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Sammanfattning   
 
De senaste årens tilltagande flyktingström till Europa har väckt debatten kring mottagandet av 

asylsökande och integration i Sverige. I denna uppsats riktas uppmärksamheten mot de 

ensamkommande asylsökande barn och unga som kommer till Sverige och deras första tid i 

landet. Det höga antalet asylsökande under 2015 har närmast orsakat en systemkollaps i 

mottagandet av barn och unga. Rapporter visar att barnens rättigheter inte tillkommer dem 

samt att rättssäkerheten brustit i flera hänseenden. När ensamkommande barn och unga 

kommer till Sverige ska de, enligt lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn, så 

snart som möjligt få en god man. Hen träder in i en vårdnadshavares och förmyndares ställe 

och ska ta tillvara barns intressen när föräldrar inte kan göra det. De gode männen åtar sig 

uppdrag på frivilligbasis och ska agera opartiskt och aktivt ta tillvara barnets intressen i 

förhållande till de myndigheter och organisationer som barnet står i kontakt med. Den gode 

mannen skall alltså vara det nav kring vilket barnets alla angelägenheter samordnas. 

Utredningen visar att lagstiftningen kring gode män för ensamkommande barn inte lever upp 

till Sveriges folkrättsliga åtaganden. Principen om barnets bästa i Barnkonventionens artikel 3 

stadgar att de anslutna staterna är skyldiga att ge barnet det skydd och den omvårdnad som 

behövs för barnets välbefinnande samt att barnets bästa ska sättas i främsta rummet vid alla 

åtgärder som rör barn. Trots detta har principen om barnets bästa inte blivit lagstadgad i 

någon utav de regleringar som berör förordnande av god man för ensamkommande barn. 

Utöver detta förekommer flera allvarliga brister, kraven på gode mäns kompetens är låg i 

förhållande till vad uppdraget kräver samt vad som rekommenderas enligt Barnkonventionen. 

Utbildningskrav för gode män är inte heller preciserat eller uppställt som en förutsättning för 

uppdraget i svensk lag och kompetensen hos de gode männen blir inte enhetlig. Slutligen 

uppstår en rättssäkerhetsproblematik i och med att lagstiftningen inte anger en tidsram för 

inom vilken tid en god man ska förordnas. Det inte är förutsebart hur lång tid det tar innan 

barnet får en god man och rapporter vittnar om att många barn inte får någon god man på flera 

månader. Sammantaget blir det inte förutsebart vilken hjälp och vilka rättigheter som 

tillkommer de ensamkommande barnen under sin första, så avgörande, tid i Sverige och den 

formella rättssäkerheten brister. Lämpligen bör systemet omarbetas. Bättre tillsyn av gode 

män och integrering av principen om barnets bästa krävs men utöver dessa 

förbättringsåtgärder bör kanske systemet omstruktureras helt på så vis att det inte längre 

utförs på frivilligbasis.  
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Förord  

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare, Richard Sahlin, som guidat mig genom denna 

uppsats. Detta uppsatsämne ligger mig varmt om hjärtat då jag själv är god man för en 

ensamkommande pojke från Afghanistan. Under mitt uppdrag har jag mötts av många av de 

brister avseende systemet för gode män för ensamkommande barn som jag kommer 

presentera i denna uppsats.   
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1 Inledning 
1.1 Introduktion 
Under 2014 tvingades fler människor än någonsin på flykt. I Syrien var flyktingkatastrofen 

omfattande, över 4 miljoner människor lämnade landet. Krig och oro i mellanöstern, 

Afrika och andra delar av världen ledde till att det under 2015 sökte sig över 1 miljon 

människor till EU.1  

 

År 2015, året då flyktingkrisen var huvudrubriken på löpsedlarna i Sverige; ”Flyktingkrisen är 

inte över ännu”2, ”Flyktingkrisen kan bli arbetslöshetskrisen”3, ”EU kallar till krismöte om 

flyktingarna”4, ”Regeringen vill miljardsatsa på flyktingar”5. Det var tydligt att krisen, enligt 

media, ekonomer, politiker och samhällsvetare, var här. Samtidigt sköljde en våg av 

främlingsfientlighet över Europa. Asylkritiker tryckte på hur det svenska välfärdssystemet 

bryts ner och hur asylsökande och nyanlända orsakar systemkollaps. Asylboenden har 

brunnit, flygblad med uppmaningar att ge sig på ensamkommande barn har spridits och 

maskerade personer har oprovocerat jagat och våldfört sig på människor som antagits ha 

utländsk bakgrund. Klyftorna har växt till ett samhälle som många menar inte är det Sverige 

vi känner igen.    

 

Totalt sökte 162 877 personer asyl i Sverige under 2015, av dessa var 70 384 barn varav 35 

369 var ensamkommande.6 Detta är det högsta antalet sökande sedan 19927. Den stora 

återkommande frågan är hur Sverige ska klara detta ekonomiskt och många menar att gränsen 

för hur många människor vi kan ta emot är nådd. I kontrast till detta visar även 
																																																								
1 Migrationsverket – mitt i världen 2015, http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-
migration/Migrationsverket---mitt-i-varlden-2015.html, Migrationsverket, uppdaterad 2016-02-15, hämtad 2016-
05-04.  
2 Kindberg Batra, Anna och Tobe, Tomas, Flyktingkrisen är inte över ännu, 
http://www.expressen.se/debatt/flyktingkrisen-ar-inte-over-annu/, Expressen, uppdaterad 9 jan 2016, hämtad 
2016-02-01.  
3 Sanandaji, Nima och Sjölander, Erik, Flyktingkrisen kan bli arbetslöshetskrisen, 
http://www.expressen.se/debatt/flyktingkrisen-ar-inte-over-annu/,  Expressen, uppdaterad 2015-11-23, hämtad 
2016-02-01. 
4 Lund, Lina, EU kallar till krismöte om flyktingarna, http://www.dn.se/nyheter/varlden/eu-kallar-till-krismote-
om-flyktingarna-1/, Dagens Nyheter, uppdaterad 2015-08-31, hämtad 2016-02-01. 
5 Olsson, Hans, regeringen vill miljardsatsa på flyktingar, http://www.dn.se/nyheter/politik/regeringen-vill-
miljardsatsa-pa-flyktingar/, Dagens Nyheter, uppdaterad 2015-09-10, hämtad 2016-02-02.  
6  Inkomna ansökningar om asyl 2015, 
http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1451894593595/Inkomna+ansökning
ar+om+asyl+2015+-+Applications+for+asylum+received+2015.pdf, Migrationsverket, uppdaterad 2016-01-01, 
hämtad 2016-05-04.  
7	År	1992	sökte	84	018	asyl	i	Sverige.	Asylsökande	till	Sverige	under	1984	–	1999,	
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Oversikter-och-statistik-fran-tidigare-
ar.html,	Migrationsverket,	2016-05-02,	hämtad	2016-05-04.	
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undersökningar att; vid en god integration, förbättrar snarare än försämrar migration 

långsiktigt den ekonomiska välfärden i Sverige. Med flyktingvågen kommer en ny grupp 

unga arbetsföra människor, vilket Sverige med dess åldrande befolkning är i stort behov av.  

 

 
Bild hämtad från Migrationsverket8 

 

Med anledning av dessa undersökningar har jag i denna uppsats valt att vända blicken mot en 

grupp som har en central roll i ett ensamkommande asylsökande barns väg in i det svenska 

samhället, de gode männen. De ensamkommande barnen har grundläggande rättigheter som 

olika aktörer är skyldiga att säkerställa och bland det första som ska ske är att de, snarast 

möjligt, ska få en god man. Den gode mannen ska hjälpa barnet i kontakten med 

Migrationsverket, ansöka om asyl och säkerställa att barnet får det stöd som barnet behöver 

under sin första tid i Sverige.  Hen ska även försäkra att de rättigheter, t.ex. skolgång, boende, 

sjukvård och ekonomisk ersättning, som barnet har tillkommer barnet på korrekt sätt. Det 

innebär alltså att den gode mannen har en nyckelfunktion i barnets start i Sverige, grunden för 

den första kontakten med det Svenska samhället och avgörande för barnets möjlighet till att 

med så goda förutsättningar som möjligt kunna integreras i det Svenska samhället.  

 

I en nyligen publicerad rapport från Barnombudsmannen, där de mött och lyssnat på omkring 

450 ensamkommande barn, skriver de: 

”Gemensamt för samtliga barn som barnombudsmannen har mött är att de inte har fått en 

god man samt och i de flesta fall inte haft kontakt med socialtjänsten.”9  

																																																								
8 Asylsökande – de största länderna, http://www.migrationsverket.se/Om-
Migrationsverket/Statistik/Asylsokande---de-storsta-landerna.html, Migrationsverket, uppdaterad 2016-05-03, 
hämtad 2016-05-04. 
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Rapporten visar på att det tar lång tid innan barnen tilldelas en god man, vid rekrytering av 

dessa ställs låga krav och tillsynen över uppdragstagarna är sedan bristfällig. Den utbildning 

som gode män får innan de tillträder uppdraget varierar även från kommun till kommun och 

är i vissa fall obefintlig. Jag ställer mig därför frågan om den Svenska lagstiftningen kring 

gode män lever upp till Barnkonventionens krav. Barnkonventionen som slår fast att barnet 

har vissa grundläggande rättigheter och i och med detta klargör att det finns plikter och ansvar 

som åvilar andra. Plikter och ansvar som ska korrespondera mot rättigheterna.  

 

En rättighetsinnehavare är inte utlämnad till andras godtycke och vad de är villiga att ge. Den 

som har rättigheter har också rätt att få dessa tillgodosedda och skyddade, rättigheter ger 

makt, också åt barn.10 Är systemet för gode män för ensamkommande barn förenligt med 

principen om barnets bästa, en av Barnkonventionens grundpelare? Lever Sverige upp till sina 

folkrättsliga åtaganden och till de rättssäkerhetskrav som ställs på ett rättssystem? Viktiga 

frågor för att kunna bedöma om systemet kring gode män är tillräckligt effektivt för att skapa 

förutsättningar för en god integration av de ensamkommande barn och unga som kommer till 

Sverige. Integration som är så avgörande för i hur hög grad ett land klarar att ta emot 

asylsökande och en skrikande aspekt i debatten kring den ekonomiska utvecklingen av 

Sverige som välfärdsstat.  

  

																																																																																																																																																																													
9 Barn på flykt – barn och ungas röster om mottagandet av ensamkommande, s 8, 
http://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/publikationer/barn-pa-flykt---barns-
och-ungas-roster-om-mottagandet-av-ensamkommande.pdf, Barnombudsmannen, 2016-01-21, hämtad 2016-05-
04.  
10 Singer, Anna. Barnets bästa om barns rättsliga ställning i familj och samhälle. Uppl. 6. Stockholm: Nordstedts 
Juridik AB, 2012, s. 39. 
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1.2 Syfte och frågeställning  
Rättsteoretisk utgångspunkt för denna uppsats är principen om barnets bästa art. 3 i FN:s 

konvention om barnets rättigheter samt rättssäkerhet. Huvudsyftet är att utreda lagstiftningen 

och systemet för gode män för ensamkommande barn, då främst hur dessa regler ställer sig i 

relation till Sveriges folkrättsliga förpliktelser. Vidare utreds huruvida systemet är rättssäkert 

och vilka potentiella lösningar som kan råda bot på de brister som finns.   

 

Mot bakgrund av detta är frågeställning för denna uppsats följande:  

• Är lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn förenlig med art. 3, 

principen om barnets bästa, i FN:s konvention om barnets rättigheter?  

• Är systemet med gode män för ensamkommande barn rättssäkert?  

 

1.3 Avgränsning 
Avseende barns rättigheter redogörs i denna uppsats främst för Barnkonventionen inom 

barnrättens område. Mänskliga rättigheter avseende barn finns även uttryckta i andra 

konventioner, så som exempelvis Europakonventionen och Dublinförordningen. Genom 

Dublinförordningen fastställs vilket land som bär ansvaret för att pröva en asylansökan och i 

Europakonventionens art. 24 om barnets rättigheter stadgas att barn har rätt till det skydd och 

den omvårdnad som deras välfärd kräver. De ska fritt kunna uttrycka sina åsikter och dessa 

åsikter ska beaktas, då i förhållande till deras ålder och mognad, i alla frågor som rör barnen. 

Vidare anger art. 24 att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör 

barn, en utav Barnkonventionens grundprinciper, oavsett om åtgärderna företas av privata 

institutioner eller offentliga myndigheter.11  

 

EU-rätten gäller generellt och fullt ut i Sverige. I och med EU-anslutningen säkrade Sverige 

EU-rättens fulla genomslag i svensk rätt genom den så kallade EU-lagen.12 Fördragen har 

införlivats och är att betrakta som en del av nationell rätt. I förhållande till EU:s regelverk 

tillämpar Sverige alltså i praktiken ett monistiskt system där EU-förordningar är direkt 

gällande lagtext och direktiv, om inte redan normharmoni föreligger, måste implementeras i 

svensk lagstiftning.13 

																																																								
11 SOU 2016:19, s. 89 ff.  
12 Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen 
13 Bernitz, Ulf och Kjellgren Anders. Europarättens grunder. Uppl. 4. Stockholm: Nordstedts Juridik AB, 2010. 
s. 217 ff.  
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Eftersom del av den rättsteoretiska utgångspunkten är principen om barnets bästa, en av 

Barnkonventionens grundpelare, kommer fokus för uppsatsen i detta hänseende ligga på 

Sveriges folkrättsliga åtaganden enligt barnkonventionen. Beträffande rättssäkerhet kommer 

dock europarätt i viss mån behandlas. EU-rätten kan innehålla intressanta frågeställningar 

avseende båda de rättsteoretiska utgångspunkterna i uppsatsen 14  men av tids- och 

utrymmesskäl utlämnar jag dessa frågor.  

 

I avsnitt 2.7.2 och 2.8 redogörs för de kunskapskrav som ställs på gode män. 

Ensamkommande barn placeras i hela landet, denna uppsats visar i detta hänseende dock 

endast en jämförelse mellan de 4 kommuner som tagit emot flest ensamkommande barn och 

unga under 2015.   

 

1.4 Metod  

Den rättsvetenskapliga metoden för denna uppsats är rättsanalytisk metod. I uppsatsen 

granskas systemet för gode män för ensamkommande barn ur ett kritiskt perspektiv och de 

rättsteoretiska utgångspunkterna för granskningen är principen om barnets bästa samt 

rättssäkerhetskraven. Analysen i arbetet belyser de brister som finns i detta system, dels i 

förhållande till folkrättsliga åtaganden dels i den nationella lagstiftningen men har även 

skrivits ur ett de lege ferenda-perspektiv med förslag på alternativa lösningar.  

Mot bakgrund av det valda ämnet anser jag att rättsanalytisk metod är särskilt lämplig. Till 

skillnad från Rättsdogmatisk metod som har uppgiften att fastställa gällande rätt, syftar 

rättsanalytisk metod även till att analysera och kritisera rätten. Detta kan bestå i att kritisera 

maktutövning som sker genom avgöranden av högsta instans eller genom riksdagens eller 

regeringens beslut. Metoden är friare än den rättsdogmatiska, vilken främst är bunden till 

auktoritativa källor, och alla former av material kan användas för analysen.15  Rättsanalytisk 

metod är också mer öppen för att ge värderingar spelrum, exempelvis genom att analysera ett 

																																																								
14 Bland annat har Europadomstolen tolkat begreppet civila rättigheter vidsträckt vad gäller rätten till 
domstolsprövning av civila rättigheter och skyldigheter (Europakonventionens artikel 6 – Rätt till en rättvis 
rättegång). Europadomstolen ansåg tidigare inte att sociala förmåner var en civil rättighet men i och med 
avgörandet i Salesi mot Italien kom Europadomstolen fram till att artikeln i princip ska vara tillämplig på sociala 
förmåner. Detta skapade en större rätt för enskilda att få till stånd överprövningar av beslut från myndigheter. Se 
vidare i SOU 2010:29 s.81 ff.  
15 Sandgren, Claes. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Uppl. 3. Stockholm: Nordstedts Juridik AB, 2015, s. 
45.   
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visst material utifrån någon av de värderingar som är allmänt erkända i samhället, så som 

rättsäkerhet.16 

  

Ett led i ett rättsanalytiskt arbete är att fastställa gällande rätt, men utredningen stannar inte 

där. Analysen kan bygga på en mängd olika material som inte skapar gällande rätt. Däribland; 

utländsk rätt och inofficiell rätt som exempelvis beslut av diverse nämnder och liknande 

organ, s.k. soft law17 samt internationella organs rekommendationer. Även annat material kan 

belysas så som föreskrifter, myndighetspraxis, statistik och material från andra vetenskaper.18 

Mitt arbete inleds med en rättsdogmatisk del innefattande presentation av gällande rätt på 

rättsområdet för gode män för ensamkommande barn men övergår till en rättsanalytisk 

diskussion. Det material som är föremål för undersökningen är de traditionella juridiska 

rättskällorna vilka, mot bakgrund av rättskälleläran, är författningar, förarbeten, praxis och 

doktrin. Utöver detta har rekommendationer från internationella organ, rapporter från 

fristående organisationer, myndighetsföreskrifter, internationella konventioner och 

rekommendationer från internationella organ utgjort nödvändigt material för denna uppsats. 

 

Folkrätten är betydelsefull för denna uppsats då frågeställningen bland annat berör 

Barnkonventionen. Centralt organ för tolkningen av Barnkonventionen är Barnrättskommittén 

vilken ger vägledning till konventionsstaterna i tolkningen av barnkonventionen. Detta 

internationella organs rekommendationer är material av särskild vikt för denna uppsats.19 Se 

vidare om Barnrättskommittén i avsnitt 3.3. 

 

Avslutningsvis tas i denna uppsats även ett steg in på det rättspolitiska området. Den 

rättspolitiska metoden har syftet att analysera om rätten ska ändras och en analys av de lege 

ferenda20 har som utgångspunkt att de lege lata21 är bristfällig. Genom arbetet har gällande 

rätt på området presenterats följt av en diskussion med analys av de brister som identifierats 

samt ett avsnitt med slutsatser därav och rättspolitiska ställningstaganden.22  

 

																																																								
16 Sandgren. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. s. 47.   
17 Med Soft law menas icke bindande rätt som t.ex. finns inom EU i form av rekommendationer, deklarationer 
mm. i tillägg till bindande rättsakter. 
18  Sandgren. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. s. 46.  
19 SOU 2016:19, s. 95 ff. 
20 ”Hur rätten borde vara”. 
21 ”Hur rätten är”. 
22 Sandgren. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. s. 47 f.   
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Att den rättsteoretiska utgångspunkten för uppsatsen har en internationell prägel har också 

påverkat val av metod och därför är ett förtydligande av förhållandet mellan folkrätt och 

nationell rätt angeläget. Sverige tillämpar den dualistiska teorin enligt vilken folkrätt och 

inomstatlig rätt betraktas som två skilda rättssystem23, de existerar parallellt men i olika sfärer 

där inget är överordnat det andra. 24 För att staters folkrättsliga förpliktelser ska kunna 

tillämpas gentemot de egna medborgarna måste dessa förpliktelser på något vis införlivas i 

nationell rätt. 25   En konflikt mellan de två regelsystemen kan undvikas genom 

fördragskonform tolkning, transformation eller inkorporering.26 Oavsett val av metod är 

Sverige folkrättsligt förpliktat att följa de konventioner som tillträds. 27  

 

Barnkonventionen är inte inkorporerad i svensk rätt och är inte gällande så som lag i Sverige 

utan har istället blivit transformerad in i den svenska lagstiftningen. Inom de rättsområden 

som principen inte blivit transformerad ska rätten tolkas enligt principen om fördragskonform 

tolkning, det vill säga så långt möjligt inom lagens ordalydelse tolkas på ett sätt som är 

förenligt med Sveriges folkrättsliga konventionsåtaganden. I de fall det uppstår en direkt 

konflikt mellan föreskrifter i nationell rätt och en internationell konvention som inte har 

inkorporerats har nationell rätt företräde.28  

 

Betydelsen av Barnets bästa så som den transformerats till svensk lag samt dess innebörd 

enligt barnkonventionen överlappar varandra och dessa kommer redogöras för i diskussionen 

tillsammans med granskningen av huruvida lag om god man för ensamkommande barn 

korrelerar med principen om barnets bästa så som den tolkas enligt barnkonventionen. Inom 

Rättsanalytisk metod är det naturligt att göra jämförelser utan att jämförelsen bidrar till 

																																																								
23 Den inomstatliga rätten behandlar förhållandet mellan individer, individ och stat och mellan individ och 
association, rättssubjekten är fysiska och juridiska personer. Inom folkrätten däremot är staterna de primära 
folkrättssubjekten och genom folkrätten behandlas huvudsakligen förhållandet mellan stater.   
24 Bring, Ove, Mahmoudi, Said och Wrange, Pål. Sverige och folkrätten. Uppl. 4. Stockholm: Nordstedts Juridik 
AB, 2011, s. 45.  
25 I Sverige råder inte konstitutionell dualism men dels betänkandet ”Internationella överenskommelser och 
svensk rätt” där det framgår att Sverige tillämpar ett system ”som utgår från att det fordras särskilda 
internrättsliga föreskrifter för att bestämmelserna i en internationell överenskommelse ska kunna tillämpas 
internt”, och dels praxis visar att dualismen numera är en given utgångspunkt, Se exempelvis RÅ 1974:121, AD 
1972 nr 5, NJA 1973 s. 423 och NJA 1981 s. 1205.  
26 Förtydligande av de tre metoderna; 1) fördragskonform tolkning; vid tillämpning av nationella regler 
presumerar man att dessa står i harmoni med relevanta traktater och tolkar de nationella reglerna utifrån detta, 2) 
transformation; konventionsbestämmelser ges på lämpligt sätt motsvarighet internrättsligt, 3) Inkorporering; 
internationella överenskommelser införs i den interna rättsordningen i oförändrad utformning.  
27 Bring, Mahmoudi och Wrange. Sverige och folkrätten. s. 52. 
28 Kommittédirektiv 2013:35, Översyn av barnets rättigheter i svensk rätt.  
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uppgiften att fastställa gällande rätt. 29  För denna uppsats är det intressant att konstatera 

diskrepanser, olikheter och bristfälligheter vilket är ytterligare bakgrund till valet av denna 

metod. 

 

Ursprunglig avsikt med denna uppsats var att även utreda huruvida tillsättningsförfarandet av 

gode män för ensamkommande barn hos ÖF lever upp till principen om barnets bästa. Det vill 

säga frågan om beslutsfattarna hos ÖF gör en barnets bästa bedömning vid tillsättningen av 

gode män. Då det på grund av sekretess uppstod svårigheter att begära ut akter för de 

ensamkommande barnen och tidsfaktorer spelade in valde jag att inte utreda detta. 
 

	
1.5 Disposition  

Arbetet inleds med en redogörelse för regleringen kring gode män för ensamkommande barn. 

Däribland en beskrivning kring vem som är berättigad en god man, vad uppdraget som god 

man innebär, vem som kan åta sig ett sådant uppdrag och hur tillsynen därav går till. Detta 

efterföljs av en redogörelse för hur utbildnings- och antagningsprocessen för gode män ser ut i 

fyra, för uppsatsen, utvalda kommuner.  

 

I arbetets nästkommande del presenteras folkrätten. Här beskrivs barnkonventionen, 

Barnrättskommittén och dess viktiga arbete med tolkning av barnkonventionen. 

 

Efterföljande avsnitt är diskussion vilken inleds med redogörelse för de rättsteoretiska 

utgångspunkterna, det vill säga rättssäkerhet samt principen om barnets bästa.  En kort 

beskrivning av myndighetsutövning och tjänstemän inom den offentliga förvaltningen. I detta 

avsnitt presenteras och lyfts kritik gentemot systemet kring tillsättning av gode män ur en 

rättssäkerhetsaspekt i en egen diskussion.  

 

Avslutningsvis ett avsnitt med tankar kring systemet för gode män för ensamkommande barn 

ur ett de lege ferenda perspektiv. Jag diskuterar hur systemet kring gode män för 

ensamkommande barn skulle kunna göras mer rättssäkert och alternativa lösningar till 

systemet som det är uppbyggt idag. En kort sammanfattning av de slutsatser som dragits i 

diskussionen sätter sedan punkt för uppsatsen.  

  

																																																								
29	Sandgren. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. s. 47.	
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2 Gode män för ensamkommande barn 
2.1 Inledning   
I denna uppsats granskas svensk lagstiftning avseende gode män för ensamkommande barn 

kritiskt utifrån den rättsteoretiska utgångspunkten. I det följande inleds därför uppsatsen med 

en behandling av den svenska lagstiftningen som rör gode män för ensamkommande barn.  

	
2.2 Vem har rätt till en god man? 

När ett utländskt eller statslöst ensamkommande barn kommer till Sverige har hen rätt till att 

få en god man.30 En god man träder in i en vårdnadshavares och förmyndares ställe och ska ta 

tillvara barns intresse när föräldrar inte kan göra det. Detta regleras i lag (2005:429) om god 

man för ensamkommande barn. Ett ensamkommande barn är ett barn under 18 år och som är 

skild från båda sina föräldrar, eller annan person som får anses ha trätt i förälders ställning, 

vid ankomsten till Sverige.31 Barnet kan även få en god man om hen övergivits av sina 

föräldrar, eller annan ansvarig vuxen, efter att barnet anlänt till Sverige men innan hen fått 

uppehållstillstånd.32  Lagen är även tillämplig på barn som inte varit i behov av en god man 

vid ankomsten till Sverige men som blivit utan föräldrar eller annan vuxen företrädare efter 

barnets ankomst men innan uppehållstillstånd beviljats. 33  När ett barn redan har ett 

uppehållstillstånd vid ankomsten till Sverige gäller dock inte lag om god man för 

ensamkommande barn, istället tar FB:s regler över. Dessa anger att socialnämnden ska väcka 

talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare.34  

 

I fall där det är uppenbart obehövligt behövs inte en god man utses. Uppenbart obehövligt kan 

exempelvis vara då ett utländskt barn som utan sina föräldrar (eller motsvarande) vistas här i 

landet under en resa eller som utbytesstudent. Det kan även vara då ett barn inom en kort tid 

kommer att fylla 18 år och inte i övrigt är i behov av någon som kan träda i dess förmyndares 

och vårdnadshavares ställe. I den situationen torde det vara tillräckligt att barnet förses med 

ett offentligt biträde enligt UtlL. Dock har normalt sett ensamkommande barn eller barn som 

blivit ensamt väl i Sverige alltid behov av att få en vuxen företrädare förordnad för sig. 35 

 
																																																								
30 Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn, 2 §. 
31 Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., 1 §. 		
32 Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn, 2 §. 
33 Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn, 2 § 2 st.  
34 von Schéele, Eva och Strandberg, Ingemar. Ensamkommande barns rätt – En vägledning för den gode 
mannen, kommunen m.fl. . Uppl. 3. Stockholm: Nordstedts Juridik AB, 2016. s. 29-30. 
35 Walin, Gösta och Vängby, Staffan, Lag (20015:429) om god man för ensamkommande barn, kommentaren till 
2 §, Zeteo.  



 
	

	 14	

2.3 Vem kan utses till god man? 
I lag om god man för ensamkommande barn anges att samma allmänna krav som ställs på en 

god man enligt FB också ställs på en god man för ensamkommande barn.  Det framgår även 

att ÖF vid bedömningen av huruvida den som vill bli god man är lämplig för uppdraget, ska 

fästa särskild vikt vid den utsatta situation barnet befinner sig i. 36 Enligt FB37 ska den gode 

mannen vara ”rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig”. Eftersom ensamkommande barn 

befinner sig i en mycket utsatt situation och lever under speciella levnadsomständigheter bör 

ytterligare krav dock ställas på den som ska förordnas som god man.38 Det krävs att den gode 

mannen är särskilt lämpad för arbete med barn som befinner sin i en utsatt situation, att hen 

har goda kunskaper om det svenska samhället (exempelvis avseende hur skola, socialtjänst 

samt hälso-och sjukvård fungerar) och kunskap om barn och ungdomars behov i olika åldrar 

samt är lyhörd och har förståelse för barnets utsatthet.39 Något krav på att den gode mannen 

skall vara svensk medborgare eller kunna tala barnets språk ställs inte, även om det 

sistnämnda i vissa fall kan vara en fördel.40 Utöver detta får det även ställas krav på att de 

gode männen besitter kunskap om ordningen i utlänningsärenden. Barnet företräds av ett 

offentligt biträde i asylprocessen men den gode mannen ska ha nära kontakt med denne samt 

utfärda en fullmakt till biträdet.41  

 

Vidare framgår av de allmänna kraven enligt 11 kap 12 § FB att valet av god man kan styras 

av det huvudsakliga syftet med uppdraget. Är uppdraget att främst sörja för huvudmannens 

person, kan det vara lämpligt förordna en släkting, eller annan närstående person, för 

uppdraget.42 I fall då det rör mer krävande egendomsförvaltning eller hjälp avseende en 

rättslig angelägenhet av mera kvalificerat slag, kan uppdraget behöva anförtros en ekonomiskt 

eller juridiskt kunnig person.43  

																																																								
36 Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn, 4 §.  
37 Föräldrabalken, 11 kap. 12 §. 
38 Walin, Gösta och Vängby, Staffan, Lag (20015:429) om god man för ensamkommande barn, kommentaren till 
4 §, Zeteo samt Walin, Gösta och Vängby, Staffan, Föräldrabalk (1949:381), kommentaren till 11 kap 12 §, 
Zeteo.  
39 von Schéele och Strandberg. Ensamkommande barns rätt – En vägledning för den gode mannen, kommunen 
m.fl., s. 31.  
40 Walin, Gösta och Vängby, Staffan, Lag (20015:429) om god man för ensamkommande barn, kommentaren till 
4 §. 
41 von Schéele och Strandberg. Ensamkommande barns rätt – En vägledning för den gode mannen, kommunen 
m.fl., s. 31. 
42 Walin, Gösta och Vängby, Staffan, Föräldrabalk (1949:381), kommentaren till 11 kap 12 §, Zeteo. 
43 I NJA 1991 s 545 ansågs den tilltänkta förvaltaren inte uppfylla de krav på särskild erfarenhet och sakkunskap 
i fråga om förmögenhetsförvaltning som måste uppställas med hänsyn till att huvudmannen hade en betydande 
förmögenhet. I RH 1981:41 entledigades gode mannen sedan meningsskiljaktigheter uppstått mellan denne och 
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Den som är underårig eller själv har förvaltare får inte vara god man eller förvaltare och då ett 

ställföreträdarskap inte är en anställning är det önskvärt att den ansökande har annan 

huvudsaklig sysselsättning.44 Det är inte heller lämpligt att den gode mannen har för många 

uppdrag då det kan finnas risk för att denne inte kan sköta ytterligare uppdrag på ett 

tillfredställande sätt.45   

 

Den enskilde kan påverka valet av god man och själv föreslå vem som ska utses, förutsatt att 

personen uppfyller lämplighetskraven och vill åta sig uppdraget. Några lägre krav i fråga om 

lämplighet får inte ställas på grund av att den enskilde själv föreslagit god man. Om det finns 

en intressekonflikt mellan den enskilde och t.ex. en släkting som föreslagits som 

ställföreträdare kan det vara olämpligt att utse den föreslagna personen. Överförmyndaren 

måste då redovisa skälen till varför de inte kan gå den enskildes önskemål till mötes.46  

 

2.4 Den gode mannens uppdrag 
Den gode mannen inträder, juridiskt sett, i barnets föräldrars ställe och har såväl rättighet som 

skyldighet att bestämma i de frågor som rör barnets angelägenheter. 47Detta innefattar 

personliga, ekonomiska och rättsliga angelägenheter. Med uppdraget medföljer dock inte 

försörjningsansvar, skadeståndsansvar eller ansvar för barnets dagliga omvårdnad och 

tillsyn.48  Den gode mannen bör, i likhet med vad som gäller för vårdnadshavare, ta den 

hänsyn till barnets synpunkter och önskemål som dess ålder och utveckling kan ge anledning 

till.  

 

Uppdraget för en god man för ett ensamkommande barn består ytterst i att tillförsäkra barnet 

en trygg tillvaro under dess första tid i Sverige, med detta följer även en skyldighet att ingripa 

																																																																																																																																																																													
den enda närstående som huvudmannen hade kontakt med. En advokat som aktivt engagerat sig för den 
närstående ansågs inte böra utses till god man. 
44 God man för ensamkommande barn, https://www.recruto.se/apps/ads/view/id/2964-stockholms-
overformyndarnamnd-engagerade-medmanniskor-sokes-for-ensamkommande-barn, Stockholms Stad, hämtad 
2016-03-03. 
45 Prop. 2013/14:225 s. 44-45. 
46 von Schéele och Strandberg. Ensamkommande barns rätt – En vägledning för den gode mannen, kommunen 
m.fl., s. 31. 
47 von Schéele och Strandberg. Ensamkommande barns rätt – En vägledning för den gode mannen, kommunen 
m.fl., s. 32. 
48 Cirkulär 13:51 ”Barns skulder”, http://brs.skl.se/brsbibl/cirk_documents/13051.pdf, Sveriges Kommuner och 
landsting, 2013-12-11, hämtad 2016-03-03. 
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om barnet kan komma till skada.49  Den gode mannen skall alltså vara det nav kring vilket 

barnets alla angelägenheter samordnas. Hen ska agera opartiskt och ha förmåga att aktivt ta 

tillvara barnets intressen i förhållande till bland annat de myndigheter och organisationer som 

barnet har anledning att komma i kontakt med och ska därför stå fri från sådana instanser för 

att en intressekonflikt ska undvikas.50 

 

Den gode mannen ska rätta sig efter samma allmänna riktlinjer som gäller för en 

vårdnadshavare. Dessa framgår av FB och anger att det ankommer på den gode mannen att se 

till att barnet får omvårdnad, trygghet och en god fostran samt bevaka att barnet får den 

tillsyn, försörjning och utbildning som behövs. För att åstadkomma detta ingår att hålla 

regelbunden kontakt med barnet, med dem som har omedelbar insyn över dess boende och 

skolgång samt med barnets skola. Därutöver ska den gode mannen stå i kontakt med 

socialnämnden i den kommun där barnet är placerat eller ska placeras och lämna de uppgifter 

om barnet och dess behov som behövs. 

 

I uppdraget som god man ingår också den viktiga uppgiften att så tidigt som möjligt förklara 

för barnet att det kanske inte får stanna i Sverige. Den gode mannen ska även försöka ta reda 

på barnets egen önskan, i många fall är det barnets föräldrar eller andra vuxna som bestämt att 

barnet ska resa till Sverige och det är viktigt att ta reda på om barnet vill återvända till sin 

familj. Den gode mannen ska informera barnet om de möjliga scenarion en asylprövning i 

Sverige kan leda till och se till att barnet får en fullgod och rättssäker prövning av sitt ärende. 

Det är viktigt att den gode mannen i sitt uppdrag uppvisar professionalitet och inte tar över 

den mer känslosamma föräldrarollen.51 Nedan följer uppgifter som ankommer på den gode 

mannen: 
• ansöka om uppehållstillstånd - hålla sig informerad om hur behandlingen av barnets ansökan 

om uppehållstillstånd fortskrider och för det ändamålet stå i kontakt med offentligt biträde, 

• ansöka om dagersättning för barnets räkning, ansöka om särskilt bidrag vid behov samt besluta 

om hur barnets tillgångar ska användas,  

• medverka vid utredningssamtal hos migrationsverket och socialnämnden, 

• ta kontakt med skola för inskrivning samt delta i utvecklingssamtal, 

																																																								
49 Walin, Gösta och Vängby, Staffan, Lag (20015:429) om god man för ensamkommande barn, kommentaren till 
2 §, Zeteo. och Prop. 2004/05:136 s. 29. 
50 Walin, Gösta och Vängby, Staffan, Lag (20015:429) om god man för ensamkommande barn, kommentaren till 
4 §. 
51 von Schéele och Strandberg. Ensamkommande barns rätt – En vägledning för den gode mannen, kommunen 
m.fl., s. 36. 
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• tillse att barnet får en genomgående hälsoundersökning, tandläkarundersökning och tid hos 

psykolog om så behövs, samt fortlöpande se till att barnet får den hälso- och sjukvård hen 

behöver. I fall då barnet är placerat på ett boende (HVB) ligger ansvaret för detta på 

föreståndaren för verksamheten,52  

• ansöka om lämpligt bistånd för barnet om hen har särskilda behov – t.ex. på grund av en 

sjukdom eller ett handikapp, 

• hjälpa till vid kontakt med myndigheter, lämna information om asylprocessen samt fungera 

som stöd vid kontakt med föräldrar eller andra släktingar.53  

 

Om barnet blir utsatt för brott eller själv begår brott ska den gode mannen, under 

förundersökning och eventuell rättegång, fullgöra de uppgifter som ankommer på 

vårdnadshavare. När det kommer till frågan om barnets boende har den gode mannen även 

möjlighet att utöva ett avgörande inflytande och kan i barnets intresse förbjuda att hen lämnar 

en viss plats t.ex. ett familjehem eller ett av Migrationsverkets anläggningsboenden. Avviker 

barnet trots detta från boendet och återfinns hos någon annan har den gode mannen möjlighet 

att, enligt 21 kap. 7 § FB, begära att tingsrätten beslutar om åtgärd för att flytta över barnet till 

god man. Som en sista utväg kan då barnet hämtas med polismyndighetens hjälp.54 

 

2.5 När upphör godmanskapet  
Det är överförmyndaren som fattar beslut om upphörande på de grunder som anges 5-9 §§ lag 

om god man för ensamkommande barn. Godmanskapet upphör automatiskt när barnet fyller 

18 år, utöver det finns det fyra grunder för upphörande. Godmanskapet ska upphöra om 

barnets föräldrar eller den person som har trätt i föräldrars ställe anländer till Sverige. 

Detsamma gäller om barnet varaktigt lämnar Sverige t.ex. om barnet blir avvisad på grund av 

att hen fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd eller frivilligt lämnar landet för att 

återförenas med sina föräldrar.55 Ytterligare grund för upphörande är fall då en särskilt 

förordnad vårdnadshavare utses eller då det av någon annan anledning inte längre finns något 

behov av en god man. 

 

																																																								
52 von Schéele och Strandberg. Ensamkommande barns rätt – En vägledning för den gode mannen, kommunen 
m.fl., s. 40. 
53 Gode mannens roll under asyltiden, http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Gode-man/Gode-mannens-
roll.html, Migrationsverket, uppdaterad 2016-02-02, hämtad 2016-02-02.	
54 Walin, Gösta och Vängby, Staffan, Lag (20015:429) om god man för ensamkommande barn, kommentaren till 
2 §, Zeteo. 
55 Det måste då säkerställas att barnet varaktigt lämnat landet, det är inte tillräckligt att dra denna slutsats enbart 
på grund av att barnet avvikit från sitt boende. I brist på annan information bör godmanskapet i ett sådant fall 
kvarstå tills vidare. 
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En god man har rätt att på begäran bli entledigad från sitt uppdrag. Så långt möjligt bör det 

vara en och samma person som utövar godmanskapet då det är angeläget för barnet att inte 

behöva byta god man. Vissa omständigheter kan dock nödvändiggöra ett byte av god man och 

i de fall så ska ske, är den gode mannen skyldig att kvarstå till dess en ny god man har utsetts. 

 

En god man kan även entledigas av överförmyndarnämnden om hen gör sig skyldig till 

missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag. Ekonomiskt obestånd eller annan 

orsak som gör den gode mannen olämplig för sitt uppdrag är också grund för entledigande. I 

vissa fall flyttar barnet från en kommun till en annan, den gode mannen kan då kvarstå i sitt 

uppdrag och det finns inga rättsliga hinder mot det. Det är dock en grundläggande beståndsdel 

i uppdraget att den gode mannen har en regelbunden kontakt samt ett aktivt engagemang i 

barnets angelägenheter. Ett stort geografiskt avstånd kan orsaka vissa praktiska svårigheter för 

den gode mannen att fullgöra sitt uppdrag och det kan då vara lämpligt att överförmyndaren 

entledigar den gode mannen och utser en ny.56   

 

2.6 Vem kan entlediga en god man?  

Barnets föräldrar eller annan vuxen som kan anses ha trätt i föräldrarnas ställe och den gode 

mannen kan ansöka om upphörande av godmanskap.  Överförmyndarnämnden får också 

självmant ta upp frågan.57  Det har inte ansetts lämpligt att ge barnet själv en rätt att begära 

entledigande av den gode mannen. Det anses i stället tillräckligt att överförmyndaren 

självmant kan ta upp frågan om entledigande för att tillgodose barnets intresse.58  

 

Finner socialnämnden att den gode mannens agerande inte är det bästa för barnet kan 

nämnden vända sig till överförmyndaren och föreslå att den gode mannen byts ut. 

Överförmyndaren är då skyldig att utreda frågan och eventuellt fatta beslut om byte men 

socialnämnden är inte part i ärendet och kan inte själva ansöka om byte av god man.59 

 

2.7 Tillsyn 

2.7.1 Överförmyndaren – en tillsynsmyndighet 

I varje kommun finns en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd (ÖF) och i den 
																																																								
56 Walin, Gösta och Vängby, Staffan, Lag (20015:429) om god man för ensamkommande barn, kommentaren till 
5 och 6 §§, Zeteo. 
57 Se angående överförmyndarens behörighet FB 11 kap. 25 §. 
58 Walin, Gösta och Vängby, Staffan, Föräldrabalk (1949:381), kommentaren till 11 kap 25 §, Zeteo 
59 von Schéele och Strandberg. Ensamkommande barns rätt – En vägledning för den gode mannen, kommunen 
m.fl., s. 39. 
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kommun barnet befinner sig är det på deras ansvar att förordna en god man, utöva tillsyn över 

den gode mannen samt fatta beslut om entledigande av och arvode till den gode mannen.60 

Uppdraget att vara god man eller förvaltare är frivilligt och överförmyndaren ska kontrollera 

gode män så de agerar utifrån den enskildas bästa. Det vill säga, det ligger i 

överförmyndarens händer att säkerställa att personer som inte själva kan tillvarata sina 

rättigheter inte drabbas av rättsförlust eller ekonomisk förlust.61  

 

ÖF är alltså en kommunal förvaltningsmyndighet62 och ledamöter i ÖF samt ersättare har 

samtliga att följa bestämmelser i KomL, FL, FB m.m. 63  I en liten kommun kan 

överförmyndarverksamheten hanteras av en förtroendevald och det finns således ingen 

tjänstemannaorganisation medan det i en annan kommun finns en egen förvaltning med 

anställda tjänstemän.64 Den myndighet som i sin tur utövar tillsyn över ÖF:s är verksamhet är 

Länsstyrelsen65, det är för närvarande sju länsstyrelser som har tillsynsansvar.66   

 

Förmyndare, gode män och förvaltare är enligt FB 12 kap. 9 § skyldiga att lämna 

överförmyndaren de upplysningar om sin verksamhet som överförmyndaren begär. De gode 

männen redovisar sitt uppdrag genom att lämna in en redogörelseblankett som ÖF granskar. I 

samband detta har hen också möjlighet att begära arvode men redogörelsen ska lämnas in 

oavsett om den gode mannen avser begära arvode eller ej. Hur ofta de gode männen ska 

redovisa ditt uppdrag och vad de har rätt att få i arvode skiljer sig åt beroende på om barnet 

har fått uppehållstillstånd eller inte.67  

 

																																																								
60 von Schéele och Strandberg. Ensamkommande barns rätt – En vägledning för den gode mannen, kommunen 
m.fl., s. 19 samt 16 kap FB. 
61 Metodbok, Samarbete för ökad rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag, s. 19, 
http://www.rfs.se/Global/Pdf/RFS%20metodbok%202014.pdf, 2014, hämtad 2016-03-15. 
62 Bohlin, Alf och Warnling-Nerep, Wiweka. Förvaltningsrättens grunder. 2. uppl. Stockholm: Nordstedts 
Juridik AB, 2007. s. 42-43. 
63  För den offentliga förvaltningen ska det finnas kommunala förvaltningsmyndigheter (RF 1:8). 
Kommunstyrelsen respektive landstingsstyrelsen är det centrala förvaltande organet och kan närmast liknas vid 
regeringen på riksplanet. Dessa styrande organ är tillsammans med nämnderna kommunens 
förvaltningsmyndigheter. Fullmäktige ska tillsätta styrelsen och de övriga nämnderna som behövs (KomL 3:3) 
för att de uppgifter som ankommer på kommunen ska kunna ombesörjas, förutom den obligatoriska styrelsen ska 
det också finnas en valnämnd (ValL 3:3) och en överförmyndarnämnd alternativt en överförmyndare (FB 19:2). 
64 Metodbok, Samarbete för ökad rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag, s. 19, 
http://www.rfs.se/Global/Pdf/RFS%20metodbok%202014.pdf, 2014, hämtad 2016-03-15. 
65  FB 19 kap. 17 §. 
66 von Schéele och Strandberg. Ensamkommande barns rätt – En vägledning för den gode mannen, kommunen 
m.fl., s. 19 
67 Stockholms Stad (utg.), God man för ensamkommande barn utan uppehållstillstånd, 
http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/God-man-och-formyndare/Ensamkommande-barn/God-man-for-
ensamkommande-barn-utan-uppehallstillstand/, hämtad 2016-05-03. 
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2.7.2 Överförmyndarens kontroll vid tillsättning av gode män 

I lag om god man för ensamkommande barn finns ingen regel som anger specifikt 

utbildningskrav för gode män utan det hänvisas till de allmänna krav som ställs enligt FB 11 

kap 12 §,68 hen ska vara ”rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig”, se avsnitt 2.2 ovan. Innan 

ÖF utser en god man ska hens lämplighet, i enlighet med dessa allmänna krav, kontrolleras i 

den utsträckning som är nödvändig. ÖF ska göra en aktiv forskning, normalt ska en kontroll 

av belastningsregistret och kronofogdens register ske men hur omfattande kontrollen i övrigt 

ska vara får avgöras från fall till fall. Enligt de allmänna kraven ska i regel referenspersoner 

lämnas till överförmyndaren.  I vissa fall, t.ex. då den föreslagna personen nyligen förordnats 

som ställföreträdare och då även nyligen fått sin lämplighet prövad, kan lämplighetskontrollen 

förenklas.69  

 

Bestämmelsen anger vidare att det vid lämplighetsprövningen ska beaktas om den gode 

mannen redan har uppdrag och i vilken utsträckning denne klarar att ta sig an ytterligare ett 

uppdrag samt att det ankommer på ÖF att kontrollera detta. Förutom att vara allmänt lämplig 

ska den gode mannen också bedömas vara lämplig för det aktuella uppdraget. Om uppdraget 

kräver speciella kunskaper, exempelvis juridiska eller ekonomiska, bör kunskaper på detta 

område finnas hos den gode mannen. En utveckling av gode mäns lämplighetskrav finns i 

avsnitt 2.3.  

 

Bestämmelsen i 11 kap 12 § FB innebär att såväl ÖF som domstolen har ett ansvar för att den 

föreslagna ställföreträdaren är lämplig för uppdraget. Normalt inskränks dock fullgörandet av 

domstolens ansvar i denna del till att granska de uppgifter som ÖF hämtat in i ärendet.70 

 

2.7.3 Myndighetsutövning   

Begreppet myndighetsutövning har inte definierats i FL men flera av FL:s bestämmelser har 

ett begränsat tillämpningsområdet till just ärenden som avser myndighetsutövning mot någon 

enskild. För att det ska röra myndighetsutövning ska det vara fråga om utövande av 

befogenhet att för enskild bestämma förmåner, skyldigheter etc. som grundar sig på en 

bestämmelse i lag eller på ett beslut av de högsta statsorganen. Det rör sig inte om 

																																																								
68 Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn, 4 §. 
69 Walin, Gösta och Vängby, Staffan, Föräldrabalk (1949:381), kommentaren till 11 kap 12 §, Zeteo. 
70 Walin, Gösta och Vängby, Staffan, Lag (20015:429) om god man för ensamkommande barn, kommentaren till 
4 §, Zeteo samt Walin, Gösta och Vängby, Staffan, Föräldrabalk (1949:381), kommentaren till 11 kap 12 §, 
Zeteo. 
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myndighetsutövning när myndighets befogenhet att besluta härrör från avtal. Statens och 

kommunernas privaträttsliga aktiviteter – upphandling, affärsverksamhet, 

egendomsförvaltning m.m. faller därför utanför ramen för myndighetsutövning.71 Det måste 

fastställas att det rör ärenden där saken ensidigt avgörs genom beslut av myndigheten samt att 

beslutet är bindande. Det ska ha en rättsverkan för den enskilde för att det ska utgöra 

myndighetsutövning. Sådana ärenden som uteslutande avser lämnande av råd, upplysningar 

och andra typer av oförbindande besked faller alltså utanför tillämpningsområdet för 

bestämmelserna om myndighetsutövning.72 

 

Av myndighet fattade beslut och vidtagna åtgärder som avser skyldigheter för den enskilde 

eller ingrepp i dess personliga frihet eller egendom är att hänföra till myndighetsutövning men 

även åtskilliga för medborgarna fall av gynnande beslut, ryms under begreppet. Att en enskild 

är ”beroende” av myndighetens medverkan anses utmärkande för dessa fall. Hen måste vända 

sig till myndigheten för att få den önskade förmånen eller rättigheten och då myndigheten 

ensidigt beslutar härom, kan den sägas utöva viss maktbefogenhet.73 Även beslut som verkar 

indirekt genom att utan omprövning läggas till grund för senare beslut med gynnande eller 

betungande handlingsmönster ryms inom området för myndighetsutövning.74 

 

Offentlig verksamhet omfattar statens och kommunernas aktiviteter men kan komma att 

privatiseras på så sätt att den antingen övergår till att bedrivas genom kommunala eller 

statliga bolag, eller också kan den överlåtas till enskilda personer. Därigenom blir det 

civilrättsliga regelsystemet istället gällande för verksamheten, dock kan vissa 

offentligrättsliga regler fortfarande gälla. Den offentliga rätten rör förhållandet mellan det 

allmänna dvs. stat och kommun, och enskilda, såväl juridiska som fysiska personer. En 

särskild form av verksamhet uppkommer då offentliga organ träffar avtal med enskilda 

personer. I sådana fall gäller de civilrättsliga reglerna jämte de offentligrättsliga och i detta 

gränsområde mellan civilrätt och offentligrätt kan diverse frågor uppkomma.75   

 

Enligt RF 11:6 st. 3 kan förvaltningsuppgifter överlämnas åt bolag, förening, stiftelse, 

registrerat trossamfund eller enskild person. I den mån uppgiften innefattar 

																																																								
71 Bohlin och Warnling-Nerep. Förvaltningsrättens grunder, s. 62-63. 
72 Bohlin och Warnling-Nerep. Förvaltningsrättens grunder. s. 64. 
73 Bohlin och Warnling-Nerep. Förvaltningsrättens grunder. s. 65. 
74	Bohlin	och	Warnling-Nerep.	Förvaltningsrättens	grunder.	s.	66.	
75	Bohlin	och	Warnling-Nerep.	Förvaltningsrättens	grunder.	s.	1-2.	



 
	

	 22	

myndighetsutövning ska överlämnandet ske med stöd i lag. 76  Bestämmelserna om 

myndighetsutövning är avsedda att garantera enskilds rättssäkerhet inom förvaltningen.77 För 

att tillgodose behov av längre gående rättssäkerhetsgarantier som kan föreligga gäller FL 

subsidiärt och ska tillämpas när bestämmelse saknas på ett specialreglerat område (FL 3 § st. 

1).78  

De tjänstemän som agerar inom den offentliga verksamheten är av central betydelse för 

verksamheten ifråga. Det finns ett stort antal regler med sikte på denna förvaltningspersonal 

om t.ex. disciplinansvar och avskedande (LOA, LAS etc.), straffrättsligt ansvar (BrB 20 kap.) 

och skadeståndsansvar (SkadestL). De offentligt anställde kan både straffas och bli 

skadeståndsskyldiga samt ådra staten respektive kommunen ett skadeståndsansvar för sina 

åtgärder eller försummelser i myndighetsutövningen.79  

 

Den gode mannen hjälper barnet i sin kontakt med de myndigheter som barnet måste vända 

sig till för att utfå en förmån eller rättighet. Myndigheten beslutar sedan ensidigt härom, först i 

detta skede utsätts barnet för myndighetsutövning. Utöver denna viktiga del i ledet av 

myndighetskontakter fattar god man även vissa beslut för barnets räkning, exempelvis 

avseende ekonomiska frågor. Det är dock inte klart att gode män omfattas av dessa 

skyddsbestämmelser. Denna roll som gode män har i ledet av myndighetsutövning mot det 

enskilda ensamkommande barnet är alltså inte lika hårt reglerat. 

 

2.8 Gode mäns kompetens i praktiken  

I detta avsnitt redogörs för vilka krav som ställs på den som vill bli god man vid 

tillsättningsförfarandet. Av avgränsningsskäl redogörs endast för de kommuner som enligt 

Migrationsverkets statistik för 2015 tagit emot flest ensamkommande barn som är boende i 

Migrationsverkets mottagningssystem. Det innebär att de boende fortfarande är asylsökande 

samt att de inte kan ordna sitt boende själv hos en släkting eller motsvarande och placeras 

därför först i en ankomstkommun, sedan – så snart som möjligt – i en anvisningskommun.  

																																																								
76	Bohlin	och	Warnling-Nerep.	Förvaltningsrättens	grunder.	s.	29.	
77	Bohlin	och	Warnling-Nerep.	Förvaltningsrättens	grunder.	s.	65.	
78	Bohlin	och	Warnling-Nerep.	Förvaltningsrättens	grunder.	s.	69.	
79 Bohlin och Warnling-Nerep. Förvaltningsrättens grunder, s. 44-45.  
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Antal ensamkommande barn boende i Migrationsverkets mottagningssystem är 33 63480 av 

det totala antalet asylsökande ensamkommande barnen som är 35 369.81 Glappet däremellan 

utgör de barn som är ensamkommande men som bor hos släkt eller vänner. Då det inte finns 

att tillgå någon komplett statistik så har jag valt att titta på den som utgör fördelningen av 

ensamkommande barn boende i Migrationsverkets mottagningssystem. De kommuner som år 

2015 tagit emot flest ensamkommande barn är Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.   

Enligt 19 kap 18 § FB ansvarar ÖF för att gode män och förvaltare erbjuds den utbildning 

som behövs. Bestämmelsen är även tillämplig i förhållande till gode män som förordnats 

enligt lag om god man för ensamkommande barn. Utbildningen ska innefatta introduktion där 

de nya uppdragstagarna får de grundläggande kunskaper de behöver för att kunna fullfölja sitt 

uppdrag som god man. Med detta menas bland annat kunskap om relevant lagstiftning, hur 

räkenskaper ska föras samt annan praktisk information. Utöver introduktion bör även erbjudas 

påbyggnadsutbildning för att de gode männen ska kunna skaffa sig djupare kunskaper. 

Utbildningen kan vara i form av en webbutbildning eller ges genom samarbete med 

frivilligorganisationer, det behöver inte vara i ÖF:s regi och det är tillräckligt att ÖF enbart 

hänvisar till de som tillhandahåller utbildningen. Utbildningen är inte heller obligatorisk för 

de som vill åta sig uppdrag som god man, men kunskapsnivån kan enligt 11 kap 12 § 2 st. FB 

ha betydelse vid lämplighetsbedömningen.82   

2.8.1 Utbildnings- och antagningsprocessen för gode män i olika kommuner 

 I nedan avsnitt redogörs för de fyra utvalda kommunernas krav vid tillsättning av gode män.  

 

2.8.1.1 Göteborg  

ÖF i Göteborg Stad gör vid sin lämplighetsbedömning en kontroll i belastningsregistret och 

en kontroll av huruvida den sökande har betalningsanmärkningar. De har även en ålderspolicy 

vilken innebär att de personer som vill bli gode män eller förvaltare ska vara mellan 25 och 75 

år. Ansökan till utbildningen ska innehålla en personlig motivering där man anger varför man 

																																																								
80 Personer boende i Migrationsverkets mottagningssystem, 
http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac38715930c3/1455113291702/Inskrivna+personer+i
+Migrationsverkets+mottagningssystem.pdf, Migrationsverket, uppdaterad 2016-01-01, hämtad 2016-05-04.  
81 Inkomna ansökningar om asyl 2015, 
http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1451894593595/Inkomna+ansökning
ar+om+asyl+2015+-+Applications+for+asylum+received+2015.pdf, Migrationsverket, uppdaterad 2016-01-01, 
hämtad 2016-05-04.  
82 Prop. 2013/14:225. s. 50. 
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vill bli god man för ensamkommande barn och varför man är lämplig för uppdraget. 83 

Göteborgs Stad har utbildningskrav för alla som vill bli god man eller förvaltare. 

Utbildningarna anordnas av olika studieförbund och föreläsarna är personer från ÖF och 

erfarna gode män eller förvaltare. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest och bekostas av 

studenten själv. Ett av studieförbunden, via vilka ÖF förmedlar utbildningsmöjligheter, är 

Folkuniversitetet. De betonar att en person, för att kunna vara god man för ensamkommande 

barn, måste ha tillräckliga kunskaper om hur personliga och ekonomiska förhållanden sköts 

och anger följande om sin målgrupp för kursen för gode män för ensamkommande barn: 

 

”En god man för ett ensamkommande barn har ett stort ansvar gentemot barnet och 

behöver således ha relevanta erfarenheter. Erfarenheter av att arbeta med barn och 

ungdomar, av flyktingfrågor, språkkunskaper eller studier inom samhällsorienterade 

ämnen är meriterande. Då du som god man är barnets företrädare i Sverige ställs som 

krav att du utan några som helst begränsningar behärskar det svenska språket och att 

du är väl bevandrad i det svenska samhället. Du ska vara mellan 25 och 75 år, inte ha 

några betalningsanmärkningar och inte förekomma i polisens belastningsregister. 

Överförmyndarförvaltningen gör även en kontroll mot socialregistret. Från dessa krav 

görs inga undantag.”84 

 

Kursen hos folkuniversitetet består av sex lärarledda kurstillfällen, 4 timmar per kurstillfälle, 

kombinerat med en webbutbildning. Kursens innehåll ger en beskrivning av uppdraget som 

god man eller förvaltare, information om barnkonventionen och barns rättigheter, barns och 

ungdomars reaktioner och behov vid kris och trauma samt socialtjänstens ansvar för 

ensamkommande barn. Det utförs även en genomgång av asylprocessen och 

Migrationsverkets roll vid mottagandet av ensamkommande barn samt hur skolgång och 

hälsovård fungerar för ensamkommande barn.  För att kunna få uppdrag som god man krävs 

sedan, utöver genomgången utbildning och godkänt resultat på det avslutande provet, att 

övriga lämplighetskrav är uppfyllda.  

 

 

																																																								
83 God man och förvaltare, http://goteborg.se/wps/portal/overformyndarf/god-man/, Göteborgs Stad 
Överförmyndarförvaltningen, uppdaterad 2015-02-20, hämtad 2016-05-04.  
	
84 God man för ensamkommande barn, http://www.folkuniversitetet.se/Kurser--Utbildningar/Personal-
Ledarskap-HR/godman/Goteborg/god-man-for-ensamkommande-barn3/?sr=true, Folkuniversitetet, hämtad 
2016-03-02.  
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Om en anhörig ansöker om att vara god man eller förvaltare för en släkting måste de enligt 

ÖF i Göteborgs Stad uppfylla de grundläggande lämplighetskraven, dock ställs inget 

kurskrav. Om den enskilde själv önskar en viss person som god man görs alltid en 

lämplighetsbedömning i varje enskilt fall. I de fall som den enskilde är införstådd med vad 

saken gäller krävs också alltid ett skriftligt samtycke från hen till att just den föreslagna 

personen utses som god man.85 

 

2.8.1.2 Malmö 

För intresseanmälan om godmanskap i hos ÖF i Malmö Stad krävs att den sökande skickar in 

en ansökan med följande handlingar; ett utdrag ur belastningsregistret, ett registerutdrag från 

kronofogdemyndigheten, intyg från socialtjänsten i den kommun där den sökande är 

folkbokförd som visar att denne själv inte har haft någon insats, två stycken skriftliga 

referenser som intygar att de anser att den sökande är lämplig som god man för barn 

tillsammans med kontaktuppgifter till referenspersonerna samt bevis om genomförd 

webbutbildning och efterföljande test som utformats av SKL.86 Dessa handlingar ska skickads 

in tillsammans med en intresseanmälan i vilken den ansökande ska motivera varför hen vill 

bli god man tillika passar för uppdraget samt ange vilka erfarenheter inom området hen har.  

När ansökningshandlingarna är godtagna krävs även att den ansökande deltar i en 

utbildningsträff. Utbildningsträffen har praktiska inslag, två fall diskuteras och de ansökande 

får redovisa hur de som gode män/ställföreträdare skulle agera i de olika situationerna. Först 

efter träffen bedömer ÖF i Malmö Stad om den ansökande är lämplig för ett uppdrag som god 

man för ensamkommande barn.87  

 

2.8.1.3 Stockholm  

För att bli god man i Stockholms Stad begär ÖF en intresseanmälan med personuppgifter, 

uppgifter om inom vilka områden den sökande har tidigare erfarenheter, språkkunskaper och 

huvudsaklig syssla mm. Med intresseanmälan ska bifogas ett personligt brev och 

meritförteckning. ÖF begär också ett förvaltarfrihetsbevis från den sökande, vilket visar 
																																																								
85 Göteborgs Stad (utg.), God man och förvaltare, http://goteborg.se/wps/portal/overformyndarf/god-man/, 
Överförmyndarförvaltningen, uppdaterad 2015-02-20, hämtad 2016-05-04. 
86 Integration och social omsorg, Ensamkommande barn och unga, 
http://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/ensamkommandebarnoc
hunga/webbutbildningarforensamkommandebarn.3968.html, Sveriges Kommuner och Landsting, hämtad 2016-
05-03. 
87 Malmö Stad (utg.), God man för ensamkommande barn, 
http://malmo.se/kommunpolitik/organisation/forvaltningar/socialaresursforvaltningen/verksamheter/flerverksam
heter/overformyndare/fordigsomvillblistallforetradare/olikastallforetradarskap/godman/godmanforensamkomma
ndebarn.4.31ab534713cd4aa9213542f.html, hämtad 2016-05-06. 
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huruvida den sökande själv har en insats eller inte, samt utdrag ur belastningsregistret och ett 

registerutdrag från kronofogdemyndigheten. När intresseanmälan och samtliga handlingar är 

godkända kallas den sökande till en informationsträff där den gode mannens uppdrag och 

ansvar redogörs för av representanter från ÖF. Först efter informationsträffen erbjuds den 

sökande uppdrag som god man.  

 

Alla som åtar sig uppdrag som god man rekommenderas därefter att genomgå SKL:s 

webbutbildning för ensamkommande barn, ”God man för ensamkommande barn”,88 men 

utbildning är inte ett krav. Utöver SKL:s webbutbildning finns även, till självkostnad, en 

teoretisk onlinekurs innehållande information om asylprocessen, barnens rättigheter och 

barnperspektivet, olika myndigheters ansvar samt redovisning och arvode via 

Medborgarskolan Stockholm. Kursen utgör totalt 12 timmars arbete.89  

 

2.8.1.4 Uppsala 

Även i Uppsala kommun ska en person, för att kunna åta sig uppdrag som god man, skicka in 

en intresseanmälan. Denna ska innehålla en personlig beskrivning, information om nuvarande 

sysselsättning, information om utbildning och arbetslivserfarenhet, språkkunskaper, 

personuppgifter samt eventuella nuvarande uppdrag.  För att bli god man ställs hos ÖF i 

Uppsala kommun krav på att man ska vara lämpad för arbete med barn som befinner sig i en 

utsatt situation och ha förmåga att aktivt tillvarata barnets intressen i förhållande till bland 

annat myndigheter och organisationer som barnet kommer i kontakt med. Vikten av att god 

man är fristående från sådana instanser för att kunna agera inom uppdraget utan risk för 

intressekonflikter betonas. Vid lämplighetsprövningen inhämtar ÖF även här ett 

registerutdrag från kronofogdemyndigheten samt ett utdrag ur belastningsregistret.  

 

Uppsala kommun har, likt Göteborgs Stad, krav på genomförd utbildning innan en person kan 

åta sig uppdrag som god man. Det erbjuds antingen en webbutbildning eller en utbildning 

som Föreningen för gode män och förvaltare håller. Den senare är en kurs om 4 tillfällen med 

3 timmars undervisning per gång. Båda är kostnadsfria och avslutas med ett kunskapsprov, 

																																																								
88Ensamkommande barn och unga, 
http://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/ensamkommandebarnoc
hunga/webbutbildningarforensamkommandebarn.3968.html, Sveriges Kommuner och Landsting, hämtad 2016-
03-03 
89 God man för ensamkommande flyktingbarn, 
http://www.medborgarskolan.se/arrangemang/?aid=860065&mid=180&sgid=217, Medborgarskolan, hämtad 
2016-03-02. 



 
	

	 27	

där studenten ska visa att hen förstått innebörden av uppdraget och de regler som finns. Intyg 

från avklarat kunskapsprov måste sedan uppvisas för ÖF innan något uppdrag som god man 

tilldelas. När ÖF bedömt om den sökande är lämplig som god man bjuds denne in till en 

informationsträff där hen får veta mer om uppdraget.  

 

För att bli god man till en anhörig eller vän finns inte samma krav på utbildning, men 

personen måste göra ett kunskapsprov, som visar att hen förstått sitt uppdrag. Det erbjuds 

även fortbildningen och denna sker i nära samarbete med andra kontor inom kommunen och 

med god mans- och förvaltarföreningen GMF.90 

  

																																																								
90 Uppsala kommun (utg.), Bli god man eller förvaltare, https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/god-man-och-
forvaltare/hur-du-blir-god-man-eller-forvaltare/, hämtad 2016-03-03. 
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3 Internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter 
	
3.1 Inledning  

Den lagstiftning som rör gode män för ensamkommande barn omfattas av ett rättsområde med 

stark internationell prägel. Under de senaste århundradena har idén om mänskliga rättigheter 

fått ökande genomslag och kan sägas vara uttryck för det internationella samfundets 

erkännande av varje individs rätt. Däribland rätten till ett drägligt liv, rätten till sina innersta 

tankar, skydd för familjen, frihet från tortyr och slaveri, rätten till utbildning och till 

yttrandefrihet. Detta erkännande har kommit till uttryck i en mängd olika internationella 

instrument som slår fast några av individens grundläggande rättigheter och hur de ska 

skyddas.  

 

Inom folkrätten aktualiseras främst asylrätt, konventioner om mänskliga rättigheter, 

konventionen om politiska och medborgerliga rättigheter, Europakonventionen samt 

internationell humanitär rätt. Viktigt för denna uppsats beträffande gode män för 

ensamkommande barn är FN:s konvention om barnets rättigheter (”Barnkonventionen”) som 

antogs av FN:s generalförsamling år 1989. Rättigheterna är formulerade med utgångspunkt i 

barns speciella livssituation, behov, och intressen. Konventionen innehåller rättigheter som tar 

sikte på barns sårbarhet och många artiklar har ett tydligt skyddssyfte. Häri stadgas att barnets 

bästa ska sättas i främsta rummet (artikel 3). De mänskliga rättigheterna gäller i princip på 

samma sätt för alla personer som befinner sig inom en konventionsstats jurisdiktion, oavsett 

om de är medborgare i landet eller inte.91 

	
3.2 Barnkonventionen  
I Barnkonventionen förenas för första gången de olika mänskliga rättigheterna i ett och 

samma dokument vilket ger en definition av vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i 

världen.  Idag har nästan alla länder ratificerat Barnkonventionen och då den röstades igenom 

1989, röstade alla länder för konventionens antagande. Sverige ratificerade konventionen år 

1990 vilket innebär att Sverige folkrättsligt förbundit sig att förverkliga rättigheterna som 

stadgas däri samt åtagit sig en internationell förpliktelse gentemot andra stater som också 

anslutit sig.92 Se vidare om förhållandet mellan nationell och internationell rätt i avsnitt 1.4.  

																																																								
91 Thorburn Stern, Rebecca, Helmius, Ingrid, Bejstam, Lars, Hollander, Anna, Axelsson, Eva, Lerwall, Lotta och 
Darpö, Jan. Makt, Myndighet, människa. Uppsala: Iustus Förlag AB, 2014. S. 22-24.  
92 SOU 1997:116, avsnitten sammanfattning samt 1.1; Bakgrund.   
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Enligt Barnkonventionen är varje människa under 18 år att betrakta som barn om inte barnet 

blir myndigt tidigare enligt lag. Det ska dock inte hindra att barn med stigande ålder och 

mognad får bestämma mer över sitt liv. I konventionens inledande avsnitt markeras att barn, 

på̊ grund av sin sårbarhet, behöver vård och skydd samt att familjen, föräldrar och den 

utvidgade familjen, har det primära ansvaret för den vård och det skydd barnet behöver.93  

Barnet är dock samtidigt i behov av samhälleligt skydd vilket ålägger staten ansvar för att 

skydda barnet mot vanvård, utnyttjande och övergrepp.94  

De stater som anslutit sig till konventionen är skyldiga att vidta såväl lagstiftnings- som 

administrativa samt andra nödvändiga åtgärder för att realisera rättigheterna. Konventionen 

tar inte ställning till hur staten genomför detta, lagstiftning är en viktig åtgärd men även 

exempelvis åstadkommande av effektiva styrmedel, opinionsbildning och upplysning kan 

vara betydelsefulla åtgärder. Det är ett politiskt ansvar och stor vikt läggs vid genomförandet 

av de olika rättigheterna som konventionen ger. Ansvaret åvilar såväl riksdag och regering 

som övriga myndigheter och offentliga organ, landets egen förvaltningsstruktur påverkar inte 

statens ansvar.95 Barnkonventionen är inte inkorporerad i svensk lag trots detta har bland 

annat principen om barnets bästa (art. 3) fått genomslag såsom rättslig målsättning i svensk 

reglering och i exempelvis FB finns flera uttryckliga bestämmelser om att barnets bästa ska 

vara vägledande för beslut.96  

Den definition av barns rättigheter som Barnkonventionen ger ska gälla i alla samhällen 

oavsett faktorer så som exempelvis kultur, religion och etnicitet och handlar om det enskilda 

barnets rättigheter.97 Rättigheterna i konventionen är inbördes lika viktiga men olika till sin 

natur. De medborgerliga och politiska rättigheter är absoluta till sin karaktär och måste 

respekteras av alla stater oavsett utvecklingsnivå, hit hör bland annat rätten till asyl (art. 22) 

medan de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter istället är mer av 

målsättningskaraktär för vilka ett förverkligande är beroende av ett lands resurser. Alla länder, 

även fattiga, ska dock göra sitt yttersta för att garantera dessa rättigheter genom att utnyttja 

sina tillgängliga resurser maximalt.98  

																																																								
93 SOU 1997:116, avsnitt 2.3; Barnkonventionens principer och innehåll.  
94 Barnkonventionen, http://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/, 
Barnombudsmannen, uppdaterad 2016-01-21, hämtad 2016-02-21. 
95 SOU 1997:116, avsnitt sammanfattning.  
96 Singer. Barnets bästa om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s. 28. 
97 Barnkonventionen, http://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/, 
Barnombudsmannen, uppdaterad 2016-01-21, hämtad 2016-02-21. 
98 SOU 1997:116, avsnitt 2.3; Barnkonventionens principer och innehåll. 
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Barnkonventionen ska vara ”hel och odelbar” vilket innebär att en sakartikel99 inte kan lyftas 

ut och läsas skild från de andra, de ska läsas som en helhet.100 Central för denna uppsats är art. 

3, principen om barnets bästa, vilken hänger tätt samman med art. 12, rätten att uttrycka 

åsikter. Dessa utgör två av de fyra grundläggande principerna i konventionen vilka är;  

 

Principen om barnets bästa (artikel 3) - Principen anger att det vid alla åtgärder som rör barn 

ska säkerställas att barnets bästa kommer i främsta rummet. Denna princip härleds ur två 

fundamentala grundtankar i konventionen, den ena har som utgångspunkt att barn är sårbara 

och behöver stöd och skydd och den andra understryker vikten av ett barnperspektiv i 

beslutsfattandet. Se vidare i avsnitt 4.1.3. 101 

 

Rätten att uttrycka åsikter (artikel 12) – Stadgar att barns åsikter i alla frågor som rör barnet 

självt ska respekteras. Artikeln stadgar dock också en utvecklingsaspekt, ”barnets åsikter ska 

tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad”.102   

 

Förbud mot diskriminering (artikel 2) - Artikeln fastställer att barn är jämställda och har lika 

värde och ska skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av ras, 

hudfärg, kön, språk, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller 

ställning i övrigt. Konventionens rättigheter tillkommer alla enskilda barn och ungdomar som 

befinner sig inom ett lands jurisdiktion utan någon åtskillnad ”av något slag”.103  

 

Rätten till liv (artikel 6) - Ett skydd från att bli dödad och ska läsas tillsammans med artikel 

37 som anger ett direkt förbud mot dödsstraff. I andra punkten går artikeln längre än rätten till 

liv då där betonas barns rätt till överlevnad och till utveckling i vid mening. 104 

 

3.3 Barnrättskommittén 
För övervakning av staternas efterlevnad och genomförande av de centrala konventionerna 

om mänskliga rättigheter som utformats inom FN tillsätts särskilda konventionskommittéer. 

																																																								
99 Konventionen har 54 artiklar varav 41 är sakartiklar. 
100 Barnkonventionen, http://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/, 
Barnombudsmannen, uppdaterad 2016-01-21, hämtad 2016-02-21. 
101 SOU 2016:19, s. 95 ff. 
102 SOU 1997:116, avsnitt 2.3. 
103 SOU 2016:19, s. 95 ff. 
104 SOU 1997:116, avsnitt 2.3.  	
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Central för övervakning och tolkning av Barnkonventionen är Barnrättskommittén. 105 

Kommittén är inordnad under Högkommissarien för mänskliga rättigheter i Genève och 

består just nu av 18 oberoende experter, varav två tredjedelar är jurister, vilka ska verka i sin 

personliga kapacitet och inte som representanter för de stater som nominerat dem. 106 

Experterna ska väljas av konventionsstaterna och bland deras medborgare och kommittén ska 

granska hur konventionsstaterna lever upp till sina skyldigheter enligt barnkonventionen.107 

Barnrättskommittén ger även olika former av vägledning till konventionsstaterna, det sker 

framför allt genom allmänna kommentarer samt rekommendationer och sammanfattande 

slutsatser som de lämnar till enskilda konventionsstater.108  

 

De allmänna kommentarerna (General Comments) ger vägledning i tolkningen av 

konventionen och bidrar till en fördjupad förståelse av konventionens rättigheter.109 Vidare 

anordnar Barnrättskommittén även allmänna diskussioner (General Discussions) för att 

diskutera olika aspekter av barnkonventionen och underlätta uttolkningen av konventionen. 

Under dessa diskussioner kan representanter från regeringar, FN-organ, organisationer från 

civilsamhället och barn delta.110 

 

De konventionsstater som anslutit sig ska, envar, avge rapporter till kommittén. Den första 

efter två år från konventionens ikraftträdande för respektive stat, därefter vart femte år. Av 

rapporterna ska framgå de åtgärder som staterna har vidtagit för att genomföra 

konventionen.111    Landrapporterna från staterna granskas av kommittén som sedan bjuder in 

representanter för respektive lands regering för diskussion innefattande en offentlig utfrågning 

där representanterna får besvara de frågor kommittén har avseende rapporten. Därefter lämnar 

Barnrättskommittén de så kallade ”Concluding Observations” vilka består av slutsatser, 

rekommendationer och synpunkter på ländernas genomförande av barnkonventionen. Genom 

dessa framgår vilka brister kommittén ser samt vilka förbättringar de önskar.112 De uttalanden 

som kommittén gör genom dessa kommentarer och rekommendationer är inte juridiskt 
																																																								
105 I artiklarna 43 - 45 i barnkonventionen regleras barnrättskommitténs roll och mandat samt de förpliktelser 
konventionsstaterna har gentemot kommittén. Kommitténs närmare uppgifter finns också reglerade i kommitténs 
procedurregler (Rules of procedure). 
106 SOU 2016:19, s. 94.  
107 Barnkonventionen, http://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/, 
Barnombudsmannen, uppdaterad 2016-01-21, hämtad 2016-02-21. 
108 SOU 2016:19, s. 95 ff. 
109 17 av de totalt 18 allmänna kommentarerna finns översatta till svenska. 
110 SOU 2016:19, s. 95 ff. 
111 SOU 1997:116, avsnitt 2.4  
112 Barnkonventionen, http://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/, 
Barnombudsmannen, uppdaterad 2016-01-21, hämtad 2016-02-24. 
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bindande, utan har enbart en vägledande funktion för arbetet med konventionen i de anslutna 

staterna.113 Barnrättskommitténs allmänna kommentarer har med tiden fått en stark ställning 

som tolkningsunderlag för bl.a. domstolar. Något som regeringen också framhållit då de i 

flera fora betonat att uttalanden i kommentarerna har en stor betydelse som vägledning för 

Sveriges arbete med att genomföra konventionen på nationell nivå och ska tas på stort 

allvar.114 

 

Barnkonventionen var fram till år 2014 den enda av de internationella centrala 

konventionerna för mänskliga rättigheter som saknade en internationell klagomekanism. I och 

med att det fakultativa protokollet om ett individuellt klagomålsförfarande, det tredje 

protokollet till Barnkonventionen, antogs av FN:s generalförsamling 2011 och nu har trätt i 

kraft kommer kommittén att ha ytterligare ett instrument genom vilket de kan ge staterna 

vägledning.  

 

Konkret innebär ikraftträdandet av detta att nu enskilda barn, grupper av barn eller 

representanter för barn kan lämna in en framställan115 till Barnrättskommittén om de anser att 

deras rättigheter enligt barnkonventionen eller de övriga fakultativa protokollen blivit 

kränkta.116 Barnrättskommittén kan då ta upp framställan och ge sin syn på ärendet samt 

lämna rekommendationer till staten vilken sedan ska återkomma med ett skriftligt svar på 

vilka åtgärder som vidtagits.117 Barnrättskommittén kan även ta emot en framställan från en 

annan stat som anser att en stat inte fullföljer sina åtaganden eller, om de får information om 

att det förekommer allvarliga systematiska kränkningar av barns rättigheter i en stat, på eget 

initiativ genomföra undersökningar. 118  Utöver detta granskas situationen för mänskliga 

rättigheter i alla FN:s medlemsstater genom så kallade Universal Periodic Reviews vart fjärde 

år av FN:s råd för mänskliga rättigheter.119 

 

																																																								
113 SOU 2016:19, s. 94 f. 
114 SOU 2016:19, s. 97. 
115 Vissa villkor för detta finns uppställda i artikel 7 i protokollet. Ett krav är att alla inhemska rättsmedel är 
uttömda. 
116 SOU 2016:19. s. 114.  
117 Sverige har ännu inte ratificerat protokollet och är därav inte bunden av det. Ratificerar Sverige protokollet 
gör det möjligt för barn och deras ombud att, i fall då staten inte fullt ut uppfyller kraven i barnkonventionen och 
dess tilläggsprotokoll, föra fram klagomål till FN:s barnrättskommitté.  
118 SOU 2016:19, s. 114. 
119 SOU 2016:19, s. 94. 
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3.4 Inkorporering av Barnkonventionen  
I ett betänkande av barnrättsutredningen, Barnkonventionen blir svensk lag, SOU 2016:19, 

har nyligen presenterats förslag om en inkorporering barnkonventionen.120 Detta skulle 

innebära att tjänstemän och beslutsfattare måste förhålla sig till barnkonventionen på ett annat 

sätt än i dag eftersom konventionen blir gällande som lag och ensam kan läggas till grund för 

myndigheters beslut i mål och ärenden. I barnrättsutredningens betänkande framförs åtgärder 

och författningsförslag som är nödvändiga vid en inkorporering. Författningsförslagen 

föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.121  

 

I utredningen har barns rättigheter på fyra områden speciellt studerat, ett av dem är barn på 

flykt från sitt hemland. 122  Trots att det på en rad rättsområden i svensk rätt finns 

speciallagstiftning med särskilda bestämmelser om bland annat barnets bästa och barns rätt att 

få uttrycka sina åsikter, har utredningens kartläggning av dessa visat att barnkonventionens 

grundprinciper fått dåligt genomslag i praktiken. Bristerna i de kartlagda områdena är 

likartade trots olikheterna mellan dessa områden och anledning finns att förmoda att 

motsvarande brister, avseende rättstillämpningen i förhållande till barnkonventionen, också 

förekommer inom områden som inte ingått i kartläggningen. Som ett utflöde av detta föreslås 

ändringar utöver de som berör de särskilt angelägna områdena i utredningen, bland annat att 

det i förvaltningslagen (1986:223) och i förvaltningsprocesslagen (1971:291) införs en ny 

bestämmelse som anger att barnets bästa ska utredas och särskilt beaktas i ärenden och mål 

som rör barn. 123  

 

En förklaring till bristande tillämpning av barnkonventionen kan vara att det saknas 

förarbeten motsvarande de svenska som kan ge vägledning vid tolkning. En total avsaknad av 

vägledning gällande tolkning av barnkonventionen råder dock ej. Barnrättskommittén har 

exempelvis avseende flera artiklar utformat allmänna kommentarer som kan vara till ledning 

vid rättstillämpningen.124 Att barnkonventionen blir svensk lag genom inkorporering skulle 

innebära att rättigheterna den stadgar får en stärkt ställning formellt och reellt. Barnets 

rättigheter kommer då kunna tas till vara i större utsträckning än i dagsläget eftersom svenska 

																																																								
120 I utredningen föreslås att artiklarna 1 - 43.1 och 44.6 i barnkonventionen ska gälla som svensk lag med den 
text som nu finns i konventionen. 
121 SOU 2016:19. s. 22. 
122 Vidare har utredningen studerat områdena; Stöd och service till barn med funktionsnedsättning, Barn som har 
sett våld i familjen och barn som själva varit med om våld i familjen.  
123 SOU 2016:19, s. 28-29, 37. 
124 SOU 2016:19, s. 23.  
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myndigheter och svenska samhället då måste följa barnkonventionen.125 Att konventionens 

alla artiklar samlas i en lag skulle även innebära att barnkonventionen blir synligare och 

tydligare för alla.126  

 

Vikten av att konventionens grundprinciper återspeglas i den nationella lagstiftningen har 

betonats av Barnrättskommittén eftersom konventionens artiklar, och då särskilt 

grundprinciperna, är föremål för olika tolkningar av myndigheter, kommuner, forskare och 

organisationer från det civila samhället. Olika värderingar och uppfattningar om barnets 

rättigheter framträder genom dessa olika tolkningar och relateras till barns behov i olika 

situationer och verksamheter vilket skapar en godtycklighet. Principer för tolkning av 

barnkonventionen och andra internationella överenskommelser finns i Wienkonventionen om 

traktaträtten, vilken Sverige ratificerat, samt i barnrättskommitténs allmänna kommentarer.127 

  

																																																								
125 Även om det endast är originaltexternas lydelse som blir gällande som lag, innehåller inkorporeringslagar 
som regel en bilaga med konventionen i svensk översättning.  
126 SOU 2016:19, s. 39. 
127 SOU 2016:19, s. 97. 
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4 Diskussion 
4.1 Rättsteoretisk utgångspunkt 
4.1.1 Inledning  

Utifrån de rättsteoretiska utgångspunkterna för denna uppsats, kraven om rättssäkerhet samt 

principen om barnets bästa, kommer jag i det följande kritiskt analysera det svenska 

regelverket för gode män för ensamkommande barn som redogjorts för ovan samt som 

kommer att utvecklas i det följande.  

 

4.1.2 Rättssäkerhet 

	
Rättssäkerhet är enligt många författare ett honnörsord som liknar begreppet demokrati, det 

rör viktiga och övergripande värden i samhället. Vad olika användare av begreppet 

rättssäkerhet avser varierar men två huvudbetydelser kan urskiljas och kommer att redogöras 

för i det följande.128  

	
4.1.2.1 Formell och materiell rättssäkerhet 

	
Krav om rättssäkerhet har sedan länge varit känt i Sverige129 men har i och med EU-rätten fått 

ny tyngd och en mer kärnfull betydelse.130 Medlemsstaterna är skyldiga att upprätthålla EU-

rättens allmänna rättsprinciper, såsom de tolkas av EU-domstolen och de rättigheter för 

enskilda som EU-rätten föreskriver måste kunna göras gällande i domstol 

(Europakonventionens artikel 6).131 Genom EU-domstolens praxis kan ett par kriterier för 

rättssäkerhet framhävas: 

- krav på förutsebarhet, inbegripande förbud mot retroaktiv lagstiftning, 

- skydd för välförvarade rättigheter samt 

- skydd för berättigade förväntningar.132  

 

																																																								
128 Rapport 2010:4 Rättssäker förvaltning?, Inspektionen för Socialförsäkringen, 
http://www.inspsf.se/digitalAssets/0/938_2010-4_isf_rapport.pdf. 2010-04-23, hämtad 2016-03-23. s. 22. 
129 Exempelvis principen om öppenhet som är en huvudprincip inom EU-rätten och där en relativt ny 
bestämmelse har sedan länge varit en huvudregel i Sverige (TF 2 kap.). 
130 Bohlin och Warnling-Nerep. Förvaltningsrättens grunder, s. 383. 
131 EU-domstolen har också i ett flertal rättsfall (Se bl.a. fallen Transocean, Fiskano, Okem samt AM & S.) 
utvecklat principer om rättssäkerhetsgarantier, bland annat processuella rättssäkerhetsgarantier som kan 
sammanfattas som en princip om rättvis rättegång, rätten till en korrekt juridisk handläggning (t.ex. ne bis in 
idem - ingen får dömas två gånger för samma överträdelse) och tillgång till effektiva rättsmedel. 
132 Bohlin och Warnling-Nerep. Förvaltningsrättens grunder, s. 382-386. 
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Begreppet rättssäkerhet är mångtydigt, vanlig användning av begreppet bland jurister är 

”förutsebarhet i rättsliga angelägenheter”, åtnjutande av skydd mot oreglerad och 

okontrollerad statlig våldsutövning och annan integritetskränkning samt tanken om likhet 

inför lagen.133 Definitionen av rättssäkerhetsbegreppet är dock under ständig diskussion och 

eftersom rättssäkerhet är ett omfattande och relativt vagt begrepp kan man, för att förstå 

innebörden av detta, börja i den minimalistiska variant som Frändberg använder: 

”rättssäkerhet såsom rättsligt grundad förutsebarhet”.  Han anser att tre villkor måste ställas 

för att rättssäkerhet ska anses föreligga: 1) det ska finnas klara och tydliga regler, 2) dessa ska 

vara publicerade och 3) finnas tillgängliga. Dessa kriterier kan användas inom olika 

rättsområden och kan sägas utgöra grunden i vad som kallas ett formellt 

rättssäkerhetsbegrepp.134 Rättssystemet ska tillhandahålla tydliga och pålitliga svar på frågor 

av rättslig karaktär, i ju högre grad ett rättssystem ger klara svar på sådana frågor desto högre 

grad av rättssäkerhet har man i samhället i fråga.  De rättstillämpande organen måste sedan 

även lojalt och korrekt tillämpa reglerna för att man ska kunna lita på innehållet i dessa.135 

 

Genom att sätta förutsebarhet i rättsliga angelägenheter som ett grundvärde motsätter sig 

rättsstatsideologin utrymme för godtycke.136 Det är kränkande för den enskilde att utsättas för 

makthavarens godtycke och kravet om rättssäkerhet gäller rättsväsendet men i lika hög grad 

myndigheter och andra offentliga verksamheter. 137   Utrymme för godtycke skapas av 

rättsbrist, exempelvis genom rättspervertering - regler finns men makthavaren tillämpar dem 

inte, eller rättsmanipulering - nyckfulla överrumplande rättsändringar som sätter allmänheten 

i ovisshet.  Brist på förutsebarhet kommer även som följd av att de regler som finns är vaga, 

otydliga, mångtydiga, komplicerade,138 försedda med för stort spelrum139 eller står i strid med 

varandra.140 

 

																																																								
133 Frändberg, Åke. Rättsordningens idé – En antologi i allmän rättslära. Uppsala; Iustus Förlag AB, 2005. s. 
284. 
134 Rapport 2010:4 Rättssäker förvaltning?, Inspektionen för Socialförsäkringen, 
http://www.inspsf.se/digitalAssets/0/938_2010-4_isf_rapport.pdf. 2010-04-23, hämtad 2016-03-23. s. 17 ff. 
135 Frändberg. Rättsordningens idé – En antologi i allmän rättslära. s. 288-289. 
136 Frändberg. Rättsordningens idé – En antologi i allmän rättslära. s. 288. 
137 Fioretos, Ingrid, Gustafsson, Kristina och Norström, Eva. Tolkade möten – tolkningens betydelse för 
rättssäkerhet och integration. Lund: Studentlitteratur AB, 2014. s. 118. 
138 Ett regelverk kan vara för komplicerat på grund av att det är allt så detaljbetonat och omfångsrikt att det blir 
svårt att forcera. 
139 Exempel på detta är regler av generalklausulstyp, som är så obestämda, eller öppna att de närmast är att 
uppfatta som en slags blankofullmakt för rättstillämparen att själv svara för rättsbildningen vilket skapar ett stort 
utrymme för godtycke. 
140 Frändberg. Rättsordningens idé – En antologi i allmän rättslära. s. 288 ff.  
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En grundläggande, bland de allmänt accepterade principer som är relevanta ur 

rättssäkerhetssynpunkt är den s.k. Legalitetsprincipen. Man likställer dock inte begreppen 

legalitet och rättssäkerhet utan legaliteten är snarare ett nyckelbegrepp för förståelse av 

rättssäkerheten och en nödvändig del i det rättsstatliga systemet. Ur legalitetsprincipen följer 

vissa krav på lagens utformning och tillämpning. Den ska, precis som angivet i ovan stycke, 

vara klar och tydlig och inte så generell eller svepande till sin form att den lämnar utrymme 

för godtycke.26 Legalitet benämns ibland som rättssäkerhetens oumbärliga förutsättning; den 

utgör ett nödvändigt men dock inte ett tillräckligt villkor utan exempelvis betraktas även det 

demokratiska klimatet som en väsentlig förutsättning för rättssäkerheten.141 

 

En av författarna som gör en åtskillnad av rättssäkerhetsbegreppet, i en formell och en 

materiell rättssäkerhet, är Peczenik. 142   Förutsebarhet anser Peczenik vara ett formellt 

moraliskt värde vilket kan komma att bortprioriteras vid en avvägningssituation.143 I den 

formella rättssäkerheten läggs inte någon vikt vid rättens innehåll. Det ingår inte krav på att 

rättssystemet garanterar vissa etiska och sociala värden bland de förutsättningar som ställs för 

att kunna tala om rättssäkerhet i ett samhälle. Ställer man däremot dessa krav på 

rättssäkerhetsbegreppet anses man höra till anhängarna till den s.k. materiella 

rättssäkerheten.144 

 

I proposition 1984/85:32 redogörs, precis som enligt Peczenik, ett formellt och ett materiellt 

rättssäkerhetsbegrepp. Det anges att, på ett allmänt plan, ”vad som främst utmärker ett 

rättssystem som präglas av rättssäkerheten är att medborgarna behandlas lika inför lagen 

samt att lagen är så utformad att det är möjligt att förutse hur lagen kommer att tillämpas”, 

dvs. den formella uppfattningen av rättssäkerheten. Den materiella rättssäkerheten däremot 

innefattar även faktiska möjligheter att i ett enskilt fall nå ett rättvist resultat. Vid sidan av 

detta tas ytterligare ett materiellt rättssäkerhetsbegrepp upp, med detta förstås att ”...de 

garantier som finns för att de rättigheter och skyldigheter som lagstiftningen ger 

medborgarna också motsvaras av den praktiska tillämpningen”. 145 

 

																																																								
141 Zila, Josef. Om rättssäkerhet. SvJT 1990. s. 296 ff.  
142 Frändberg. Rättsordningens idé – En antologi i allmän rättslära, s. 284 ff. Se även; Peczenik, Aleksander. Vad 
är rätt?: om demokrati, rättsäkerhet, etik och juridisk argumentation. Stockholm: Nordstedts Juridik AB, 1995. s. 
89 ff. 
143 Peczenik kallar det för materiell rättssäkerhet i de beslutssituationer då olika värden kan råka i konflikt med 
varandra och kan komma att behöva vägas mot varandra, resultatet av avvägningen är materiell rättssäkerhet 
144 Zila, Josef. Om rättssäkerhet. SvJT 1990. s. 286 ff. 
145 Prop. 1984/85:32. s. 36. 
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Tidigare Justitieombudsman Hans Gunnar Axberger 146  anför likaså i rapport 2010:4 

”Rättssäker förvaltning”147 att rättssäkerhet innebär att lagar och rättsprinciper är utformade 

så att de utan risk för misstag kan tillämpas på ett förutsebart och kontrollerbart sätt samt ett 

system för rättstillämpningen likaså kan förutses och kontrolleras. Frågor som rättsnormernas 

etiska innehåll, rättens stabilitet och liknande är i princip irrelevanta ur 

rättssäkerhetssynpunkt. 148 

 

Mot den breda enigheten om ett formellt rättssäkerhetsbegrepp med förutsebarhet som ledord 

ställs den materiella rättssäkerheten med Hitlers totalitära regim under andra världskriget som 

främsta skräckexempel för ett allt för formellt rättssäkerhetsbegrepp. Förespråkare för att 

rättssäkerhetsbegreppet bör relateras till rättens materiella innehåll brukar hänvisa till att tyska 

judar mycket väl, genom då gällande lagar, kunde förutse att de skulle komma att förföljas 

men att det vore absurt att kalla sådan förutsebarhet för rättssäkerhet.149 Det kan alltså 

föreligga förutsebarhet utan att det för den saken skull föreligger rättssäkerhet. 150  

 

Zila anför dock att rättssäkerheten är helt inkompatibel med totalitära regimer. Enligt honom 

är huvudorsaken till detta att rättssäkerhetens förutsättningar förenar sig med demokratins.  

Om makten vägrar att underkasta sig kontroll och foga sig efter dennas utfall, något som är 

grundtanken bakom fria val i en demokratisk regim, finns det inga rättsliga medel för att 

tvinga fram detta. Rättssäkerheten i ett samhälle går förlorad så snart makten manifesterar sin 

ovilja att underkasta sig de regler som är kännetecknande för ett demokratiskt statsskick 

eftersom förutsättningarna för att rättsordningens förvanskning kan förhindras, därmed 

upphävs.151  

																																																								
146 Justitieombudsman åren 2008 – 2013. 
147 Rapport 2010:4 Rättssäker förvaltning?, Inspektionen för Socialförsäkringen, 
http://www.inspsf.se/digitalAssets/0/938_2010-4_isf_rapport.pdf. 2010-04-23, hämtad 2016-03-23. s. 35 ff. 
148 Zila, Josef. Om rättssäkerhet. SvJT 1990. s. 290. 
149 Frändberg. Rättsordningens idé – En antologi i allmän rättslära, s. 285-286. 
150 Frändberg. Rättsordningens idé – En antologi i allmän rättslära, s. 286.  
Jareborg har dock mot detta anfört följande i vilket Frändberg instämmer: 
”Godtar man att det kan finnas moraliskt ”dålig” juridisk rätt, är det inget absurt i att rättsäkerhet kan innebära 
att det är förutsebart att man av staten legalt behandlas på ett sätt som inte är moraliskt godtagbart. Det som är 
”absurt” är rättens innehåll, inte rättssäkerhetsbegreppet”.  
151 Zila, Josef. Om rättssäkerhet. SvJT 1990. s. 303 f. 
Vad händer då med rättssäkerheten i ett ickedemokratiskt samhälle, när rättens innehåll strider mot de 
vedertagna etiska normerna men legalitet samtidigt kan konstateras som styrsätt? Rättssäkerheten kan då anses 
saknas helt på grund av samhällsmedlemmarnas misstro mot makthavarna, det finns dock exempel på historiska 
samhällen där moraliska värderingar förkastades och makthavarna behöll förtroende men Zila menar att man 
ändå inte ska tala om rättsäkerhet i sådana samhällen. Han menar att legaliteten förvisso finns men dess värde 
har gått förlorad och anför; ”Att tala om rättssäkerhet i ett totalitärt eller inhumant samhälle är som att tala om 
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Beträffande de olika uppfattningar om rättssäkerhet som förekommer i svensk litteratur kan 

sammanfattningsvis, i grova drag, en skiljelinje dras mellan uppfattningen om en formell 

respektive materiell rättssäkerhet. Det finns en bred i stort sett undantagslös enighet om att 

det, i förhållande till rättssäkerhet, väsentliga momentet är rättsliga besluts förutsebarhet, 

formell rättssäkerhet. Ingen särskild vikt, eller ingen vikt alls, läggs då vid rättens innehåll 

utan denna uppfattning siktar närmast på rättens beskaffenhet och dennas bestämdhet med 

förutsebarhet av rättsliga besluts utfall som rättssäkerhetens kärna. 

 

Rättens innehåll är dock inte irrelevant för alla författare utan en del anser att ett rättsligt 

beslut endast kan motsvara rättssäkerhetskravet om beslutet är etiskt godtagbart, materiell 

rättssäkerhet.152 Vad som är materiell rättssäkerhet presenteras på två olika sätt153 dels att de 

garantier som finns för att de rättigheter och skyldigheter som lagstiftningen ger medborgarna 

också motsvaras av den praktiska tillämpningen och dels att man når ett rättvist resultat i det 

enskilda fallet. 154 Enligt den materiella uppfattningen anser dock Zila att rättssäkerheten har 

blivit ett värdeladdat begrepp.155 Rättssäkerheten används ungefär som ett begrepp med 

samma betydelse som mänskliga rättigheter.156 

 

Det finns även författare som frångår det formella och materiella rättssäkerhetsbegreppet. I 

Tidskrift för Rättssociologi anför Gustafsson att det i och med välfärdsstaten uppstått en 

diskrepans mellan dessa två. 157 Rättssäkerheten i en välfärdsstat förutsätter att staten försäkrar 

att de intressen som skyddas i rättsordningen tillgodoses fullt ut och Gustafsson föreslår de 

nya termerna ”substantiell rättssäkerhet” eller ”socialsäkerhet” som beteckning för 

rättssäkerheten så som den kännetecknas i en välfärdsstat. Det finns en avsevärd skillnad 

mellan de intressen som skyddas i välfärdsstaten och de intressen som skyddades i de 

föregående statstyperna. De nya termerna behövs, enligt författaren, därför att välfärdsstaten, 

utöver den ”traditionella” rättssäkerheten som i den liberala staten var adekvat för att skydda 

																																																																																																																																																																													
social rättvisa i ett av hungersnöd härjat land, eller om jämlikhet bland slavar. Det är helt enkelt värden som inte 
är värda någonting i sammanhanget”. 
152 Zila, Josef. Om rättssäkerhet. SvJT 1990. s. 284 ff.  
153 Dessa presenteras i Prop. 1984/85:32. s. 36. 
154 Zila, Josef. Om rättssäkerhet. SvJT 1990. s. 287-288. 
155 Gustafsson och Zila betraktar rättssäkerheten som en sociopolitisk kategori och anser att det inte är någon 
mening att prata om rättssäkerhetens materiella och formella sida. Det finns inga materiella och formella värden 
utan rättssäkerheten är avhängig av att vissa förutsättningar är uppfyllda bland annat formella förutsättningar 
som legaliteteten. (Zila, Josef. Om rättssäkerhet. SvJT 1990. s. 305.) 
156 Något som också antagits av Sveriges Advokatsamfunds rättighetsprogram; ”Rättssäkerheten – ett 
systematiskt skydd för mänskliga rättigheter garanterat genom lag”. 
157 Gustafsson, Håkan. Rättssäkerheten, moralen och ”socialsäkerheten”. Tidskrift för rättssociologi, 3/4 1988. s. 
253–277. 
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individens intressen mot våldsstaten, även har positiva uppgifter.158 Det har tillkommit nya 

uppgifter så som att var och en kan räkna med att få det materiella stöd som behövs för att 

kunna leva ett drägligt liv.159  

 

De olika distinktionerna av rättssäkerhetsbegreppet är i litteraturen presenterade i olika 

kombinationer, inte på det viset att det ena skulle utesluta det andra, och bekräftar att det inte 

är helt klart vad man menar när man uttalar sig om att en åtgärd främjar eller försvagar 

rättssäkerheten. Är det förutsebarhet av handlingars rättsliga konsekvenser som man tänker 

på? Eller är det myndigheternas förmåga att genomföra lagar och andra föreskrifter? Eller är 

det kanske fråga om att inom lagarnas ramar nå en rättvis lösning?160  
 

4.1.3 Barnets bästa  

Barnets bästa anges i Barnkonventionens artikel 3 och statuerar att staten är skyldig att ge 

barnet det skydd och den omvårdnad som behövs för barnets välbefinnande. Barnets bästa, 

och tillgodoseendet av barns behov och intressen, ska vara målsättningen vid avgörandet av 

alla frågor som rör barn.161 Redan innan Barnkonventionens tillkomst fanns denna princip 

uttryckt som målsättning i många länders lagstiftning. Då inom olika specifika rättsområden 

och inte på det övergripande plan som barnkonventionen innebär.162 När Barnkonventionen 

antogs förstärktes utan tvivel detta synsätt, målsättningen är inget nytt synsätt men innebörden 

förändrats och den fortsätter förändras.163  

 

4.1.3.1 Barnperspektivet i svenskrätt – en historisk tillbakablick  

Vad som ansetts vara barnets bästa har varierat. Grunderna för många av de nu gällande 

lagarna i Sverige rörande barn lades i början av 1900-talet och redan då var barnets bästa en 

känd, om än inte alltid tillämpad, målsättning. Trots att barnets bästa sedan så lång tid tillbaka 

finns fastslagen i svensk lagreglering ses dock inte målsättningen som så självklar och 

inarbetad i rättstillämpningen att den inte behöver preciseras. Synen på barn och hur barns 

behov och intressen ser ut förändras hela tiden, vilket i sin tur påverkar innebörden och 

betydelsen av barnets bästa som rättslig målsättning.   

																																																								
158 Zila, Josef. Om rättssäkerhet. SvJT 1990. s. 302. 
159 Zila, Josef. Om rättssäkerhet. SvJT 1990. s. 302. 
160 Zila, Josef. Om rättssäkerhet. SvJT 1990. s. 288 ff. 
161 Singer. Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhälle. s. 17. 
162 SOU 2016:19. s. 101. 
163 Singer. Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhälle. s. 17.  
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Under åren 1917-1920 pågick stora lagstiftningsaktiviteter på barnrättens område i Sverige, 

vilka resulterade i vad som brukar kallas för barnlagarna.164 I det framväxande svenska 

välfärdssamhället ökade medvetenheten om att barn är individer med egna behov och att en 

felaktig fostran kunde ha negativa konsekvenser. Barnuppfostran blev en allt mer 

professionaliserad uppgift som ansågs kräva särskilda kunskaper, vilka tillhandahölls bland 

annat av beteendevetare. Med hjälp av dessa beteendevetare skulle barnets behov kunna 

identifieras och barnets bästa som målsättning fick en vetenskaplig karaktär. I och med denna 

koppling till vetenskap måste målsättningen hållas aktuell och i takt med den tid i vilken den 

tillämpas.   

Från 1960 och framåt ser man hur ett förändrat synsätt på barn får effekt i 

lagstiftningssammanhang och i slutet av 70 talet tillsattes utredningen om barnets rätt med 

syfte att undersöka i vilka fall och på vilket sätt barns intressen och behov skulle kunna 

tillgodoses på ett bättre sätt än tidigare. Utredningen resulterade i den så kallade aga lagen (6 

kap 1 § FB) och identifierade några av barns grundläggande behov som exempelvis; att barn 

behöver omvårdnad och skydd, bli erkända och igenkända som individer samt villkorslöst 

mottagna i världen. Utöver detta behöver de ett stabilt och varaktigt förhållande till föräldrar, 

få leva och utvecklas i en miljö som kan tillgodose barnets behov av stimulans, föräldrars 

hjälp med att sätta gränser för sitt handlande, få känna att de behövs, att de har en uppgift att 

fylla, att de får ta ansvar samt uttrycka sina önskemål och påverka sin situation. 

Utredningen av barnets rätt fick stort genomslag och präglar fortfarande i hög grad hur 

barnets bästa definieras i rättsliga sammanhang. Lagreformen av vårdnadsreglerna som följde 

år 1982165 efter utredningen innebar att det i FB infördes flera uttryckliga bestämmelser om 

att barnets bästa skulle vara vägledande för beslut.166  

Reformen av FB:s regler om vårdnad innebar att barnets bästa som rättslig målsättning fick ett 

tydligt genomslag i svensk lagreglering. Förhållningssättet till barn blev i och med detta att 

betrakta som behovsorienterat och innebär att barn ses som individer med egna behov och 

önskningar som behövs skyddas tillvaratas eller tillgodoses av vuxna. Barn ska ha möjlighet 

att ge uttryck åt sin egen uppfattning i personliga frågor men det är ytterst vuxna som avgör 

																																																								
164 Lagen den 14 juni 1917 (nr 376) om barn utom äktenskap, lagen den 14 juni 1917 (nr 377) om äktenskaplig 
börd, lagen den 14 juni (nr 378) om adoption och lagen den 11 juni 1920 (nr 407) om barn i äktenskap.   
165 Prop. 1981/82:168. 
166 Singer. Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhälle. s. 28 f. 
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hur barnets behov ska tillgodoses. Barnet ansågs fortfarande i hög grad som en mottagare av 

vuxnas omsorger snarare än som en självbestämmande individ.  

Sveriges anslutning till FN:s konvention om barnets rättigheter år 1990 och i synnerhet 

konventionens artikel 3 och 12 medförde att frågan om barnets bästa och egen vilja fick ny 

aktualitet. Artikel 12 innebär en markering av barnet som subjekt och aktör med rätt att delta i 

processer som rör barnet. Rätten för barnet att uttrycka en åsikt i alla frågor som rör hen är 

inte bara ett sätt att identifiera vilka behov barnet har utan också ett uttryck för en syn på 

barnet som ett självständigt rättssubjekt.167 

4.1.3.2 Principen om barnets bästa enligt Barnkonventionens artikel 3 

Barnkonventionens artikel 3, principen om barnets bästa, har en bred tillämpning och innebär 

en skyldighet för beslutsfattare att sätta barnets bästa i främsta rummet vid alla åtgärder som 

rör barn (i den engelska originalversionen: the best interests of the child shall be a primary 

consideration).168 I och med detta omfattas alla samhällsområden, såväl på nationell som på 

kommunal nivå, som direkt eller indirekt berör barn. Begreppet åtgärder innebär beslut men 

även alla andra handlingar, uppföranden, förslag, tjänster, förfaranden och åtgärder, eller 

underlåtenhet att genomföra åtgärder, som har inverkan på barn.169 Barnrättskommittén anger 

dock att bedömningen och fastställandet av barnets bästa får störst betydelse vid åtgärder som 

har betydande inverkan på barn eller grupper av barn.170   

 

Barnets bästa ska tillämpas i förhållande till Barnkonventionens övriga grundprinciper och 

genom att tolka och tillämpa principen tillsammans med dessa kan begreppet klarläggas. 

Artikel 3 och 12 kompletterar varandra särskilt då barnets åsikter är en viktig del i 

bedömningen av barnets bästa.171 

 

Enligt Barnrättskommittén består principen om barnets bästa av flera olika dimensioner. 172 

Det är en materiell rättighet, en grundläggande rättslig tolkningsprincip och ett 

tillvägagångssätt i beslutsprocesser. Den första dimensionen, en materiell rättighet, innefattar 

rätten att barnets bästa ska bli bedömt i beslut som rör barnet. Vid kollision mellan olika 

intressen ska barnets bästa sättas i främsta rummet och som materiell rättighet är, enligt 
																																																								
167 Singer. Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhälle. s. 28 ff. 
168 SOU 2016:19. s. 103. 
169 CRC/C/GC/14, p. 17–20 och p. 35. S. 7-10. 
170 SOU 2016:19. s. 104. 
171 SOU 2016:19. s. 106 
172 CRC/C/GC/14. p.6-7. s 4.  
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barnrättskommittén, barnets bästa direkt tillämplig och kan åberopas i domstol. Den andra 

dimensionen, barnets bästa som grundläggande rättslig tolkningsprincip, innebär att den 

tolkning som tillgodoser barnets bästa mest verkningsfullt ska ha företräde då en regel är 

öppen för fler än en tolkning. Den tredje och sista dimensionen, ett tillvägagångssätt i 

beslutsprocesser, innebär att beslutsprocessen måste innehålla en utvärdering av positiva och 

negativa konsekvenser för barnet då ett barn eller en grupp barn påverkas av ett beslut. 

Beslutsfattaren ska också motivera vad hen ansett vara barnets bästa och vilka kriterier denna 

bedömning grundats på.173 

Principen om barnets bästa innebär att ett beslut på bästa sätt ska tillgodose ett barns olika 

behov och intressen. Det ska vara det enskilda barnets behov och det är därav svårt att ge 

målsättningen om barnets bästa en närmare definition. I huvudsak avses med barnets behov 

det som vuxna anser att ett barn behöver. Något som kan beskrivas som ett objektivt 

betraktelsesätt på barn där det kan vara fråga om typiska behov som barn i allmänhet har och 

specifika behov som det enskilda barnet har.174 En klarläggande och vägledande redogörelse 

för barnets bästa i svensk rätt finns i barnkommitténs betänkande SOU 1997:116.175 De 

utvecklar där att barnets bästa får tolkas i både ett subjektivt och ett objektivt perspektiv. I 

objektiv bemärkelse genom att beslutsfattare på olika nivåer gör bedömningar grundade på 

beprövad erfarenhet och vetenskap. Det vill säga beslutsfattare ska beakta vetenskap och 

beprövad erfarenhet samt inhämta underlag från närstående och yrkespersoner som har 

kunskap om barnet. I subjektiv bemärkelse genom att beslutsfattare ska beakta det som barnet 

själv ger uttryck för i enlighet med barnkonventionens artikel 12, 176 det vill säga barnet i det 

berörda fallet tillåts ange sin uppfattning om vad som är dess bästa (även kallat dynamic self-

determinism). Det subjektiva perspektivet förutsätter dock att barnet befinner sig i en trygg 

miljö och inte påverkas någon enskild vuxen i en allt för stor utsträckning.177     

Principen om barnets bästa ska genomsyra hela beslutsprocessen, från att ett ärende inleds till 

dess att ett beslut fattas,178 och det är viktigt att fastställande av vad som är barnets behov 

verkligen bygger på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 179  Den brittiske 

familjerättsexperten John Ekelaar anför att det bästa underlaget för att bedöma vad som är 

																																																								
173 SOU 2016:19, s. 101 ff.  
174 Singer. Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhälle. s. 34. 
175 se särskilt kapitel 6, s. 125 ff. 
176 SOU 2016:19, s. 176. 
177 Singer. Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhälle. s. 34. 
178 SOU 2016:19 s. 176. 
179 Singer. Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s. 35. 
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barnets bästa är att kombinera denna vetenskapliga grund med barnets egen uppfattning om 

vad som ligger i hens intresse och vad som är hens bästa.180 Med barns intresse avses barnets 

egen uppfattning av sin situation och det är nödvändigt att prata med barnet för att kunna 

klarlägga detta.181 Barnets egen vilja är en del av beslutsunderlaget vid fastställande av vad 

som är barnets bästa och genom att tala med barnet respekteras hen som ett rättsligt subjekt; 

som en individ med egen vilja.  

 

Enligt Barnrättskommittén följer av artikel 3 att staterna är skyldiga att säkerställa att barnets 

bästa integreras och tillämpas i åtgärder som vidtas av offentliga institutioner och då särskilt 

vid alla genomförandeåtgärder och administrativa eller rättsliga förfaranden som påverkar 

barn. Lagstiftning, beslut och policyer ska visa att barnets bästa satts i främsta rummet, hur 

detta prövats och bedömts och vilken vikt som lagts vid barnets bästa i beslutet. Det är även 

statens skyldighet att säkerställa att barnets bästa har bedömts i beslut inom den privata 

sektorn innefattande aktörer som levererar tjänster samt andra privata organ eller institutioner 

som fattar beslut som rör eller påverkar barn. Barnrättskommittén tar i sina allmänna 

kommentarer upp åtgärder som stater bör genomföra, bland annat granska och genomföra 

förändringar i lagstiftningen, erbjuda utbildning och information om principen om barnets 

bästa i främsta rummet till yrkesgrupper som berörs samt information om vad rättigheterna i 

barnkonventionen innebär till barn och deras familjer. 182 

I proposition 2005/06:99 talar man om att det vid alla beslut och åtgärder som rör barn ska 

finnas ett tydligt barnperspektiv som ett sätt att uttrycka fastställandet av barnets behov. 

Denna formulering har återkommit i varje förarbete från senare år som berör reglering av 

barns förhållanden.  

”Utgångspunkten i barnperspektivet är respekten för barnets fulla människovärde och 

integritet. Att ha ett barnperspektiv vid beslutsfattande innebär att man försöker förstå 

barnet och ta reda på hur barnet uppfattar sin situation och eventuella förändring – 

att se med barnets ögon. Det handlar också om att analysera vilka följder olika 

beslutsalternativ kan få för barnet. I detta ingår att lyssna på barnet och respektera 

det som en individ med egna uppfattningar. Därmed inte sagt att barnets åsikter alltid 

																																																								
180 Singer. Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s. 41. 
181 Mattsson, Titti. Barnet och rättsprocessen: rättssäkerhet, integritetsskydd och autonomi i samband med beslut 
om tvångsvård. Lund: Juristförlaget, 2002, s. 36 ff.	 
182 CRC/C/GC/14, p.14. kontrollera 
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måste följas. Det är i sista hand den vuxne som utifrån sina kunskaper och 

erfarenheter måste fatta beslutet och ta ansvar för det.”183  

I de fall barnets vilja inte stämmer överens med vad som anses vara barnets bästa får en 

avvägning mellan barnets behov och barnets egen vilja ske. En bedömning som inte är enkel 

och stor vikt måste läggas vid barnets vilja.  

Principen om barnets bästa framhåller barnets beroendeställning och skyddslöshet och 

markerar att barn har sämre möjligheter än vuxna att hävda sina egna intressen.184 För att 

principen ska kunna få genomslag måste därför myndigheter och organisationer genom 

barnanpassade förfaranden göra sina bedömningar om barnets bästa vid alla beslut som rör 

barn.185   

4.2 Är lag om god man för ensamkommande barn förenlig med artikel 3, 

principen om barnets bästa, i FN:s konvention om barnets rättigheter? 

 

4.2.1 Principen om barnets bästa måste införlivas i lag 

Barnkonventionen är inte inkorporerad i svensk rätt och principen om barnets bästa kan inte 

tillämpas direkt så som lag här i Sverige. I och med undertecknandet av barnkonventionen 

åtog sig Sverige att garantera att dess rättigheter upprätthålls på nationell nivå. Enligt den 

dualistiska teorin kan dock nationell rätt strida mot internationell rätt i praktiken, nationella 

domstolar eller förvaltningsmyndigheter har inte någon skyldighet att tillämpa något annat än 

intern rätt. En norm kan alltså vara folkrättsligt bindande utan att vara inomstatligt gällande. 

Transformeras eller inkorporeras inte principen till svensk lag tillämpas enbart 

fördragskonform tolkning, det vill säga man presumerar att nationella regler står i harmoni 

med relevanta traktater och tolkar de nationella reglerna utifrån detta.  På grund av detta 

dualistiska förhållande till internationell rätt får principen om barnets bästa inte en 

övergripande effekt på alla rättsområden utan endast inom de rättsområden där lagstiftaren 

valt att införliva principen i lag. Artikel 3 stadgar att staten är skyldig att ge barnet det skydd 

och den omvårdnad som behövs för barnets välbefinnande. Trots detta har principen om 

barnets bästa varken blivit lagstadgad i de regleringar som berör förordnande av god man för 

																																																								
183 Prop. 2005/06:99. s. 39. 
184 CRC/C/GC/14. p. 36–40 
185 SOU 2016:19. s 105. 
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ensamkommande barn och unga eller blivit uttryckt så som lagstiftarens vilja genom 

förarbeten och Sverige brister därmed i sina internationella åtaganden.  

 

Barnkonventionen stadgar att principen om barnets bästa ska beaktas vid alla åtgärder som rör 

barn. Begreppet åtgärder innebär enligt Barnrättskommittén beslut, men även alla andra 

handlingar, uppföranden, förslag, tjänster, förfaranden och åtgärder, eller underlåtenhet att 

genomföra åtgärder, som har inverkan på barn. En god man, så som ansvarig får 

tillgodoseende av barnets rättigheter får i allra högsta grad anses ha att göra med åtgärder som 

rör barn. Artikel 3 ställer därmed krav på att barnets bästa ska beaktas av den gode mannen i 

dennes beslut och åtgärder som rör barnet. Gode män fungerar som en slags väktare som ska 

värna att barnets rättigheter blir tillgodosedda och uppmärksamma om så inte sker. Även i fall 

då avgörande beslut fattats för barnet av andra instanser, exempelvis då socialtjänsten placerat 

ett barn ett boende, ska den gode mannen vid beslut som inte är förenliga med barnets bästa 

vidta åtgärder. Som behandlats i tidigare avsnitt 4.1.3, framhåller Principen om barnets bästa 

barns beroendeställning och skyddslöshet och markerar att barn har sämre möjligheter än 

vuxna att hävda sina egna intressen.186 För att principen om barnets bästa ska kunna få 

genomslag måste därför myndigheter och organisationer genom barnanpassade förfaranden 

göra sina bedömningar om barnets bästa vid beslut som rör barn. Den gode mannen är ett nav 

kring att detta uppfylls, kunskap om hur en bedömning av barnets bästa sker, kunskap om 

barn och unga och om deras rättigheter är därför av stor vikt. Det kan enligt min mening starkt 

ifrågasättas varför denna princip inte införlivats i lagstiftningen som berör systemet för gode 

män för ensamkommande barn. Så som regelverket ser ut i dag säkerställs inte att kunskap om 

barnets bästa finns hos de gode männen.  

 

4.2.2 Ensamkommande barn sett om en grupp 

Trots de brister som anförts i avsnitt 4.2.1 ovan, kan det även betraktas som att lagstiftaren, i 

och med instiftande av speciallagen; lag om god man för ensamkommande barn, valt att se till 

ensamkommande barns och ungas bästa så som en grupp. I proposition 2004/05:136 framgår 

att innebörden av förslaget var att ensamkommande barn skyndsamt ska få en god man som 

kan ta tillvara på dess rättigheter.187 I 11 kap 4 § FB ska annars vid förordnande av god man 

till en behövande person bedömning göras för att se om personen i fråga är i behov av en god 

man. För att skydda de ensamkommande barnen samt för att effektivt se till att deras övriga 

																																																								
186 CRC/C/GC/14. p. 36–40 
187 Prop. 2004/05:136. s. 1. 
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rättigheter blir tillgodosedde, exempelvis rätten att söka asyl valde lagstiftaren istället att 

genom speciallag besluta att alla ensamkommande barn per definition är berättigade en god 

man.   

 

4.2.3 Förenlighet med principen om barnets bästa  

Artikel 3 och stadgar att staten är skyldig att ge barnet det skydd och den omvårdnad som 

behövs för barnets välbefinnande. Som ovan anförts är en aspekt i detta att tillse att 

konventionens artiklar ges uttryck för i den nationella lagstiftningen, då internationella 

konventioner enligt den dualistiska teorin inte blir direkt tillämpliga i nationell rätt. En annan 

aspekt är huruvida det system som finns för gode män för ensamkommande barn, oavsett om 

principen om barnets bästa är instiftad i lagen eller inte, lever upp till Sveriges åtagande i och 

med ratificeringen av barnkonventionen och därmed principen om barnets bästa.  

 

I den senare tyder det, utifrån de formella kompetenskrav som ställs på gode män, på att 

Sverige inte lever upp till artikel 3. För att barnets bästa ska tillgodoses ska beslutsfattare på 

olika nivåer gör bedömningar grundade på beprövad erfarenhet och vetenskap, något som 

angivits både i SOU 2016:19 och av barnrättskommittén. Det vill säga beslutsfattare ska 

beakta vetenskap och beprövad erfarenhet samt inhämta underlag från närstående och 

yrkespersoner som har kunskap om barnet. Det krävs även att personer som vidtar åtgärder 

som rör barn beaktar det som barnet själv givit uttryck för i enlighet med barnkonventionens 

artikel 12, det vill säga att barnet i det berörda fallet tillåts ange sin uppfattning om vad som är 

dess bästa. Sammantaget kräver en korrekt barnets bästa bedömning viss kompetens.  

 

I Barnrättskommitténs rekommendationer 2015 till Sverige anges i p. 17 att de oroar sig över 

bristen av en fullständig bedömning av vad som är barnets bästa vid åtgärder som rör barn 

samt att de som arbetar inom områden där sådana bedömningar krävs saknar tillräcklig 

kunskap och utbildning för att kunna göra en korrekt bedömning.  De har rekommenderat att 

Sverige ger ökad regelbunden träning i bedömning av barnets bästa för personal på 

Migrationsverket och inom Socialtjänsten för att försäkra att principen om barnets bästa 

lägger grunden och genomgående är utgångspunkten i processen för alla beslut gällande 

barn.188 Barnrättskommittén har också markerat att de kräver att ensamkommande barn 

omedelbart tilldelas en god man som har en relevant och tillräcklig utbildning och som också 
																																																								
188 Concluding observations on the fifth periodic report of Sweden, CRC/C/SWE/CO/5. 
http://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/publikationer/concluding-
observations-2015.pdf, Committee on the Rights of the Child, publicerad 2016-03-06, hämtad 2016-05-04, s. 4.  
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fortlöpande får regelbunden utbildning inom de områden som krävs för att uppfylla uppdraget 

som god man.   Det ska garanteras att barnet har regelbundna möten med den gode mannen 

och att det finns tolk på plats vid behov. 189 De anförde vidare att de anser att de gode männen 

inte alltid har rätt utbildning och inte alltid har med sig tolk vid sina möten med barnet samt 

markerar sitt missnöje över rapporter om att många ensamkommande barn i Sverige inte får 

vinterkläder, hygienartiklar och skolmaterial i tillräcklig utsträckning. Något som gode män 

ska kontrollera att de får.	Utifrån kunskapskrav som ställs på gode män i praktiken och enligt 

nationell lagstiftning framgår inte att det garanteras att de gode männen har denna relevanta 

utbildning som Barnrättskommittén rekommenderar. 	

 

Svensk lag har inte heller någon tidsram för inom vilken tid en god man ska förordnas ett 

ensamkommande barn, något som Barnrättskommittén också anmärker på, i vissa fall får barn 

vänta flera veckor innan en god man blir förordnad. Under 3 månader år 2015 mötte 

barnombudsmannen ca 450 ensamkommande barn och unga i åldrarna 9 – 18 år. Syftet var att 

utforma en rapport enbart om mottagandet av barn och unga och deras upplevelser av 

detsamma. Hur länge barnen hade befunnit sig i Sverige varierade, vissa hade just anlänt 

medan andra redan befunnit sig på ankomstboendena i veckor eller till och med månader.  Det 

gemensamma för dem är dock att ingen utav de barn och unga som barnombudsmannen mött 

hade fått en god man samt i de flesta fall inte haft någon kontakt med socialtjänsten. Ett utav 

barnen hade inte fått någon god man på 3 månader. I rapporten anger barnombudsmannen att 

återkommande i barnens berättelser är avsaknaden av information om asylprocessen, 

anvisningen och vilka rättigheter de har.190 Viktiga uppgifter som ankommer på gode män. 

 

Barnens berättelser vittnar om oro och psykisk ohälsa, detta berättar ett barn om känslorna 

efter intervjun med migrationsverket vid ett möte med barnombudsmannen: 

”Jag var på intervju och efteråt var jag väldigt osäker på och visste inte hur jag skulle tänka 

för jag vet ju inte hur det här kommer sluta. Enda sedan jag var på intervjun så har jag haft 

väldigt svårt att sova. Det enda jag tänker på: intervjun och resultatet, hur gick det? Kommer 

jag få stanna kvar? Kommer de skicka ut mig? Och när jag sover, då brukar jag ändå drömma 

																																																								
189 Concluding observations on the fifth periodic report of Sweden, CRC/C/SWE/CO/5. s. 11-12. 
190 Rapport; Barn på flykt – Barn och ungas röster om mottagandet av ensamkommande, 
http://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/publikationer/ovriga-publikationer/barn-pa-flykt---
barns-och-ungas-roster-om-mottagandet-av-ensamkommande/, Barnombudsmannen, uppdaterad 2016-01-21, 
hämtad 2016-05-04, s. 5. 
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om intervjun och beslutet så det gör mig frustrerad och ledsen för att jag är orolig för att det 

kanske inte går så bra.”191  

 

Av Barnombudsmannens rapport framgår även att inget barn som de mött fått börja skolan 

under den tid de vistats på ankomstboendena. I en god mans uppdrag är en utav 

skyldigheterna att se till att barnet blir inskrivet i en skola, se avsnitt 2.3. Rätten till utbildning 

är, liksom i nationell rätt,192 tydlig och i Barnkonventionens artikel 28 och 29 slås fast att 

asylsökande barn som fått uppehållstillstånd och barn som lever i Sverige utan nödvändiga 

tillstånd har samma rätt till utbildning som barn som är svenska medborgare. Att barnen inte 

tillgodoses denna rättighet kritiseras av Barnrättskommittén som i sina senaste 

rekommendationer till Sverige markerar att det är oroväckande att barn som är placerade i 

ankomstboenden inte får gå i skolan.193 Ytterligare en rättighet som den gode mannen ska 

värna åt barnet. Något som riskerar att dra ut på tiden om barn ej tillses en god man.  

Barnombudsmannen kritiserar i sin rapport mottagandet av ensamkommande barn och unga 

och menar att mottagandet inte lever upp till Barnrättskommitténs rekommendationer.  Enligt 

kommittén ska den tillfälliga omvårdnad som ensamkommande barn är berättigade 

krissituationer, likt den som många länder nu står inför på grund av situationen i mellanöstern, 

avse så kort tid som möjligt. De anger i sina rekommendationer till Sverige att en god man 

bör utses inom 24 timmar från det att barnet anländer till Sverige. De framhäver även viss oro 

över förfarandet vid förordnande av gode män. Dels eftersom det i lagen inte anges någon 

tidsram för inom vilken tid barnets ska förordnas en god man, utan enbart att en sådan ska 

förordnas så snart som möjligt. Dels för att de inte är tillräckligt utbildade och inte alltid har 

tolk med sig vid möten med barnet.  

 

Barnombudsmannens rapport visar alltså på att ensamkommande barn och unga blir kvar på 

ankomstboendet under en längre tid, ej får gode män tillförordnade sig eller information om 

sina rättigheter. Detta sammantaget visar att Sverige brister i sina åtaganden enligt 

Barnkonventionen artikel 3 som stadgar att barnets bästa ska sättas i främsta rummet. Barnen 

måste få fortlöpande information om sina rättigheter och om asylprocessens förlopp. 

																																																								
191 Rapport; Barn på flykt – Barn och ungas röster om mottagandet av ensamkommande, Barnombudsmannen, s. 
8. 
192 7 kap. skollagen (2010:800). 
193 Barnombudsmannen, Rapport; Barn på flykt – Barn och ungas röster om mottagandet av ensamkommande, s. 
21. 



 
	

	 50	

Informationen ska vara anpassad till barnets språk och förutsättningar.194  Till viss del 

ankommer det på gode män att bistå eller se till att barnet får denna information. Av 

Barnombudsmannens rapport framgår dock att en del utav barnen de träffat har nekats till 

hälso- och sjukvård inklusive tandvård och psykologiskt stöd under tiden de bott på ett 

ankomstboende.195 I den gode mannens uppdrag ligger att övervaka att barnets rättigheter 

faktiskt tillkommer barnet, däribland ingår även att bevaka att övriga inblandade instanser gör 

det som ankommer på dem på ett korrekt sätt. Om så inte sker, exempelvis om ett familjehem 

inte fungerar bra eller om barn nekas vård på det vis som barnombudsmannens rapport visar, 

ska den gode mannen agera. Av rapporten framgår att så inte alltid skett. Barnens rättigheter 

har inte tillkommit dem på ett korrekt sätt och Sverige brister därmed i sina åtaganden enligt 

Barnkonventionen och svensk lag.   

 

Att en korrekt bedömning av barnets bästa inte garanteras i alla åtgärder som rör 

ensamkommande barn kan konstateras och sammantaget tyder det ovan angivna på att 

regelverket kring gode män för ensamkommande barn inte lever upp till principen om barnets 

bästa.  

 

4.3 Är tillsättningen av gode män för ensamkommande barn rättssäkert?  

	
Beträffande de olika rättssäkerhetsaspekter, redogjorda för i avsnitt 4.1.2, som förekommer i 

svensk litteratur är det tydligt att rättssäkerhetsbegreppet är en ständigt pågående diskussion. 

Det kan ändock konstateras att rättssäkerhetens kärna ligger i förutsebarhet av rättsliga besluts 

utfall samt att stor vikt läggs vid rättens entydighet. Så kallad formell rättssäkerhet. 196 

 

Rättssystemet ska tillhandahålla tydliga och pålitliga svar på frågor av rättslig karaktär. De 

rättstillämpande organen måste sedan även lojalt och korrekt tillämpa reglerna för att man ska 

kunna lita på innehållet i dessa.197 Genom detta grundvärde om förutsebarhet i rättsliga 

																																																								
194  Rapport; Barn på flykt – Barn och ungas röster om mottagandet av ensamkommande, Barnombudsmannen, s. 
10. 
195 Barnkonventionens artikel 24 ger barn och unga rätt till bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård och 
rehabilitering. Artikel 39 ger rätt till psykisk rehabilitering och social återanpassning för alla barn som är i behov 
av det, detta är även starkt sammankopplat till rätten till liv i artikel 6. Rätten till hälso- och sjukvård är även 
tydlig enligt svensk lag som anger att barn och unga har rätt till hälso- och sjukvård på lika villkor, 5 § Lag 
(2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.  
196 Zila, Josef. Om rättssäkerhet. SvJT 1990. s. 284 ff.  
197 Frändberg. Rättsordningens idé – En antologi i allmän rättslära. s. 288-289. 
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angelägenheter motsätter sig rättsstaten utrymme för godtycke198 och kravet om rättssäkerhet 

gäller rättsväsendet men i lika hög grad myndigheter och andra offentliga verksamheter.199 

 

Ur legalitetsprincipen följer att lagstiftning ska, vara klar och tydlig och inte så generell eller 

svepande till sin form att den lämnar utrymme för godtycke.26 Utrymme för godtycke som 

skapas av rättsbrist, exempelvis genom rättspervertering - regler finns men makthavaren bryr 

sig inte om dem eller brist på förutsebarhet som kommer som följd av att de regler som finns 

är vaga, otydliga, mångtydiga, komplicerade, försedda med för stort spelrum eller står i strid 

med varandra. 

 

Utifrån min utredning ser jag allvarliga rättssäkerhetsbrister i regelverket för gode män för 

ensamkommande barn, främst i fråga om förutsebarhet. En första problematik ur 

rättssäkerhetssynpunkt är att det inte ställs tillräckligt höga och tydliga krav på gode mäns 

kompetens. Utbildningskrav är varken preciserat eller uppställt som en förutsättning för 

uppdraget som god man i svensk lag. Kraven på kompetensen hos de gode männen blir därav 

i praktiken inte enhetlig i de olika kommunerna. Det faktum att en reglering avseende detta ej 

finns är också motsägelsefullt då uppdraget som sådant ställer höga krav på kompetens både i 

svensk lag och i Barnkonventionen.  

 

Enligt SOU 2003:51 förväntas följande av en god man för ensamkommande barn: 

”Som framgått ovan innebär uppdraget som god man för ett ensamkommande barn en 

hel del kontakter med myndigheter och organisationer av olika slag. För att kunna sörja 

för att barnet får nödvändig hjälp och stöd måste den gode mannen känna till hur t.ex. 

skola, kommun och sjukvård fungerar. Den gode mannen måste vidare vara insatt i hur 

asylprocessen är uppbyggd för att kunna hjälpa barnet på bästa sätt.  

Det är viktigt att den gode mannen har förståelse för de behov som barn och ungdomar 

har i olika åldrar, inte minst vad gäller barn och unga som har utsatts för traumatiska 

upplevelser tidigare i livet. Den gode mannen skall kunna förväntas arbeta aktivt för 

barnets bästa och stå i förbindelse med de myndigheter, organisationer och personer som 

barnet kommer i kontakt med under vistelsen här. Vidare är det en fördel om den gode 

mannen känner till den kultur som barnet kommer från för att övergången till det svenska 

samhället skall bli så smidig som möjligt.”  
																																																								
198 Frändberg. Rättsordningens idé – En antologi i allmän rättslära. s. 288. 
199 Fioretos, Gustafsson och Norström. Tolkade möten – tolkningens betydelse för rättssäkerhet och integration. 
s. 118. 
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Det framgår även av de allmänna reglerna i FB att det, utöver att det ska vara en rättrådig, 

erfaren och i övrigt lämplig person, bör ställas ytterligare krav på den som ska förordnas som 

god man för ensamkommande barn då dessa barn befinner sig i en mycket utsatt situation och 

lever under speciella levnadsomständigheter.200 Det krävs att den tilltänkte gode mannen är 

särskilt lämpad för arbete med barn som befinner sin i en utsatt situation och att hen har goda 

kunskaper om det svenska samhället (exempelvis avseende hur skola, socialtjänst samt hälso-

och sjukvård fungerar). Den gode mannen bör besitta kunskap om barn och ungdomars behov 

i olika åldrar samt vara lyhörd och ha förståelse för barnets utsatthet. 

 

Trots detta ställs det inte några krav på utbildning för gode män. Enligt 19 kap 18 § FB 

ansvarar ÖF för att gode män och förvaltare erbjuds den utbildning som behövs. Utbildningen 

är dock inte obligatorisk för de som vill åta sig uppdrag som god man det enda som framgår 

är att kunskapsnivån kan enligt 11 kap 12 § 2 st. FB ha betydelse vid 

lämplighetsbedömningen.201 Någon prövning av gode mäns kunskapsnivå görs dock inte i alla 

kommuner som granskats i denna uppsats och i de kommuner som så sker rör det sig om 

enklare korta kurser.  

 

I Uppsala kommun har, likt Göteborgs Stad, krav på genomförd utbildning uppställts för att 

en person ska kunna åta sig uppdrag som god man. I Stockholm Stad rekommenderas alla 

som önskar åta sig uppdrag som god man att genomgå SKL:s webbutbildning för 

ensamkommande barn,202 men det är inte ett krav för att åta sig uppdrag som god man. 

Malmö Stad kräver två stycken skriftliga referenser som intygar att de anser att den sökande 

är lämplig som god man för barn tillsammans med kontaktuppgifter till referenspersonerna 

samt bevis om genomförd webbutbildning och efterföljande test som utformats av SKL.  

 

Kommuner i Sverige ställer alltså till följd av att inga formella krav på utbildning för gode 

män finns, olika kompetenskrav vid tillsättning av gode män för ensamkommande barn. 

Samtidigt som det enligt FB inte ställs några krav på att ÖF måste erbjuda någon utbildning, 

																																																								
200 Walin, Gösta och Vängby, Staffan, Lag (20015:429) om god man för ensamkommande barn, kommentaren 
till 4 §, Zeteo samt Walin, Gösta och Vängby, Staffan, Föräldrabalk (1949:381), kommentaren till 11 kap 12 §, 
Zeteo.  
201 Prop. 2013/14:225, s. 50. 
202Ensamkommande barn och unga, 
http://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/ensamkommandebarnoc
hunga/webbutbildningarforensamkommandebarn.3968.html, Sveriges Kommuner och Landsting, hämtad 2016-
03-03. 
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ställs det i förarbeten höga krav på gode mäns kompetens för att de ska anses fullfölja sitt 

uppdrag på ett korrekt, enhetligt och förutsebart sätt. I vilken utsträckning de gode männen 

har relevant kunskap och utbildning om barn och andra relevanta områden inom vilket de 

gode männen agerar, så som exempelvis kunskap om asylprocessen, varierar istället och i 

vilken utsträckning rätt hjälp tillkommer barnet blir godtycklig. Det finns inga garantier eller 

kontrollfunktioner för att de gode männen själva tillgodoräknar sig dessa kunskaper och 

tillsynen av de gode männens arbete är sedan bristfällig vilket leder till att den enskilda gode 

mannens engagemang i det ensamkommande barnet blir avgörande för korrekt genomförande 

av uppdraget. Kunskapsnivån hos de gode männen blir alltså godtycklig på grund av att 

lagstiftningen motsägelsefull och svårtolkad. Utbildnings och kompetenskraven som svensk 

lagstiftning uppställer är också i förhållande till barnrättskommitténs rekommendationer 

bristfällig. Detta resulterar i att den gode mannen har en slags rättssäkerhetsfunktion vars 

regelverk i sig inte garanterar rättssäkerhet.   

 

Ytterligare ett problem ur rättssäkerhetsaspekt är att det enligt svensk lag inte finns en tydlig 

tidsram för inom vilken tid ett ensamkommande barn ska förordnas en god man. Det är endast 

uppställt att så ska ske ”så snart som möjligt”, i vissa fall får barn vänta flera veckor innan en 

god man blir förordnad. Det är alltså inte förutsebart hur lång tid det faktiskt tar att få en god 

man och därmed inte heller hur lång tid det tar innan barnet kan få sina rättigheter 

tillgodosedda då utfående av vissa rättigheter kan inte påbörjas utan en god man. Detta är 

något som Barnrättskommittén anmärker på i deras rekommendationer 2015 till Sverige och 

kräver att ensamkommande barn omedelbart tilldelas en god man som har en relevant och 

tillräcklig utbildning och som även fortlöpande får utbildning inom de områden som krävs för 

att uppfylla uppdraget som god man. 

 

 Dessutom visar även Barnombudsmannens rapport om mottagandet av ensamkommande 

barn och unga och deras upplevelser av detsamma att tidsramen inom vilken barnen får en 

god man varierat mycket. Rapporten visar att ingen av de 450 barnen de mött hade hunnit få 

en god man. Hur länge barnen hade befunnit sig i Sverige varierade, vissa hade just anlänt 

medan andra redan befunnit sig på ankomstboendena i veckor eller till och med månader.   

 

ÖF:s tillsyn av de gode männen är undermålig då den baseras på de gode männens egna 

redogörelserapporter. Länsstyrelsens tillsynsansvar över ÖF, i sin tur bör också enligt min 

mening ses över. Länsstyrelserna genomför kontinuerliga granskningar av de ÖF inom deras 
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geografiska område. I protokoll 2015-10-13, Inspektion enligt 19 kap 17 § föräldrabalken och 

20 § förmynderskapsförordningen, 203  skriver Länsstyrelsen för Västra Götalands Län 

följande: 

 

”Granskningen av det allmänna diariet och registret över ställföreträdarskap 

föranleder inte några påpekanden. Länsstyrelsen intryck är att handläggningen sköts 

på ett mycket bra sätt med hög ambitionsnivå av kompetenta handläggare” 

 

I protokoll 2015-10-19, Protokoll fört vid inspektion av överförmyndarverksamheten 

avseende Malmö kommun den 10 september 2015,204 skriver Länsstyrelsen Skåne följande: 

 

”Sammanfattningsvis har Länsstyrelsen vid sin granskning fått intrycket att 

Överförmyndarnämndens handläggning sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt i 

enlighet med reglerna i föräldrabalken och i förmyndarskapsförordningen” 

 

De två Länsstyrelserna ovan utövar tillsyn över två av de kommuner som mottagit flest 

ensamkommande barn under 2015. Det är anmärkningsvärt att inga synpunkter avseende 

handläggningen hos ÖF förekommer i Länsstyrelsernas protokoll då Barnombudsmannens 

rapport vittnar om att de 450 barn de träffat inte fått någon god man.   

 

Utifrån Barnombudsmannens rapport anser jag även att det skett en förskjutning av vem som 

har den viktiga nyckelrollen för de ensamkommande barnen och ungdomarna. Barnen är 

beroende av att vuxna agerar för att de ska få sina rättigheter tillgodosedda, de gode männen 

ska fungera som ett nav kring detta och se till att så sker. Ensamkommande barn befinner sig i 

en särskilt utsatt situation, de har lämnat sina hemmiljöer, skiljts från sin familj och flytt 

undan krig. De kommer till Sverige och ankomstboenden, en miljö där insynen är begränsad 

och de har små möjligheter att hävda sina mänskliga rättigheter och påverka sin situation. Det 

är därför av högsta vikt att samhället ställer krav för att säkerställa att barns rättigheter 

tillkommer dem och att deras livskvalitet därigenom är god.205 Eftersom många barn inte får 

någon god man på flera månader får personalen på boenden i många fall istället denna 

nyckelroll i barnens tillvaro då de i många fall är de enda vuxna som finns runt barnen och de 

																																																								
203 Diarienummer 203-16722-2015. 
204 Diarienummer 203-21744-2015. 
205 Rapport; Barn på flykt – Barn och ungas röster om mottagandet av ensamkommande, Barnombudsmannen, s. 
15. 
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inte har någon annan att vända sig till.  Det innebär alltså att den viktiga nyckelrollen som 

egentligen ska ligga på objektiva gode män, fristående från myndigheter, istället hamnar på 

boendepersonal eller familjehemmen och vilken hjälp barnen får blir helt och hållet 

godtycklig. Den kunskap som ska ligga hos gode män, bland annat grundläggande kunskap 

om vad som sker under barnets första tid i Sverige samt asylprocessens förlopp, saknas ofta 

hos personal på asylboenden och i familjehem vilket leder till att barnen lever i stor ovisshet 

om vad som ska hända härnäst. I Barnombudsmannens rapport återges följande ur ett samtal 

med ett utav de deltagande barnen: 

”Ja man kan fråga men man får inga svar. Man får svaret ’vi kan ingenting om det här, vi tar 

hand om er här, mat och boende, och om det kommer information så förmedlar vi den till er’ 

men det är inget mer än så.”206 

 

Brister i tidsramen för tillsättning av gode män leder alltså till brister i den formella 

rättssäkerheten. Det är inte förutsebart inom vilken tid en god man kommer förordnas. Därav 

är det inte heller förutsebart vilken hjälp de ensamkommande barnen kommer få under sin 

första, så avgörande, tid i Sverige. 

 

4.4 De lege ferenda 
Genom det system för gode män för ensamkommande barn som tillämpas idag agerar gode 

män på frivilligbasis mot en mindre ekonomisk ersättning. Detta motiveras med att gode män 

ska vara objektiva och fristående från myndigheter. Då det inte är en statlig verksamhet 

medför det även en ekonomisk aspekt, det vill säga det faktum att finansiering av 

verksamheten som är förlagd på frivilligbasis kan vara mindre kostsam för skattebetalarna än 

verksamhet som är helt statligt förlagd. Detta utgör viktiga aspekter vid den intresseavvägning 

som lagstiftaren gör vid val av utformning av ett regelsystem. Proportionalitetsprincipen 

vilken innebär att åtgärder inte skall gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn till 

ändamålet, ska normalt beaktas vid utformning av ny lagstiftning.207 Olika intressen ska vägas 

mot varandra, det skall råda balans mellan mål och medel och det ska vara sannolikt att målet 

kan uppnås genom vidtagna åtgärder.208 Proportionalitetsprincipen är en av de allmänna 

principer som utbildats inom EU-rätten och har vunnit erkännande inom svensk nationell 

																																																								
206 Rapport; Barn på flykt – Barn och ungas röster om mottagandet av ensamkommande, Barnombudsmannen, s. 
18. 
207 Bernitz och Kjellgren. Europarättens grunder. s. 105 f.  
208 Bernitz och Kjellgren. Europarättens grunder. s. 118 f. 
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rätt. 209  Principen ska betraktas som en rättsregel som skall beaktas även utan särskilt 

författningsstöd när det är fråga om avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen.210 

 

Det kan ifrågasättas huruvida det system kring gode män för ensamkommande så som ett 

uppdrag på frivilligbasis är den lämpligaste lösningen för de ensamkommande barnen. Det 

behövs en kompetenshöjning och en ökad tillsyn av de gode männen men om sådana krav 

realiseras kan detta leda till att färre personer åtar sig uppdrag som god man för 

ensamkommande. En brist på gode män, större än den som redan föreligger i dagsläget, kan 

då uppstå.  Bör systemet för gode män för ensamkommande barn istället utformas på ett annat 

sätt?  

 

MSB angav i rapporten Nationell lägesbild 2015-12-15 att ankomstkommunernas förmåga att 

omhänderta barn är starkt utmanad. De menar att ett barnrättsperspektiv behöver integreras i 

en större omfattning211 vilket jag instämmer i. Vid situationer som den som vi stått inför under 

2015, då flyktingströmmen till Europa och Sverige ökat plötsligt på grund av krigshärjade 

områden i världen är det ohållbart att hela systemet avseende de ensamkommande barnen 

plötsligt fallerar. När enskilda instanser i systemet kring mottagandet av ensamkommande 

barn inte fungerar som de ska blir den gode mannens roll, som ett nav kring att barnets 

rättigheter tillgodoses, ännu viktigare ur rättssäkerhetsaspekt. När socialtjänst och andra 

instansers verksamheter pressas så hårt att de inte kan leva upp till barnets bästa och 

rättssäkerhetskraven blir de ensamkommande barnen mycket utsatta, ensamma i ett nytt land 

där de inte känner till sina rättigheter och inte pratar språket, lätt borttappade i ett system som 

inte fungerar. 

 

I SOU 2016:19 presenteras ett förslag om att etablering av oberoende, lokala 

barnrättighetsbyråer.212 Med barnrättighetsbyråer avser de byråer, vilka är fristående från den 

statliga och kommunala organisationen, dit barn ska kunna vända sig för att få information 

och individuellt stöd för att få sina rättigheter tillgodosedda. Dessa ska utgöra ett komplement 

till det stöd och de insatser som myndigheter och andra organisationer från det civila 

																																																								
209 Bernitz och Kjellgren. Europarättens grunder. s. 223 f. 
210 Abrahamsson, Olle. Proportionalitetskrav i lagstiftningen. Juridisk Tidskrift nr 4 2008/09, s. 768.  
211 Barnombudsmannen, Rapport; Barn på flykt – Barn och ungas röster om mottagandet av ensamkommande. s. 
19. 
212 SOU 2016:19. s. 32 f. 
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samhället erbjuder. Kanske kan även dessa byråer ha tillsyn över gode män, alternativt vara 

fristående instanser som utför de uppgifter som idag ankommer på gode män.  

	

Barnombudsmannen konstaterar i sin rapport att bristerna i mottagandet av ensamkommande 

barn och unga är många och allvarliga. Jag kan inte annat än att hålla med.   I flera avseenden 

åsidosätts barn och ungas mänskliga rättigheter. Flera av bristerna i mottagandet menar dock 

barnombudsmannen är relativt enkla att åtgärda men det kräver att mottagande ses som det 

nationella ansvar som det är och att myndigheter, kommuner och civilsamhälle måste 

samverka. Vidare anser Barnombudsmannen att en del övergripande viktiga förändringar 

måste göras exempelvis utarbeta en nationell handlingsplan för samverkan mellan 

myndigheter, kommuner och civilsamhälle i syfte att stödja och samordna mottagandet i 

kommunerna. De skriver att den nationella handlingsplanen då bland annat bör omfatta ” den 

samverkan och de insatser som krävs för ett bra mottagande i anvisningskommunerna. 

Grundläggande är att säkerställa alla barns behov av en trygg vuxen. Det menar vi kan fås i 

den gode mannen som ska hjälpa barnet att få en bra första tid i Sverige. Enligt vår mening 

måste det därför krävas att alla barn får en god man omedelbart efter det att de anvisats till 

en kommun. Om barnet, av synnerliga skäl, inte har kunnat få en anvisning inom 48 timmar 

anser vi att det måste krävas att barnet istället får en god man redan i ankomstkommunen. 

Detta så snart de 48 timmarna har förflutit.”213 

 

Barnombudsmannen menar alltså att gode män, som agerar på frivilligbasis så som i 

dagsläget, är ett fungerande system förutsatt att förändringar så som utarbetande av en 

nationell handlingsplan sker. Jag instämmer inte i detta. Den gode mannens roll är en viktig 

beståndsdel i ett ensamkommande barns liv då denne objektivt, och med avsikt att tillgodose 

barnets rättigheter, ska överblicka de instanser med vilka barnet står i kontakt samt 

uppmärksamma eventuella brister. Det är givetvis svårt att skapa ett helhetssystem för 

mottagande av ensamkommande barn, vars verksamhet kan vara oberörd vid en kraftig 

ökning av ensamkommande barn och unga likt den vi sett under 2015. Oavsett om systemet 

med gode män på frivilligbasis skulle bibehållas med vissa förbättringsåtgärder eller om den 

gode mannens uppgifter istället skulle förläggas på en statlig instans med anställda. Systemet 

får dock inte fallera, och rättssäkerheten med detta, endast på grund av en sådan utmaning. 

Det måste finnas en instans i systemet kring mottagandet av ensamkommande barn som kan 

																																																								
213 Rapport; Barn på flykt – Barn och ungas röster om mottagandet av ensamkommande, Barnombudsmannen, s. 
23-24. 
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fånga upp barnen när detta sker och tillgodose barnet dess rättigheter. Om ej av gode män i 

sin egenroll, så måste de i vart fall kunna hänvisa barnet en trygg instans att vända sig till.   

 

För att förbättra barnperspektivet i systemet kring gode män för ensamkommande barn anser 

jag vidare att det förslag, SOU 2016:19, som föreligger om inkorporering av 

barnkonventionen till svensk lag är ett steg i rätt riktning. Barnets bästa måste förtydligas i 

regelverket för gode män för ensamkommande barn för att en tillfredsställande nivå av 

rättssäkerhet ska uppnås. Just nu ligger principen om barnets bästa och de garantier denna 

medför i bakgrunden likt en tolkningsprincip, något som skapar problematik ur 

rättssäkerhetsaspekt. Dels på grund av svårighet för tillämpare att tolka vad barnets bästa 

faktiskt innebär dels genom att förutsebarheten rubbats då det inte är ett tydligt krav enligt 

regleringen och därav inte realiseras i praktiken.  

 

Ulrik von Essen skriver i rapport 2010:4 Rättssäker förvaltning att en tillfredsställande nivå 

av rättssäkerhet ska uppnås genom att myndigheterna vid handläggning av ärenden tillämpar 

dels allmänna principer, dels handläggningsregler i FL som också ibland kompletteras av 

regler i specialförfattningar. En av de viktigaste menar han är legalitetsprincipen vilken utgör 

en garant för förutsebarheten. Ett problem med tillämpningen av denna menar han dock är att 

många materiella regler är mycket vagt utformade och exemplifierar: 

”Ersättning kan utgå om en persons arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel. 

Vad betyder egentligen detta?” 

Myndigheten ska vid avgörandet beakta objektivitetsprincipen dvs. enbart sakliga kriterier får 

läggas till grund för bestämningen och likhetsprincipen som anger att lika fall ska behandlas 

lika. Enligt von Essen, är dock principerna trubbiga verktyg vid ärendehandläggning och det 

är ofrånkomligt att bedömningarna kommer skilja sig åt hos olika beslutsfattare. Frågan är hur 

stora skillnader som kan godtas för att rättstillämpningen fortfarande kan sägas vara 

rättssäker?214  

 

Jag menar att principen om barnets bästa också på detta sätt är ett trubbigt verktyg om den 

inte tydligt införlivas i lagstiftningen inom de rättsområden som berör barn. Avseende 

systemet kring gode män för ensamkommande barn är det i dagsläget varken förutsebart vilka 

rättigheter barnet kommer tillgodoses eller entydigt vilken kompetens de gode männen 

																																																								
214 Rapport 2010:4 Rättssäker förvaltning?, Inspektionen för Socialförsäkringen, 
http://www.inspsf.se/digitalAssets/0/938_2010-4_isf_rapport.pdf, 2010-04-23, hämtad 2016-03-23. s.9-10. 
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besitter och därav vilket stöd barnet får. För den anställde inom den offentliga verksamheten 

som arbetar med myndighetsutövning ställs det däremot höga rättssäkerhetskrav. Denne kan 

dessutom bli skadeståndsskyldig samt ådra staten respektive kommunen ett skadeståndsansvar 

för sina åtgärder eller försummelser i myndighetsutövningen.  Offentlig verksamhet omfattar 

statens och kommunernas aktiviteter men kan komma att privatiseras på så sätt att den 

antingen övergår till att bedrivas genom kommunala eller statliga bolag, eller också kan den 

överlåtas till enskilda personer, så som exempelvis gode män som arbetar utifrån ett 

frivilliguppdrag. Det är dock osäkert huruvida, och i vilken utsträckning i sådana fall, en god 

man kan anses myndighetsutöva.  

 

När offentliga organ träffar avtal med enskilda personer uppstår en särskild form av 

verksamhet och de civilrättsliga reglerna gäller jämte de offentligrättsliga. I gränsområdet 

som uppstår mellan civilrätt och offentligrätt uppkommer diverse frågor och215 Då det ställs 

så höga krav på personal inom denna verksamhet så frågar jag mig hur det kan vara så att 

motsvarande krav inte ställs på gode män trots att de arbetar med åtgärder som rör barn och 

som åtminstone är en del i ett led där ensidiga bindande beslut fattas av myndigheter för 

barnet så som enskild. Det torde ligga i rättssäkerhetens riktning att, likt de tydliga regler som 

ställs inom offentlig verksamhet, skapa ett regelverk som markerar och förtydligar det ansvar 

som följer med uppdraget som god man. Detta skulle exempelvis kunna ske genom en 

inkorporering av barnkonventionen.   

 

4.5 Sammanfattande Slutsatser 
Mycket tyder på att barnets bästa med andra grundläggande principer i barnkonventionen inte 

betraktas upprätthållas på tillfredställande vis i den praktiska rättstillämpningen i Sverige. I 

SOU 2016:19 har en speciellt studerats barns rättigheter på fyra områden däribland barn på 

flykt från sitt hemland. Kartläggningen visar att barnkonventionens grundprinciper fått dåligt 

genomslag i den praktiska tillämpningen, trots att det på en rad olika rättsområden finns 

särskilda bestämmelser om barnets bästa i speciallagstiftning. Oavsett olikheter mellan de 

kartlagda områdena är bristerna likartade vilket ger fog för att anta att liknande brister i 

rättstillämpningen i förhållande till barnkonventionen även finns inom andra områden.216 Jag 

anser att så skett inom rättsområdet för gode män för ensamkommande barn.   

 

																																																								
215 Bohlin och Warnling-Nerep. Förvaltningsrättens grunder. s. 1-2. 
216 SOU 2016:19. s. 28 f. 
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Barnkonventionens artikel 3 stadgar att staten är skyldig att ge barnet det skydd och den 

omvårdnad som behövs för barnets välbefinnande. Trots detta har principen om barnets bästa 

inte blivit lagstadgad i någon utav de regleringar som berör förordnande av god man för 

ensamkommande barn och unga eller blivit uttryckt så som lagstiftarens vilja genom 

förarbeten och Sverige brister därmed i sina internationella åtaganden.  

 

Den dualistiska teorin vilken tillämpas av Sverige innebär att internationella konventioner 

måste införlivas i nationell lag genom transformation eller inkorporering för att myndigheter 

ska ha skyldighet att tillämpa dessa, i övrigt ska nationell rätt tolkas fördragskonformt.  

Internationella konventioner och principer är dock svåra att överblicka. När rättstillämparen 

får svårigheter att tolka regler i ljuset av lagstiftarens intentioner utmanas den formella 

rättssäkerheten. Så får anses ha skett på rättsområdet för gode män för ensamkommande barn.  

 

Barnkonventionen stadgar att principen om barnets bästa ska beaktas vid alla åtgärder som rör 

barn. En god man, så som ansvarig för tillgodoseende av barnets rättigheter, får i allra högsta 

grad anses ha att göra med åtgärder som rör barn. Den gode mannen är ett nav kring barnets 

kontakt med olika myndigheter och instanser. Att de besitter kunskap om hur en bedömning 

av barnets bästa sker samt kunskap om barn och unga och om deras rättigheter är därför av 

stor vikt och det bör ifrågasättas varför denna princip om barnets bästa inte införlivats i 

nationell lagstiftning som berör gode män för ensamkommande barn.  

 

Utöver den brist som det faktum att principen om barnets bästa inte införlivats i lagstiftningen 

kring gode män för ensamkommande barn, förekommer flera allvarliga brister i systemet 

kring dessa gode män. De kunskapskrav som ställs på gode män i praktiken och enligt 

nationell lagstiftning visar inte att det garanteras att de gode männen har den relevanta 

utbildning som barnrättskommittén, i sin tolkning av artikel 3, rekommenderar. 

Barnrättskommittén anger också att det ska garanteras att barnet har regelbundna möten med 

den gode mannen och att det finns tolk på plats vid behov men tillsynen är bristfällig och det 

är de gode männen själva som rapporterar vad de presterar i sitt uppdrag. Ensamkommande 

barn och unga blir kvar på ankomstboendet under en längre tid, får ej får gode män 

tillförordnade sig inom rekommenderad tid eller information om sina rättigheter. Utöver detta 

kan konstateras att det inte garanteras en korrekt bedömning av barnets bästa i alla åtgärder 

som rör ensamkommande barn, en sådan bedömning kräver viss kompetens, utifrån de 

formella kompetenskrav som ställs på gode män kan konstateras att Sverige inte lever 
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kompetenskraven enligt barnkonventionen. Detta sammantaget visar att Sverige brister i sina 

åtaganden enligt Barnkonventionens artikel 3. 

 

Ytterligare problematik med undermåliga krav på gode mäns kompetens är den ur 

rättssäkerhetsaspekt. Utbildningskrav för gode män är inte preciserat eller uppställt som en 

förutsättning för uppdraget i svensk lag. Kraven på kompetensen hos de gode männen blir 

därav i praktiken inte enhetlig i de olika kommunerna. I vilken utsträckning de gode männen 

har relevant kunskap och utbildning om barn och andra områden inom vilka de gode männen 

agerar, så som exempelvis kunskap om asylprocessen, varierar istället och i vilken 

utsträckning rätt hjälp tillkommer barnet blir godtycklig. Anledningen till detta kan delvis 

vara på grund av att lagstiftningen motsägelsefull och svårtolkad. Utbildnings och 

kompetenskraven som svensk lagstiftning uppställer är också i förhållande till 

barnrättskommitténs rekommendationer bristfällig. Den gode mannen ska vara en slags 

rättssäkerhetens väktare för barnet, men är en funktion som i sig själv inte garanterar 

rättssäkerhet.  

 

Slutligen uppstår en rättssäkerhetsproblematik i och med att det inte är förutsebart hur lång tid 

det faktiskt tar innan barnet får en god man. Barnombudsmannens rapport vittnar om att 

många barn inte får någon god man på flera månader. Lagstiftningen anger ingen tidsram för 

inom vilken tid en god man ska förordnas vilket leder till brister i den formella 

rättssäkerheten. Det är inte förutsebart inom vilken tid en god man kommer förordnas och det 

är därav inte heller förutsebart vilken hjälp de ensamkommande barnen kommer få under sin 

första, så avgörande, tid i Sverige. Detta leder till att personalen på barnens boenden i många 

fall istället får den nyckelroll i barnens tillvaro, som ska ligga hos gode män, eftersom de i är 

de enda vuxna som finns runt barnen.  Det innebär alltså att den viktiga nyckelrollen som 

egentligen ska ligga på objektiva gode män som är fristående från myndigheter istället hamnar 

på boendepersonal eller familjehem och vilken hjälp barnen får blir helt och hållet godtycklig. 

Sammantaget är systemet med gode män för ensamkommande barn enligt min mening inte 

rättssäkert.  
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