

 

7.2.3 Prop. 1994/95:224 – talerätt blir rätt att komma till tals 

 

Inget av förslagen om talerätt för barn har resulterat i en lagändring. Båda förslagen avvisades 

flera år senare genom propositionen 1994/95:224 om barns rätt att komma till tals, som skulle 

ersätta en talerätt för barn i vårdnadsmål. Motiveringen var följande: 

 

”En vårdnads- eller umgängestvist innebär en stark känslomässig påfrestning för de 

inblandade. Även andra mål och ärenden som berör barn kan vara känsliga. Det har i många 

sammanhang framhållits att ett barn aldrig får pressas till att uttrycka en åsikt eller till att ta 

ställning för någon av föräldrarna mot varandra. Regeringen instämmer helt i detta. 

 

Det är också viktigt att beakta att det i handläggningen av vårdands- och umgängesmål och i 

nadra mål och ärenden som angår ett barns person måste det finnas utrymme för flexibilitet. 
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Det är inte säkert att en formell talerätt för barn är det bästa sättet att tillgodose barnet 

sintressen och se till att barnets vilja verkligen kommer fram och blir beaktad. Det är inte ens 

säkert att en formell talerätt är önskvärd. Egen talerätt är inget självändamål. Det väsentliga 

är att barnets vilja verkligen blir beaktad och att den blir beaktad på rätt sätt. Frågan om 

barns talerätt i olika mål och ärenden bör bedömas från den utgångspunkten.”
159

 

 

I propositionen kritiserades ytterligare punkter i utredningens förslag. Regeringen ansåg bland 

annat att den talerätt som föreslagits av utredningen skiljde sig väsentligt från den egentliga 

innebörden av en talerätt. Enligt utredningen skulle barnets föräldrar vara både barnets 

ställföreträdare och motpart i processen om inte motstridiga intressen förelåg, och barnet 

behövde trots sin talerätt egentligen inte ta ställning i själva sakfrågan. Regeringen ansåg att 

detta var principiellt främmande för talerätten.
160

 Det uppmärksammades vidare i propositionen 

att de små barnen skulle bli beroende av en ställföreträdare i processen eftersom de inte själva 

kunde lämna uppgifter till ombudet. De äldre barnen skulle i sin tur känna ökad press och 

riskera att försämra relationen med föräldrarna Ombudsfunktionen kritiserades även på den 

grunden att den skulle innebära en avsevärd ökning i kostnaderna för det allmänna.  

 

Det väsentliga, enligt regeringen, var inte att barnet tillerkändes talerätt utan att barnets vilja 

verkligen kom fram och blev tillbörligt beaktad. Det infördes genom propositionen en 

bestämmelse i föräldrabalken om att rätten är skyldig att i mål och ärenden om vårdnad och 

umgänge ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Det ansågs 

således vara tillräckligt att domstolen skulle fästa avseende vid barnets vilja. Någon formell 

talerätt behövde enligt regeringen inte införas. 

 

Trots att inget av förslagen om talerätt för barn har realiserats återkommer frågan om talerätt i 

vårdnadsmål med jämna mellanrum i debatten. I Rädda Barnens tilläggsrapport från 2014 till 

FN:s kommitté för barnets rättigheter angående Sveriges femte rapport diskuteras barnets rätt 

att komma till tals i vårdnadstvister. Rädda Barnen anför bland annat följande i rapporten: 

 

”Enligt svensk lag är barn inte part i vårdnadstvisten, och har därmed inte talerätt och inte rätt 

till eget ombud. Socialtjänsten ska göra utredningar om vårdnadsfrågan inför en förhandling i 
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domstol, och i denna ska barnet höras, efter ålder och mognad. Det finns dock brister i 

dokumentationen av detta, och det är sällan som barnet hörs direkt av domaren och 

nämndemännen i domstolen. På grund av detta är det av yttersta vikt att barnet har möjlighet 

att få ett eget ombud.”
161

 

 

I rapporten uppmärksammas att barn fortfarande saknar talerätt i vårdnadstvister idag, och 

förslag framställs om att barn som befinner sig i vårdnadstvister ges rätt till ett eget juridiskt 

ombud som får talerätt å barnets vägnar. 

  

7.3 Diskussionen om separat representation av barn i vårdnadstvister 

 

När det gäller rätten till ombud tillkommer den i första hand den som har talerätt och är part i 

ett mål. Frågan om barns rätt till ombud i vårdnadstvister har kommit att kopplas till om barn 

ska ges talerätt eller ej, då barn saknar talerätt i dessa typer av mål.
162

 Diskussionen om 

införande av ombud för barn i vårdnadstvister är ändå av stor betydelse i frågan om barnets 

tillgång till ett effektivt rättsmedel och ska beröras separat i detta avsnitt. 

 

I de tidigare framlagda förslagen av utredningen som redogjorts ovan (SOU 1987:7 och SOU 

1979:63) föreslås införandet av ombud för barn i vårdnadstvister i samband med att de 

tillerkänns talerätt. I det första av förslagen anfördes att barn skulle ha talerätt men företrädas 

av ställföreträdare (s.k. barnombud). I det senare förslaget skulle barn vara procesbehöriga från 

och med 12 års ålder och yngre barn skulle biträdas av ett ombud som också skulle fungera 

som en särskild företrädare och i barnets intresse föra dess talan. Dessa förslag motsvarar i 

princip den processuella ställning som barn har idag i mål enligt LVU.
163

 Barn har i LVU-mål 

inte initiativrätt och kan inte själv starta en process om att bli omhändertagna, men de har 

talerätt och dessutom processbehörighet redan vid 15 års ålder. Barnet har i LVU-mål som 

tidigare nämnt även rätt till ett offentligt biträde och när barnet inte är processbehörigt är det 

offentliga biträdet också ställföreträdare för barnet. 

 

Trots att lagstiftningen gått i riktningen att stärka barns processuella ställning i mål som rör de 

                                                 
161

 Rädda barnen II, s.18. 

162
 Kaldal 2014, s.214. 

163
 Dahlstrand, s.289. 



67 

 

själva har barn i vårdnadsmål idag varken talerätt, processbehörighet eller rätt till ombud. 

Barnets rätt till ett eget ombud har övervägts ett flertal gånger. Syftet med att förse barnet med 

ett eget ombud tycks vara att den ska fungera som språkrör för barnet i de mål som bedöms 

som särskilt svåra eller där barnet och föräldrarna har motstridiga intressen.
164

  

Justitiedepartementet övervägde i DS 2002:13 frågan om att införa en möjlighet att förordna 

juridiskt biträde åt barn i vissa vårdnads- boende- och umgängestvister. Det föreslogs att 

barnets rätt till offentligt biträde i mål och ärenden enligt LVU skulle utvidgas och att det i 

vissa mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge skulle vara möjligt för domstolen att 

förordna ett särskilt biträde för barnet.
165

 Ett sådant biträde skulle förordnas vid synnerliga skäl 

och tillvarata barnets intressen i målet. Biträdet skulle även se till att barnets inställning 

klarläggs och redovisas för rätten och söka få parterna att nå en samförståndslösning. Under 

förhandling i målet eller ärendet skulle biträdet ha rätt att ställa frågor till parter och andra 

personer som hörts. Förslaget innebar dock inte att barnet skulle bli part i målet utan skulle 

medföra att barnets ställning i processen stärktes. 

 

Flera av riksdagspartierna gick samman och framförde en begäran om lagförslag om eget 

ombud för barn i svåra vårdnadstvister, med anledning av justitiedepartementets utredning. 

Begäran avslogs i LU 2005/2006:27 och har trots påtryckning inte lett till lagstiftning. 

 

Diskussionen om införande av eget ombud för barn i familjemål pågår alltjämt. Ryrstedt skriver 

i sin artikel från 2006 att det i den känslomässigt svåra process som föreligger för barnet då 

föräldrarna befinner sig i tvist kan innebära en förbättring att låta barnets uppfattning företrädas 

av ett självständigt ombud. Ett sådant ombud skulle ha en särskild utbilning för att kunna 

uttolka barnets uppfattning efter att ha träffat barnet under flera tillfällen. Ombudet skulle 

fokusera på att tillvarata barnets intressen och barnets bästa och ha den enda lojaliteten att 

företräda barnet. Ryrstedt gör en jämförelse med systemet i Norge, Australien och England där 

barnet har rätt till någon typ av eget ombud.
166

 Kaldal skriver så sent som 2014 att ett ombud 

för barn i vårdnadstvister kan bidra till att barnets prespektiv lyfts fram och att fokus flyttar från 

föräldrarnas konflikt till det som är bäst för barnet. Det framhålls dock att uppgiften att 

företräda barn i vårdnadstvister är ett krävande och ansvarsfullt uppdrag och att enbart personer 
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med särskild kompetens ska kunna få ett sådant domstolsuppdrag.
167

  

 

7.4 Hänsyn till barnets bästa och vilja 

 

Som framgått ovan saknar barn talerätt i vårdnadsmål. Det finns dock en omfattande möjlighet 

för barn att komma till tals i dessa typer av mål vilket ska kompensera för avsaknaden av 

talerätt. 

 

Innan ett mål om vårdnad, boende och umgänge avgörs av domstol ska rätten tillse att barnets 

bästa är utrett. Inget annat intresse ska i vårdnadstvister ges företräde framför barnets bästa, 

vilket framgår av FB 6:2 a st.1. Den inledande meningen i paragrafen infördes genom prop 

1997/98:7 där regeringen betonade att principen är central för alla frågor som rör barn.
168

 

Ansvaret för att barnets bästa i ett mål om vårdnad blir tillbörligt utrett, att det blir en del av 

rättens beslutsunderlag och att det beaktas ligger ytterst på domstolen. Detta följer av 

officialprincipen som uttrycks i FB 6:19 st.1 och gäller såväl det slutliga beslutet som 

interimistiska beslut. Vid bedömningen av vad som utgör barnets bästa ska hänsyn tas till allt 

som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande samt dess utveckling. Såväl kortsiktiga och 

långsiktiva effekter för barnet ska beaktas.
169

 

 

En skyldighet att beakta barnets vilja stadgas i FB 6:2 a st. 3. Där anges att ”hänsyn ska tas till 

barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad”.  Det är viktigt att domstolen får 

kännedom om barnets egen uppfattning och önskemål, att dessa kommer fram i processen och 

att de blir beaktade.
170

 Barnet får en rätt att komma till tals och framföra sin vilja och 

inställning under målet. När barnets vilja klarlagts har domstolen sedan att ta hänsyn till vilken 

betydelse det ska tillmätas med beaktande av barnets ålder och mognad. Barnets egen 

uppfattning och önskemål är viktigt för att barnet ska vara delaktigt i beslutet om vårdnad, utan 

att behöva känna att det väljer sida och ansvar i konflikten.
171

 Har barnet uppnått sådan mognad 

att dess vilja bör respekteras bör domstolen i allmänhet följa barnets önskan.
172

 Tidigare var 
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huvudregeln att barnets önskemål skulle respekteras från att barnet har fyllt tolv år eller uppnått 

motsvarande mognad. Den nu rådande huvudprincipen är att barns vilja ska beaktas oberoende 

av ålder med utgångspunkt i det berörda barnets personliga förutsättningar. Regeringen tog upp 

frågan om en bestämd åldersgräns för när barnets vilja ska beaktas men konstaterade att det inte 

var lämpligt att i lagen ange en viss åldersgräns. Det finns således inte längre någon åldersgräns 

för när barnet ska tillfrågas inom ramen för en vårdnadsutredning. Bedömning får göras från 

fall till fall.
173

 

 

Ansvaret för att barnets vilja verkligen kommer till utryck och blir en del av rättens 

beslutsunderlag ligger ytterst på domstolen. Det innebär att domstolen inte kan fatta ett beslut 

innan barnets vilja har utretts. Uppdraget att utreda barnets vilja är överlämnad åt 

socialnämnden som enligt FB 6:19 st. 2 ges tillfälle att lämna upplysningar i form av en 

vårdnadsutredning. Vårdnadsutredningen är ett obligatoriskt moment i en vårdnadstvist. Innan 

tingsrätten fattar ett interimistiskt beslut ska Socialnämnden lämna s.k snabbupplysningar 

enligt FB 6:20 st. 2. Den som utför utredningen ska klargöra barnets inställning och redovisa 

den för rätten samt lämna förslag till hur tvisten bör lösas i enlighet med barnets bästa.
174 

Det 

var genom de nya vårdnadsreglerna från 2006 som bestämmelsen infördes om att 

socialnämnden innan den lämnar snabbupplysningar ska, om det är lämpligt, höra barnet. Det 

har stärkt barnets ställning i vårdnadstvister och beaktandet av barnets vilja. Regeringen 

motiverade det förstärkta skyddet för barnet med att barns vilja i många fall inte redovisades 

för domstolen och att viljan, när den redovisades, inte alltid följdes. Det uppmärksammades 

även om att domstolarna hade en tendens att ställa alltför höga krav på att barnet ska ha uttryckt 

en bestämd uppfattning för att dess inställning ska beaktas. Genom att införa en möjlighet för 

barn att komma till tals vid vårdnadsutredningar och vid snabbupplysningar säkerställdes att 

barnets inställning kunde klarläggas och redovisas för domstolen.
175

  

 

Att domstolen har skyldighet att ta hänsyn till barnets vilja innebär att domstolen ska tillse att 

barnet haft möjlighet att närmare redovisa sin inställning. Skyldigheten är dock inte absolut; om 

föräldrarna är överens och inget talar för att barnet har någon annan åsikt behövs inte någon 

utredning av banets vilja.
 
Finns det inte underlag för att ta hänsyn till barnets vilja ska 
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utredningen kompletteras med dessa uppgifter.
176

 Bestämmelserna om klarläggande av barnets 

inställning tar alltså främst sikte på fall där frågorna om vårdnad är tvistiga.
177

  

 

Om domstolen anser att barnet behöver höras ytterligare, utöver de samtal som förevarit mellan 

socialnämnden och barnet, kan det beslutas om att höra barnet inför rätten vid 

huvudförhandlingen. I lagen anges dock att barnet bara får höras om det finns särskilda skäl för 

det och det är uppenbart att barnet inte tar skada av att höras (FB 6:19 st.6). Detta är uttryck för 

ett s.k. skyddsperspektiv, d.v.s att barnet inte ska belastas i onödan med att vara involverat i en 

rättsprocess.
178

 Det är av största vikt att ett barn inte utsätts för någon press när det hörs inför 

domstolen. Barnet ska inte behöva känna att det i samband med förhöret tar ställning i 

vårdnadskonflikten mellan föräldrarna.  I de fall föräldrarna biträds av ombud kan det till och 

med vara lämpligt att föräldararna lämna förhandlingssalen medan barnet hörs.
179

 När barn hörs 

inför rätten är det fråga om muntlig bevisning som ska tas upp i enlighet med processrättsliga 

regler i RB. Då barnet inte är part i målet ska inte förhöret med barnet betraktas som ett 

vittnesförhör. De uppgifter som kommer fram genom hörandet av barnet ska bli 

processmaterial och ligga till grund för domstolens avgörande i målet.
180

  

 

Lagstiftaren har uppmärksammat om svårigheterna med att avgöra vad som är barnets verkliga 

vilja. Barnet kan påverkas av såväl föräldrar som andra inblandade att ha en viss inställning. 

Det är därför viktigt att det som kommuniceras av barnet bedöms med hänsyn till 

omständigheterna i fallet och av någon med sakkunskap.
181

 Då det är socialnämnden som 

ansvarar för att barnets vilja kommer fram under processen är det viktigt att kommunikationen 

mellan barnet och familjerättssekreterarna inte brister. Barn tycker i regel att det är viktigt att 

kunna ha en regelbunden kontakt, att det finns överenskommelser om hur kontakten ska se ut 

och att familjerättssekreterarna visar att de bryr sig om barnet. Studier har visat att många barn 

upplever att vuxna ibland kan använda ”vuxenspråk” som barnet inte förstår och att ”vuxna vet 

bättre om vad som är bäst, men barn måste få en möjlighet att förstå”. Det har även uttryckts av 

barn att de önskar att vuxna upprepar informationen för dem. Detta har uppmärksammats i 
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Socialstyrelsens arbete med att inhämta barns och ungas synpunkter och gäller såväl 

utredningar om omhändertaganden enligt LVU och vårdnadsutredningar.
182

    

 

Även föräldrarna och deras partsställning i vårdnadsmål kan bidra till att barnperspektivet 

kommer fram. Föräldrarna kan t.ex. framföra information om vad barnet berättat till dem och 

vad de uppfattat att barnets vilja är. Att föräldern är den som bäst känner till barnet kan alltså 

vara en fördel i detta avseende. Kaldal lyfter dock fram flera svårigheter som är förenade med 

att ansvaret att föra fram barnets perspektiv till viss del ligger på barnets föräldrar. Främst kan 

den konfliktsituation som föreligger mellan föräldrarna innebära en risk för att dem som 

motparter enbart för fram perspektiv och bevisning som gynnar deras egna talan i målet och 

som inte nödvändigtvis är förenliga med barnets bästa. Kaldal menar att strävan efter att vinna 

tvisten kan komma att överskugga respektive förälders intresse av att föra fram vad barnet 

verkligen sagt eller gett uttryck för. Vidare befinner sig föräldrar som parter i en vårdnadstvist i 

en mycket svår livssituation vilket kan påverka deras förmåga att sätta barnets behov framför 

sina egna.
183

  

 

Det får sammanfattningsvis konstateras att barnets rätt att komma till tals i vårdnadstvister inte 

motsvarar en ställning som part. Det är talerätten, i vilken innefattas argumentationsrätten och 

rätten att överklaga ett beslut, som medför att någon blir part i ett mål. Enligt RB 43:7 har 

domstolen en skyldighet att tillse att partens inställning klargörs.  Kaldal belyser i detta 

sammanhang problemet med att RB 43:7  utgör en obligatorisk regel medan FB:s bestämmelser 

om hörande av barn i vårdnadsmål är fakultativa. I praktiken innebär detta att om barn hade 

varit parter i vårdnadsmål hade det varit ett rättegångsfel om domstolen avgjort saken utan att 

barnet har avgett sin inställning.
184

  

 

7.5 När ett beslut går barnet emot och möjligheten att överklaga 

 

Då barn i vårdnadsmål varken har talerätt eller partsbehörighet kan de inte heller överklaga ett 

beslut om vårdnad. Klagorätten tillkommer enbart föräldrarna i deras ställning som part. Om 

barnet är missnöjt med ett utgången i ett vårdnadsmål och inte delar domstolens uppfattning om 
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vem av föräldrarna som ska tillerkännas vårdnaden finns det alltså inte möjlighet för barnet att 

överklaga beslutet.  

 

Möjligheten att överklaga är direkt kopplad till talerätten varför anledningarna till att barnet 

saknar klagorätt i vårdnadsmål får förstås vara detsamma som anledningarna till att barnet inte 

har talerätt. Skälen år således bland annat att barnet ska skyddas från att behöva ta ställning i en 

konflikt mellan föräldrarna eller bli alltför involverad i processen. Barnet ges genom 

möjligheten att komma till tals och få sitt bästa beaktad istället visst inflytande under 

processens gång. Det finns dock ingen garanti för att domstolen dömer i enlighet med den vilja 

som barnet uttryckt i vårdnadsutredning eller som framkommit på annat sätt.  Dömer domstolen 

inte i enlighet med barnets vilja trots barnets viljeyttringar finns det ingen möjlighet för barnet 

att på eget initiativ pröva beslutet. Då barnet saknar ombud i vårdnadstvister har barnet inte 

heller möjlighet att genom en sådan överklaga en dom eller ett beslut. 
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8. Konsekvenser för barnets möjlighet att överklaga 

 

Mot bakgrund av den redogörelse som gjorts ovan kan läsaren ställa sig frågan; vilka 

konsekvenser får gällande rätt för barnets möjlighet att överklaga en dom eller beslut som går 

barnet emot? I detta avsnitt framställs implikationer av gällande rätt med utgångspunkt i de 

kriterier som Europadomstolen uppställt för vad som utgör ett effektivt rättsmedel. Kriterierna, 

som behandlats i kapitel 3, är att möjligheten att överklaga ska vara tillgänglig för barnet och 

praktiskt möjlig att använda, erbjuda reell möjlighet till prövning av den aktuella frågan samt 

ge rimliga utsikter till framgång. Dessa kriterier ska nu tillämpas på respektive målkategori.  

 

8.1 Barnets tillgång till ett effektivt rättsmedel i brottmål 

 

8.1.1 Är möjligheten att överklaga tillgänglig och praktiskt möjlig att använda?  

 

Såväl barn som vuxna kan ha ställning som målsägande i brottmål. Målsägandestatusen medför 

som tidigare nämnt samma processuella rättigheter och skyldigheter för barn som för vuxna, 

med vissa mindre undantag. På grund av sin bristande processbehörighet företräds barnet av en 

särskild företrädare. Som målsägande har barnet inte egenskap av part i förundersökningen men 

får däremot, precis som vuxna, partsställning om åtalet biträds. I egenskap av målsägande i 

brottmålet berörs barnet direkt av målets utgång och kan överklaga domen. Rätten att överklaga 

följer således av att barnet är målsägande. Överklagan av en ansvarstalan som ogillats av 

domstolen kan göras genom den särskilda företrädaren. Avsaknaden av möjlighet för barnet att 

väcka enskilt åtal är väl motiverat i förarbeten och får anses vara förenligt med barnets bästa.  

Barnet kan däremot genom sin ställföreträdare överta ett av åklagaren väckt åtal som denne lagt 

ned. Mot bakgrund av detta får det anses obestridligt att möjligheten att överklaga i brottmål är 

tillgänglig för barnet.  

 

Frågan om huruvida barnet har praktisk möjlighet att använda överklagandet som rättsmedel 

har direkt koppling till två frågor; dels vem som utses till särskild företrädare och dennes 

genomförande av uppdraget, dels dennes beaktande av barnets vilja med hänsyn till barnets 

ålder och mognad. Beträffande den första frågan kan nämnas följande. Då överklagandet av 

brottsmålsdomen sker genom den särskilda företrädaren är det av yttersta vikt att 

kommunikationen mellan barnet och ställföreträdaren inte brister.  Ett stort ansvar åvilar den 
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särskilda företrädarens egenskap av den som företräder barnet. Företrädarens processerfarenhet 

och utbildning väger lika tungt som dennes förmåga att sätta sig in i barnets situation, vinna 

barnets förtroende och kommunicera med barnet på ett sätt som barnet kan förstå. Lagen och 

förarbeten uppställer som tidigare nämnt höga krav på den särskilda företrädarens kunskaper, 

erfarenheter och personliga egenskaper. På så sätt söker lagstiftaren förebygga risken att barnet 

i praktiken går miste om sin rätt på grund av en särskild företrädare som brister i 

genomförandet av sitt uppdrag. Den praktiska möjligheten för barnet att överklaga kan således 

anses inbyggd i de krav som uppställs i lagen på ställföreträdarens lämplighet och dennes 

genomförande av uppdraget i övrigt. 

 

Beträffande den andra frågan får anföras följande. En särskild företrädare får som tidigare 

nämnt inte vägra att ge samtycke till ett överklagande av det skälet att han eller hon har en 

annan uppfattning om bevisläget i det aktuella målet.
  
Den praktiska möjligheten att överklaga 

är däremot avhängig det faktum att den särskilda företrädaren ska ta hänsyn till barnets vilja 

med beaktande av barnets ålder och mognad.  Detta gäller såväl brottmål som LVU-mål. 

Frågan blir då om det faktum att hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder 

och mognad utgör ett hinder för barnets praktiska möjlighet att använda överklagandet som 

rättsmedel?  

 

Bedömningen av barnets ålder och mognad är en komplex fråga av subjektiv karaktär som är 

svår att fastställa på rent objektiva grunder. Bedömningen av ett och samma barns mognad kan 

variera kraftigt beroende på bedömarens personliga referensramar. Det finns i svensk rätt som 

tidigare nämnt inte heller någon nedre åldergräns för när barnet är tillräckligt moget för att få 

sin åsikt beaktad. Avsaknaden av tydliga riktlinjer för hur en bedömning av barnets ålder och 

mognad ska göras kan medföra en inkonsekvent och rättsosäker tillämpning av begreppen.  

Vidare kan det anses föreligga tvetydighet till barns deltagande om barnet å ena sidan ges 

möjligheten att överklaga genom ställföreträdaren och att möjligheten å den andra sidan är 

avhängig den kompetens barnet har att bilda en egen uppfattning. Det får emellertid betonas att 

barns inflytande i progression med stigande ålder och mognad följer naturligt av att barnet 

varken fysiskt eller emotionellt är autonomt. Det är ofrånkomligt att mindre barn inte har 

förmåga att fatta beslut för egen del. Vi kan exempelvis inte låta ett sjuårigt barn ställas inför 

beslut som det inte kan förstå konsekvenserna av.  Det som är av avgörande betydelse är inte 

huruvida barnets vilja ska beaktas med hänsyn till dess ålder och mognad, utan vem det är som 

tillerkänns uppgiften att framföra barnets vilja. Den som företräder barnet måste involvera 
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barnet, vara någon som har en neutral ställning vid eventuell intressekonflikten mellan barnet 

och dess vårdnadshavare samt bara ha barnets intresse för ögonen. Det blir närmast en 

lojalitetsfråga. Om den som företräder barnet uppfyller dessa förutsättningar kan barnets vilja 

tillerkännas betydelse på det sätt som är förenligt med barnets bästa och i de sammanhang det 

är lämpligt. Barnets praktiska möjlighet att överklaga en brottsmålsdom har således direkt 

koppling till huruvida den särskilda företrädaren är en person som bara har barnets intresse för 

ögonen. Som redan konstaterats fyller den särskilda företrädaren en viktig funktion genom att 

som utomstående träda in i vårdnadshavarens ställe när intressekonflikt föreligger och 

tillgodose barnets intressen. Detta i kombination med de höga krav som uppställs på vem som 

får utses som företrädare gör att den särskilda företrädaren får anses vara en lämplig person att 

framföra barnets vilja och enbart ha barnets intresse för ögonen.  

 

Till skillnad från det offentliga biträdet i LVU-mål finns det inget krav på att den särskilda 

företrädaren vid ett eventuellt överklagande ska redogöra för både sin egen uppfattning och 

barnets uppfattning, om dessa skiljer sig åt. Detta kan bero på den grundläggande skillnaden 

mellan dessa två processer; I LVU-mål har barnet fullt ut ställning som part och barnets 

inställning och vilja har både formell och materiell betydelse i sak (d.v.s i frågan om 

tvångsvård), medan barnets inställning och vilja i brottmål enbart är en processuell fråga (d.v.s 

barnets vilja att överklaga eller ej). Den särskilda företrädarens roll prövas som tidigare nämnt 

inte heller inom ramen för brottmålet vilket kan medföra att godtyckliga bedömningar om 

beaktande av barnets vilja aldrig uppdagas. Har den särskilda företrädaren väl fattat sitt beslut 

om att inte överklaga en dom, oaktat hur beslutet fattats, vinner domen laga kraft. Principen om 

barnets rätt att få sin åsikt beaktad är en rättighet för barnet och eventuella förbehåll och 

möjligheter till avsteg från denna princip måste vara tydligt motiverade. Det vore enligt min 

uppfattning därför lämpligt att införa en skyldighet för den särskilda företrädaren att i samband 

med ett överklagande redogöra för såväl barnets uppfattning som företrädarens egen. Rätten 

kan då ta ställning till om barnets vilja att överklaga ska beaktas eller ej, oberoende av vilken 

inställning den särskilda företrädaren har i frågan.
185
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8.1.2 Föreligger reell möjlighet till prövning av frågan samt rimliga utsikter till 

framgång? 

 

Att överklagandet ska leda till framgång är inget krav för att överklagandet ska anses effektivt 

som rättsmedel. Däremot ska det finnas en reell möjlighet till prövning av frågan samt rimliga 

utsikter till framgång. Barnets delaktighet under processens gång och barnets inverkan på 

rättens underlag är i denna fråga av avgörande betydelse. 

 

I mål om brott mot barn där en förälder eller närstående är misstänkt för brottet uppstår en 

intressekonflikt mellan barnet och vårdnadshavaren. I sådana fall är det särskilt svårt att 

tillvarata barnets intressen under utredningen. Intressekonflikten mellan barnet och 

vårdnadshavaren kan påverka exempelvis bevisföringen, barnets utsagor och rättens underlag i 

övrigt vilket i sin tur påverkar utsikterna till framgång och en reell möjlighet till prövning av 

frågan. Detta hinder avhjälps dock redan av det faktum att barnet får en särskild företrädare i 

sådana situationer.  Den särskilda företrädaren träder som tidigare nämnt in som utomstående 

person vid intressekonflikt mellan barnet och dess vårdnadshavare och övertar uppgiften att 

tillvarata barnets intressen, och ska vidare ha ett kritiskt förhållningssätt till de åtgärder som 

vidtas under processens gång. På så sätt förbättras förutsättningen att utreda brottsmistankarna 

samt förebygga att övergrepp mot barnet fortsätter.  

 

Att den särskilda företrädaren inte behöver vårdnadshavarens samtycke för att genomföra sitt 

uppdrag gör det omöjligt för en vårdnadshavare att förhindra ett överklagande genom att vägra 

samtycke. Barnet tillerkänns genom sin särskilda företrädare en självständighet gentemot 

vårdnadshavarna vilket erbjuder barnet den reella möjlighet till prövning och utsikt till 

framgång som krävs för att överklagandet ska anses effektivt. Domstolens möjlighet att 

förordna en särskild företrädare interimistiskt i brådskande situationer utgör ytterligare skydd 

för barnet. Genom det interimistiska beslutet kan skyndsamma utredningsåtgärder vidtas av den 

särskilda företrädaren utan att vårdnadshavaren får kännedom om det och därigenom hinner 

påverka barnet eller på annat sätt undanröja bevisning.  

 

Även den särskilda företrädarens roll i förundersökningen att tillse att barnet känner sig tryggt 

och bekvämt har en inverkan på möjligheten att överklaga. Ett barn som känner sig otryggt 

under exempelvis ett förhör kan inte under goda betingelser berätta om sina upplevelser. Detta 

påverkar i sin tur det underlag på vilket rätten avgör målet. Den särskilda företrädaren kan 
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genom att tillse att all utredning präglas av hänsyn till barnets intressen säkerställa att barnet 

har de förutsättningar som krävs för en tillfredsställande prövning av frågan, såväl i tingsrätten 

som i högre instans.  

 

Det får sammanfattningsvis konstateras barnet genom sin målsägandestatus och särskilda 

företrädare har tillgång till möjligheten att överklaga i brottmål. Den särskilda företrädarens 

uppdrag och skyldigheter tillförsäkrar vidare barnet den självständighet gentemot 

vårdnadshavarna som krävs för att barnet ska ha reell möjlighet till prövning och rimlig utsikt 

till framgång. Möjligheten att överklaga är därmed att anse som effektiv. De höga krav som 

uppställs på den särskilda företrädarens kompetens och erfarenhet samt de hänsyn som ska tas 

till barnets situation under förundersökningen  bidrar vidare till att stärka barnets ställning i 

brottmål. 

 

8.2  Barnets tillgång till ett effektivt rättsmedel i LVU-mål 

 

8.2.1 Är möjligheten att överklaga tillgänglig och praktiskt möjlig att använda? 

 

Barnets ställning i LVU-mål är ännu starkare än i brottmål. I LVU-mål har barnet som tidigare 

nämnt fullt ut ställning som part och har talerätt. Barnet är dessutom processbehörigt från 15 

års ålder. Genom det offentliga biträdet/ställföreträdaren har barnet möjlighet att överklaga 

domstolens beviljande eller avslag av socialnämndens ansökan om tvångsomhändertagande. 

Barnet får genom sin ställföreträdare en självständig ställning gentemot föräldrarna och kan 

utan deras medverkan överklaga domstolens avgörande. När ett offentligt biträde förordnats har 

barnets vårdnadshavare inte längre behörighet att vidta processhandlingar för barnets räkning 

och barnet kan överklaga såväl domstolens avslag som beviljande av ansökan om 

tvångsomhändertagande (se HFD 2011 ref 78 samt RÅ 2006 ref 10 som berörts i avsnitt 6.4). 

Det råder således inget tvivel om att möjlighet att överklaga en dom/beslut i LVU-mål finns 

tillgänglig för barnet.  

 

Beträffande den praktiska möjligheten att använda överklagandet som rättsmedel är 

utgångspunkten även i LVU-mål att det offentliga biträdet har att tillmäta barnets åsikter 

betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Är barnet äldre och gett klart uttryck för 

sin vilja att överklaga ska det offentliga biträdet tillse att så sker. Är barnet yngre ska det 

offentliga biträdet beakta om barnet är tillräckligt gammalt och moget för att bilda en egen 
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uppfattning i frågan. Det faktum att barnets åsikt tillmäts betydelse i förhållande till dess ålder 

och mognad kan i sig inte anses utgöra ett hinder för barnets möjlighet att överklaga. Den 

viktiga frågan är som tidigare nämnt vem det är som har uppgiften att framföra barnets vilja 

och åsikt. Det offentliga biträdet/ställföreträdaren, precis som den särskilda företrädaren i 

brottmål, träder in som utomstående person i vårdnadshavarens ställe i de fall intressekonflikt 

föreligger mellan barnet och vårdnadshavaren. Det offentliga biträdets uppgift är att tillgodose 

barnets intresse. Höga krav uppställs, precis som för den särskilda företrädaren, på vem som får 

utses som offentligt biträde. I LVU-mål har dessutom det offentliga biträdet en skyldighet att 

redogöra för rätten om och på vilket sätt dennes inställning skiljer sig från barnets vid ett 

eventuellt överklagande. På så sätt framkommer inför rätten hur det offentliga biträdet gjort 

bedömningen av huruvida barnets vilja ska beaktas med hänsyn till barnets ålder och mognad.  

 

Det som är av särskild betydelse för barnets möjlighet att överklaga i LVU-mål är reglerna om 

förvaltningsbesvär. Om beslutet går barnet emot kan barnet överklaga. Att det är det offentliga 

biträdet som anger barnets inställning i målet kunde tidigare i praktiken medföra att barnet 

förvägrades en flerinstansprövning. Om barnet själv ville att ett beslut om 

tvångsomhändertagande inte skulle bestå, men det offentliga biträdet angav barnets inställning 

som det motsatta, skulle en dom om tvångsomhändertagande inte anses gå barnet emot.  Barnet 

skulle i sådant fall inte ha någon klagorätt. Denna praktiska svårighet har dock avhjälpts genom 

HFD 2014 ref 38 (som behandlats i avsnitt 6.4). Målet stärker barnets ställning i LVU-mål 

ytterligare då det innebär att avsteg från principen att klagorätt enbart föreligger om beslutet 

gått barnet emot med utgångspunkt i barnets inställning. Barnet kan numera överklaga ett 

beslut genom sitt offentliga biträde även om denne avgett en annan inställning än barnets vilja. 

Möjligheten att överklaga får därför i och med detta rättsfall numera anses praktiskt möjlig för 

barnet att använda.  

 

8.2.2 Föreligger reell möjlighet till prövning av frågan samt rimliga utsikter till 

framgång? 

 

I likhet med den särskilda företrädarens roll i brottmål har ställföreträdarskapet för barn i LVU-

mål i syfte att skydda barnet när intressekonflikt föreligger mellan barnet och dess 

vårdnadshavare. Det offentliga biträdet ger barnet den självständigheten gentemot 

vårdnadshavaren som krävs för att barnet ska ha en reell möjlighet till prövning av frågan. När 

offentligt biträde är förordnat har vårdnadshavaren som tidigare nämnt inte längre behörighet 
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att vidta processhandlingar för barnets räkning och kan därför inte heller överklaga eller 

förhindra att ett överklagande sker.  

 

Beträffande utsikterna till framgång föreligger enligt min mening däremot vissa brister. I 

brottmål kan den särskilda företrädaren vidta åtgärder för barnets säkerhet och trygghet och 

tillgodose barnets intressen redan under förundersökningen. I LVU-mål är det offentliga 

biträdet och ställföreträdarens befogenhet under den barnskyddsutredning som föregår 

rättegången inte lika självklar. Detta utgör ett problem av två anledningar. Barnets klagorätt 

riskerar dels att sättas ur spel om barnets rättigheter inte tillvaratas under såväl utedningen som 

den efterföljande domstolsprocessen. Dels riskerar underlaget domstolen ska fatta beslutet på 

att bli ofullständigt. För att barnet ska ha en rimligt utsikt till framgång med ett överklagande 

krävs att beslutet som överklagas fattats på ett fullständigt underlag och att barnets biträtts av 

det offentliga biträdet i samtliga skeden som har en inverkan på beslutet.  Jag är därför av 

uppfattningen att det offentliga biträdet och ställföreträdarens befogenheter och ansvar under en 

barnskyddsutredning måste förtydligas. Förslagsvis bör ett offentliga biträde förordnas åt 

barnet så snart en barnskyddsutredning inleds. 

 

Att det offentliga biträdet ska redovisa såväl sin egen som barnets uppfattning vid ett eventuellt 

överklagande har både för- och nackdelar. Advokatsamfundet har som tidigare nämnt 

uppmärksammat att domstolen möjligen kan komma att lägga större vikt vid de omständigheter 

som det offentliga biträdet lägger fram (se avsnitt 6.3). Det är inte helt osannolikt att domstolen 

låter sig påverkas mer av det offentliga biträdets uppfattning än barnets. Detta kan påverka 

barnets utsikter till framgång med ett överklagande. De fördelar som det innebär för barnet att 

få  både sin egen vilja redovisad som det offentliga biträdets överväger dock enligt min mening 

de risker som en sådan konstruktion i sin tur kan innebära.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att barnet genom sin talerätt samt offentliga biträde har 

tillgång till möjligheten att överklaga. Det offentliga biträdet säkerställer att en eventuell 

intressekonflikt mellan barnet och dess vårdnadshavare inte har en inverkan på målet. Detta ger 

barnet en reell möjlighet till prövning och rimliga utsikter till framgång. Barnet har därmed 

tillgång till ett effektivt rättsmedel. Det finns dock utrymme för förbättring i det avseendet att 

det offentliga biträdet idag förordnas först i samband med att LVU-vård övervägs och inte 

under barnskyddsutredningen, samt att rätten riskerar att lägga större vikt vid det offentliga 

biträdets uppfattning än barnets när båda dessa redovisas. 
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8.3 Barnets tillgång till ett effektivt rättsmedel i vårdnadsmål 

 

Då barnet inte har ställning som part i vårdnadsmål har det därmed inte heller rätt att överklaga. 

Fokus i detta avsnitt ligger därför på barnets rätt att komma till tals samt barnets ställning i 

vårdnadsmålet i övrigt och hur detta påverkar barnets tillgång till ett effektivt rättsmedel. 

 

8.3.1 Betydelsen av rätten att komma till tals 

 

Klagorätten i vårdnadsmål tillkommer föräldrarna i deras egenskap av parter i målet. När 

domstolen väl har meddelat en dom/beslut saknar barnet möjlighet att överpröva. Barnets rätt i 

vårdnadsmål betonas som tidigare nämnt istället genom rätten att komma till tals. Frågan är då 

om denna form av delaktighet ger ett sådant inflytande att det i frågan om tillgång till ett 

effektivt rättsmedel kompenserar avsaknaden av klagorätt? 

 

Möjligheten att komma till tals medför inte per automatik att barnet kan agera självständigt i 

processen. Barnet begränsas till att bli en informationskälla och en del av domstolens 

beslutsunderlag. Då barnets avsaknad av talerätt kompenseras av en rätt att komma till tals är 

det av särskild betydelse att denna rätt verkligen tillgodoses. Den som har till uppgift att 

framföra barnets vilja ska enbart ha barnets intresse för ögonen. I vårdnadsmål är det barnets 

föräldrar och domstolen som ansvarar för att barnets åsikt framförs vilket som tidigare nämnt är 

förenat med ett antal svårigheter. Bland annat att kan en förälder föra fram vissa perspektiv i 

syfte att gynna sin egen talan samt sakna möjlighet att sätta barnets bästa i främsta rummet. 

Socialnämnden som genomför vårdnadsutredningen är inte heller en aktör som enbart kan 

anses ha en lojalitet mot barnet. Socialnämnden ska i sin utredning visserligen utgå ifrån 

barnets bästa, men de familjerättssekreterare som genomför utredningen är inga utomstående 

representanter av barnet. Skulle barnet inte dela familjerättssekreterarens uppfattning som 

anförts i utredningen saknar det möjlighet att genom en annan aktör redovisa sin vilja. Det 

föreligger således många omständigheter som kan riskera att en redovisning av barnets verkliga 

vilja överskuggas. Barnets vilja i vårdnadsmål framförs inte av någon som kan anses enbart ha 

barnets intresse för ögonen. 

 

Den möjlighet till viljeyttring som barnet ges i vårdnadsmål idag ger visst inflytande i 

processen. Denna möjlighet är dock som framgår ovan förenad med brister och det är alltjämt 

vårdnadshavaren som bestämmer vilken bevisning som ska åberopas, vad som ska 
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argumenteras och om en dom eller ett beslut ska överklagas. Visserligen skiljer sig 

vårdnadsmål i processuellt hänseende från de övriga två målkategorierna. I LVU-mål är barnet 

motpart till en förälder och inte det allmänna och i brottmål är det främst åklagaren och den 

tilltalade som ställs mot varandra även om barnet får partsställning när det biträder åtalet. Alla 

tre typer av mål aktualiserar dock olika former av intressekonflikter mellan barnet och dess 

vårdnadshavare. Att barnet tillerkänns klagorätt i två av dessa mål men inte det tredje framstår 

som inkonsekvent. Det strider även mot den allmänna principen att den som har ett av 

rättsordningen skyddat intresse också ska ha talerätt därom.  Att barn inte har talerätt i 

vårdnadsmål föranleder i praktiken att inget av de krav som uppställs för att ett rättsmedel ska 

anses effektivt är uppfyllt. Överklagandet som rättsmedel är inte tillgängligt eller praktiskt 

möjligt för barnet att använda då enbart föräldrarna i egenskap av parter kan överklaga. Det är 

inte heller fråga om om reell möjlighet till prövning eller rimliga utsikter till framgång då något 

rättsmedel överhuvudtaget inte finns tillgängligt. Den form av inflytande som barnet tillerkänts 

i form av rätten komma till tals kompenserar inte heller i tillräcklig grad för avsaknaden av 

klagorätt då det inte finns någon som enbart har barnets intresse för ögonen som kan 

representera barnet under hela processen. 

 

Paralleller kan dras mellan barns rättsliga status i vårdnadsmål samt Europadomstolens mål 

Metropolianska kyrkan i Bessarabien m.fl. mot Moldavien (som redovisades i avsnitt 3.2). Den 

princip som följer av målet är som tidigare nämnt att om ett rättsmedel inte är tillgängligt för en 

viss fysisk eller juridisk person på grund av att personen saknar rättskapacitet kan det inte anses 

effektivt i förhållande till den personens klagomål. Barn har visserligen rättskapacitet men 

saknar talerätt i vårdnadsmål, trots att vårdnadsmålet i sak berör barnets intressen. Avsaknaden 

av talerätt medför samma konsekvens för barnet som kyrkans avsaknad av rättskapacitet i 

Europadomstolens mål. Barnet saknar tillgång till möjligheten att överklaga domar i 

vårdnadsmål på grund av att det inte tillerkänts den status som krävs i processrättsligt 

hänseende för att överhuvudtaget kunna överklaga.  

 

8.3.2 Barnets behov av representation 

 

Två skilda perspektiv kan tillämpas i frågan om införande av talerätt för barn i familjerättsliga 

processer. Å ena sidan kan hävdas att barnet bör få möjlighet att påverka utgången av en 

vårdnadstvist då processen inte bara rör föräldrarnas utan i högsta grad även barnets intresse. Å 

andra sidan kan det hävdas att barn inte ska behöva välja sida och ansvar i föräldrarnas 
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konflikter. Oaktat vilket av dessa två perspektiv man väljer att tillämpa kvarstår frågan om hur 

den intressekonflikt som uppstår i vårdnadsmål mellan barnet och dess föräldrar ska avhjälpas. 

I brottmål och LVU-processer löses denna situation rättsligt genom att en utomstående person 

utses till barnets legala ställföreträdare. I dessa mål har dock barnet talerätt/partsbehörighet (i 

brottmål när barnet biträder åtalet). Jag delar den uppfattning som lades fram i Ds 2002:13 att 

barn i vårdnadsmål, oberoende av frågan om talerätt, i vart fall är i behov av separat 

representation genom ombud.  

 

Ett införande av ombud för barn i vårdnadstvister skulle inte innebära att barnet får en klagorätt 

då klagorätten är direkt kopplad till talerätten. Ombudet skulle inte kunna framställa yrkanden 

eller överklaga en dom eller beslut för barnets räkning. Däremot skulle ett ombud som träder in 

i vårdnadshavarnas ställe kunna bidra till att stärka barnets ställning. Ombudets ansvar skulle 

vara att tillvarata barnets intressen under vårdnadsutredningen samt vårdnadsmålet i dess 

helhet. Det kan exempelvis innefatta att ta del av handlingar i målet och se till att barnets 

inställning klarläggs och redovisas för rätten. Det behöver inte innebära att barnet måste höras i 

domstol eller annars själv medverka i rättssalen. Ombudet skulle istället, förutsatt att det har 

tillräcklig kunskap om att tala med barn och tolka barns viljeyttringar, kunna lägga fram sin 

argumentation på ett sätt så att den är i linje med vad barnet uttryckt. Genom att barnet får 

större gehör för sina åsikter och därmed mer inflytande över beslutet stärks barnets ställning i 

målet. Barnet får dessutom genom ombudet möjligheten att framföra sina åsikter genom en 

person som enbart ser frågan ur barnets perspektiv. Detta kan i sin tur eliminera de risker som 

finns för att barnets verkliga vilja inte kommer fram under processen eller överskuggas av 

andra intressen.   

 

Eftersom barnet inte har talerätt i vårdnadsmål saknar det fortfarande, oaktat införande av 

ombud, en möjlighet att överklaga en dom eller ett beslut som gått barnet emot. För att barnet 

verkligen ska få tillgång till ett effektivt rättsmedel krävs alltjämt att ombudet knyts till en 

talerätt för barnet så att barnet kan företa självständiga processhandlingar. Tillerkänns barnet 

talerätt kan det genom ombudet  överklaga en dom som det är missnöjt med. Ett ombud för 

barnet  kan dock långsiktigt  stärka barnets ställning. Ombudet blir som ett språkrör för barnet,  

belyser barnets situation och bidrar därigenom till en fokusering på barnet. Detta kan i sin tur 

leda till att färre beslut behöver gå något barn emot. 
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9. Slutord 

Det kan mot bakgrund av det som framkommit i utredningen konstateras att Sverige har en 

mycket tillrättalagd lagstiftning till skydd för barnet i brottmål och LVU-mål. Barnet 

tillerkänns i LVU-mål talerätt och därmed klagorätt, och i brottmål har såväl barn som vuxna 

ställning som målsägande och kan överklaga en dom. I LVU-mål har barnet efter 15 års ålder 

dessutom processbehörighet vilket ytterligare stärker barnets ställning. Det finns i båda dessa 

mål möjlighet till separat representation i de fall intressekonflikt skulle föreligga mellan 

barnet och dess vårdnadshavare. På dessa representanter uppställs höga krav på lämplighet. 

Trots vissa brister som påtalats i uppsatsen har vi anledning att vara stolta över den möjlighet 

vi tillerkänt barnet i brottmål och LVU-mål att agera självständigt och få upprättelse när dess 

rättigheter kränks. 

Uppsatsen utmynnar i slutsatsen att det är i vårdnadsmål som barnet saknar tillgång till ett 

effektivt rättsmedel.  Barn har i dagsläget varken talerätt eller processbehörighet i 

vårdnadsmål.  Barnets möjlighet att komma till tals och kommunicera sin uppfattning kan inte 

likställas med det inflytande och delaktighet som en talerätt innebär.  

Införande av ombud för barn i vårdnadsmål är en omtvistad fråga som är ständigt 

återkommande i den juridiska debatten. Möjligheten till separat representation kan i viss mån 

stärka barnets ställning i vårdnadsmål. För att barnet ska kunna kräva upprättelse när dess 

rättigheter kränks förutsätts dock alltjämt att barnet tillerkänns talerätt och därmed klagorätt. 

Avsaknaden av talerätt för barn i vårdnadsmål strider vidare mot principen om att den som har 

ett av rättsordningen skyddat intresse också ska ha talerätt därom.  

Rättsutvecklingen i frågor som rör barn har under de senaste årtiondena bidragit till en 

förstärkt bild av barnet som kompetent. Det barn som avspeglas i barnkonventionen är ett 

barn som kan ta ansvar för sig själv och för andra, som kan göra val och bilda egna åsikter, 

som kan tillägna sig nya kunskaper och agera självständigt – ett autonomt barn. Det är ett barn 

som är bärare av rättigheter. Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll om en internationell 

klagomekanism som nämnts i inledningen av arbetet belyser dock det faktum att enbart ett 

erkännande av rättigheter inte är tillräckligt. För att dessa rättigheter ska ha betydelse krävs att 

barn precis som vuxna har en möjlighet till upprättelse när rättigheterna kränks.  Sverige som 

anses vara en förebild för andra länder när det gäller barns rättigheter har ännu inte ratificerat 
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protokollet. Detta trots att protokollet betonar något så självklart som att barns rätt måste tas 

på allvar. Barn tillgång effektivt rättsmedle vårdnadsmål 

Kanske är det detta som kommer att ta längst tid för vuxenvärlden att acceptera?  
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