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Summary 
To appeal hearing and for hearing children who have witnessed domestic 
violence, can be problematic. When the child doesn´t reach a certain age and 
maturity so the child's consent to interrogation is sufficient, the child will 
under föräldrabalkens provisions represented by, usually, the guardian. The 
age limit for when the children reached a sufficient age and maturity, so 
they can take advantage of their right appears as a general rule be fifteen 
years. If the child will witness in favor of one guardian, but against the 
other, will one guardian oppose questioning and it will be problematic.  
 
Children are usually granted custody of both parents or one of them and the 
guardian is usually also the legal guardian of the child. The guardian is 
responsible for the child's personal and estate matters and the legal guardian 
shall manage the child's assets and represent the child. If the child is 
plaintiff a special representative can be appointed and assume the 
guardianship of the child. The representative will decides if and how the 
child will appear for questioning, but a special representative can´t be 
appointed when the child is a witness. A trustee can and should be 
appointed in some cases, and when it be appointed the guardian has no right 
to represent the child. It has also been discussed if forced legal restraint 
under LVU is a solution to provide a hearing of the child. 
 
Anyone who is thought to provide important information for the 
investigation can be heard under the preliminary investigation, there is no 
exemption for children. Trial investigator decides whether a child should be 
heard. 
 
Diesen believe that children, in theory, can be heard without a guardian's 
consent. The guardian has no to say about if the child should be heard 
because the obligation to be heard during the preliminary investigation also 
applies to children. The guardian has control over when, where and how the 
child will be heard. In practice, the guardian can prevent hearing by not 
suspend the child for the hearing and as the space to take enforcement action 
against children are very limited, required indirectly the guardian´s involved 
to the hearing. 

 
Everyone who isn´t part in the case may heard as a witness, there is 
therefore in principle an obligation to witness in court. If the witness is 
under fifteen years, Court decides whether the child may be heard because a 
hearing could seriously damage the child. Court should take account of the 
guardian's assessment of whether the hearing would cause inconvenience to 
the child, but this doesn´t apply if one of the guardian is suspected of a 
crime against the other guardian because the guardians see to their own 
interests, not to the child´s.  
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If the court decide that the child may be heard, it will be problem with the 
“related rule” in Rättegångsbalken. Due to the “related rule” the child to a 
part doesn´t need to witness. The question is who decide whether the 
“related rule” should be invoked when the child can´t take advantage of his 
or her own right and one guardian is suspected of the crime while the other 
guardian is plaintiff. A child's right to refuse to witness against its parents 
should not be invoked by the guardian who is a suspect. 
 
The question is whether it´s a good solution to appoint a trustee to provide a 
hearing of the child during the preliminary investigation and to determine if 
the “related rule” will invoked during the main proceedings. It´s not a good 
solution to appoint a trustee to provide for a hearing of the child during the 
preliminary investigation, because an appointment of the trustee can´t be 
made without the guardian's knowledge and if the guardians become aware 
of hearing and affecting the child the hearing can be meaningless. It might 
be a good solution to appoint a trustee to determine if the “related rule” 
should be invoked. Then there is a important hearing of the child and it does 
not matter that the guardian becomes aware that a trustee should appointed. 
It´s doubtful whether the conditions to appoint a trustee exists. 
 
Forced legal restraint under LVU is probably not a good solution, neither for 
provide a hearing of the child or to determine if the “related rule” should be 
invoked, partly because. LVU's purpose, to protect the child and not to 
investigate crime, and partly because the factors that must exist for the 
forced disposal restraint should be made.  
 
As conditions for forced custody restraint under LVU and the appointment 
of a trustee probably not exist when children will be heard as a witness 
when for example child's father is suspected of abuse of the child's mother. 
The conclusion is that children who have witnessed domestic violence can´t 
be heard against the guardian's will. Since the child may have important 
information to offer should a special representative for children be 
appointed when the child witnessed domestic violence. 
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Sammanfattning 
Det kan vara problematiskt att hålla förhör och åberopa förhör med barn 
som bevittnat våld i nära relation. När barnet inte uppnått en viss ålder och 
mognad så att barnets medgivande till förhör är tillräckligt, ska barnet enligt 
föräldrabalkens bestämmelser företrädas av, vanligtvis, vårdnadshavaren. 
Åldersgränsen för när barn uppnått en tillräcklig ålder och mognad så att 
denne själv kan ta till vara på sin rätt verkar som huvudregel vara femton år. 
Om barnet ska vittna till förmån för den ena vårdnadshavaren men mot den 
andra, lär den ena vårdnadshavaren motsätta sig förhör och då uppstår 
problem.  
 
Barn står normalt under vårdnad av båda föräldrar eller en av dem och den 
eller de som är vårdnadshavare är normalt också förmyndare för barnet. 
Vårdnadshavaren har ansvar för barnets personliga förhållanden medan 
förmyndaren ska förvalta barnets tillgångar och företräda barnet eftersom 
förmyndaren är barnets processuella företrädare.  
 
Om barnet intar ställning som målsägande kan en särskild ställföreträdare 
förordnas som övertar förmyndarskapet om barnet. Företrädaren tar bl.a. 
ställning till om och hur barnet ska inställa sig till förhör. En särskild 
ställföreträdare kan dock inte förodnas när barnet intar ställning som vittne. 
En god man kan och ska däremot förordnas i vissa fall och när det sker 
upphör förmyndarens rätt att företräda barnet. Det har även diskuterats om 
tvångs-omhändertagande enligt LVU är en lösning för att få till stånd ett 
förhör med barnet.  
 
Under förundersökningen får förhör hållas med var och en som antas kunna 
lämna upplysningar av betydelse för utredningen, det finns inget undantag 
gällande barn. Förundersökningsledaren avgör om ett barn ska förhöras och 
en bedömning görs i varje enskilt fall.  
 
Diesen anser att barn, i teorin, kan höras utan vårdnadshavarens samtycke. 
Vårdnadshavaren har inte något att säga till om när det gäller om barnet ska 
höras eftersom skyldigheten att höras under förundersökningen även gäller 
för barn. Vårdnadshavaren har däremot inflytande över när, var och hur 
barnet ska förhöras. I praktiken kan vårdnadshavaren försvåra eller 
förhindra att förhöret kommer till stånd, t.ex. genom att inte inställa barnet 
till förhör och eftersom utrymmet att ta till tvångsåtgärder är ytterst 
begränsat när det gäller barn krävs indirekt att vårdnadshavaren medverkar 
till förhör.  
 
Var och en som inte är part i målet får höras som vittne, det föreligger alltså 
i princip en skyldighet att vittna inför domstol. Om den som åberopas som 
vittne är under femton år prövar rätten med hänsyn till omständigheterna i 
det enskilda fallet om barnet får höras som vittne, eftersom ett hörande kan 
vara till allvarligt men för barnet. I prövningen ska rätten väga in 
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vårdnadshavarens bedömning av om förhöret skulle medföra olägenheter för 
barnet. Det borde inte gälla när den ena vårdnadshavaren är misstänkt för 
brott mot den andra vårdnadshavaren eftersom vårdnadshavarna då inte ser 
till barnets bästa utan till sitt eget intresse. 
 
Om rätten avgör att barnet i fråga får höras som vittne uppstår 
problematiken kring åberopande av närståenderegeln. Pga. närståenderegeln 
behöver inte ett barn till en part vittna. Frågan är vem som avgör om 
närståenderegeln ska åberopas när barnet inte kan ta till vara på sin rätt och 
den ena vårdnadshavaren är misstänkt för brottet i fråga medan den andra 
vårdnadshavaren är målsägande. Ett barns rättighet att vägra vittna mot sin 
förälder borde inte kunna åberopas av misstänkt vårdnadshavare.  
 
Frågan är om det är en bra lösning att förordna en god man för att få till 
stånd ett förhör med barnet under förundersökningen och för att avgöra om 
närståenderegeln ska åberopas vid huvudförhandlingen. Eftersom ett 
förordnande av god man inte kan ske utan vårdnadshavarnas kännedom och 
eftersom ett förhör med vårdnadshavarnas kännedom blir meningslöst om 
de påverkat barnet, är det inte en bra lösning att förorda en god man för att 
få till stånd ett förhör med barnet. Det kan däremot vara en bra lösning att 
förordna en god man för att avgöra om närståenderegeln ska tillämpas. Då 
har ett betydelsefult förhör med barnet ägt rum och det spelar ingen roll att 
vårdnadshavaren får kännedom om att en god man ska förordnas. Det är 
dock tveksamt om förutsättningarna för att förordna en god man föreligger.  
 
Tvångsomhändertagande enligt LVU är antagligen ingen bra lösning, 
varken för att få till stånd ett förhör med barnet eller för att avgöra om 
närståenderegeln ska åberopas, dels pga. LVU:s syfte, att skydda barnet och 
alltså inte att utreda brott, och dels pga. de omständigheter som ska 
föreligga för att tvångsomhändertagande ska ske.  
 
Eftersom förutsättningarna för tvångsomhändertagande enligt LVU och 
förordnande av god man antagligen inte föreligger när barn ska höras som 
vittne när t.ex. barnets pappa är misstänkt för misshandel av barnets 
mamma, blir slutsatsen att ett barn som bevittnat våld i nära relation inte kan 
höras mot vårdnadshavarens vilja. Eftersom barnet kan ha viktiga uppgifter 
att lämna borde en särskild ställföreträdare för barn kunna förordnas även 
när barn bevittnat våld i nära relation och då intar ställning som vittne.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Enligt föräldrabalkens bestämmelser står barn normalt under vårdnad av 
båda föräldrar eller en förälder och de eller den som har vårdnaden är 
normalt också förmyndare för barnet.1 Vårdnadshavaren har ansvar för 
barnets personliga förhållanden och ska bl.a. se till att barnets behov av 
omvårdnad och trygghet tillgodoses.2 Förmyndaren ska förvalta barnets 
tillgångar och företräda barnet dels i angelägenheter som rör barnets 
tillgångar och dels i övrigt eftersom förmyndaren är barnets processuella 
företrädare. Vid gemensam vårdnad utöver de tillsammans sina rättigheter 
och skyldigheter och vid t.ex. en rättegång får de endast gemensamt 
företräda barnet.3

 
  

När ett barn är brottsoffer och den misstänkte är en närstående är det möjligt 
att förordna en särskild ställföreträdare, enligt lagen om särskild 
ställföreträdare för barn. Lagen kom till för att förbättra möjligheterna att ta 
tillvara på barnets intresse när vårdnadshavaren, eller en närstående till 
vårdnadshavaren, är misstänkt och därmed barnets motpart. En särskild 
företrädare övertar uppgifter som annars tillkommer vårdnadshavaren, dvs. 
förmyndarskapet. Företrädaren kan agera självständigt i förhållande till 
vårdnadshavaren under den rättsliga processen och vårdnadshavaren fråntas 
sitt inflytande över barnets medverkan.4

1.2 Problemställning och syfte 

  

En fråga som ständigt är problematisk för framför allt åklagare är frågan om 
att hålla förhör och åberopa förhör med barn som bevittnat våld i nära 
relation, dvs. att höra barn till förmån för en förälder men mot den andra 
föräldern.5

 
  

När barnet uppnått en viss ålder och mognad så att barnet själv kan ta 
tillvara på sin rätt, är barnets medgivande för förhör tillräckligt och då är det 
oftast inga större problem. Det är däremot problematiskt när barnet inte själv 
kan ta ställning till förhör, när barnet befinner sig på ett sådant 
utvecklingsstadie att det enligt föräldrabalkens bestämmelser ska företrädas 
av, vanligtvis, vårdnadshavaren och vårdnadshavaren motsätter sig förhör.6

 
  

                                                 
1 Walin, Gösta, Vängby, Staffan, Föräldrabalken en kommentar, s. 6:8f. och prop. 
1981/82:168 s. 61. 
2 6 kap. 1 och 2§§ Föräldrabalken. 
3 Walin, Gösta, Vängby, Staffan, Föräldrabalken en kommentar, s. 10:4f. och 12:3.   
4 Prop. 1989/99:133 s. 40ff.  
5 Intervju med kammareåklagare Christer Forsman, Åklagarkammaren i Helsingborg, 2010-
12-15.  
6 JO 1995/96 s. 89.  
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Bristen på möjligheten att förordna en särskild ställföreträdare för barnet när 
det intar ställning som vittne och inte målsägande, gör det problematiskt.  
 
Min frågeställning lyder enligt följande: 

- Kan ett barn höras som vittne under förundersökning och vid 
huvudförhandling mot en eller båda vårdnadshavares viljor? Är det 
vårdnadshavaren, förundersökningsledaren eller domstolen som 
avgör om förhör ska hållas? 
 

För att kunna besvara mina huvudfrågor har jag följande underfrågor: 
- Vilken ställning har barnet i den juridiska processen?  
- Vad har vårdnadshavaren för inflytande enligt föräldrabalken?  
- Vilken skyldighet har man att höras enligt rättegångsbalken?  
- Vad är barnets bästa?  

1.3 Avgränsning 
Mot bakgrund av mitt syfte med uppsatsen inriktar jag min studie främst 
kring förutsättningar att hålla förhör med barn som intar ställning som 
vittne. Jag kommer dock redogöra för lagen om särskild ställföreträdare för 
barn, som är tillämplig när barn intar ställning som målsägande.  
 
Uppsatsen kommer inte behandla förutsättningarna som krävs för att en 
förundersökning ska inledas och inte heller de generella kraven för hur en 
förundersökning ska bedrivas. Jag kommer inte heller gå in på förhörsteknik 
gällande barn eftersom det hamnar utanför uppsatsens ämne.   

1.4 Metod och material 
I syfte att fastställa gällande rätt har jag använt mig av rättskällorna, dvs. 
lagtext, förarbete, praxis och doktrin. Praxis är den rättskälla som jag använt 
mig minst av, jag har hittat något enstaka avgörande som varit relevant. 
 
När jag redogjort för barnets processuella ställning har jag använt mig av 
doktrin från Ekelöf och Dahlstrand.  
 
När jag redogjort för vad som gäller i allmänhet gällande ställföreträdarskap 
för barn och förhör har jag använt mig av lagtext och förarbeten samt en del 
doktrin på området. När jag gått in på vad som gäller vid förhör med barn 
som bevittnad våld i nära relation, har jag framför allt använt mig av JO:s 
beslut om rättsliga förutsättningar för inställelse av ett barn för förhör och 
läkarundersökning under en brottsutredning utan vårdnadshavarens 
samtycke. Utöver JO:s beslut har jag även använt mig av Diesen och 
Sutorius expertrapport gällande den rättsliga hanteringen vid sexuella 
övergrepp mot barn. Den rapporten är från år 1999 men det mesta som jag 
använt mig av har Diesen även skrivit i sin bok som behandlar samma 
område och som är från år 2009, därmed bekräftas att det som skrevs år 
1999 fortfarande är gällande rätt. Även Åklagarmyndigheten och 
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Rikspolisstyrelsens rapporter gällande brott i nära relation och handläggning 
av ärenden rörande övergrepp mot barn har varit till stor hjälp.  
 
JO:s beslut, Åklagarmyndighetens rapport och Diesens litteratur handlar 
egentligen om vad som gäller när barnet intar ställning som målsägande, 
men en hel del är även tillämpligt när barnet intar ställning som vittne.  
 
Gällande barnets bästa har jag redogjort för vad som sägs i 
Barnkonventionen och med hjälp av främst förarbeten förklarat innebörden 
av barnets bästa och barnets behov. När jag skrivit om barnets ålder och 
mognad har jag även här använt mig av främst förarbeten men även en del 
doktrin och Rikspolisstyrelsens handbok.  
 
För att få mina slutsatser kommenterade och eventuellt bekräftade har jag 
intervjuat chefsåklagare Pär Andersson från Åklagarkammaren i 
Kristianstad. Intervjun blev som en diskussion, jag berättade om mina 
slutsatser, åklagaren kommenterade dem och sedan ställde jag följdfrågor.  

1.5 Disposition 
I andra kapitlet redogörs för barnets juridiska status i rättsprocessen genom 
att gå in på barnets parts- och processbehörighet samt talerätt.  
 
I tredje kapitlet behandlas de familjerättsliga bestämmelserna om 
ställföreträdare för barn. Det redogörs för vilka rättigheter och skyldigheter 
som föräldrar har i egenskap av vårdnadshavare och förmyndare. I samma 
kapitel behandlas även bristen på att inte kunna förordna särskild 
ställföreträdare för barnet när barnet intar ställning som vittne och inte 
målsägande. Därutöver undersöks om det är möjligt att frånta 
vårdnadshavarens inflytande i den rättsliga processen, när barnet intar 
ställning som vittne, så som att en god man förordnas och 
tvångsomhändertagande enligt LVU.  
 
I fjärde kapitlet redogörs för de straffprocessuella bestämmelserna vid 
förhör, dels under förundersökningen och dels vid huvudförhandlingen. Det 
redogörs för vilka skyldigheter det finns att höras och för eventuella 
undantag, så som närståenderegeln, samt för när barn behandlas som vuxna 
och när det finns speciella bestämmelser gällande barn.   
 
I femte kapitlet redogörs för barnets bästa som alltid ska beaktas, även vid 
beslut om förhör. Det redogörs även för barnets grundläggande behov, så 
som barnets behov av sina föräldrar. I samma kapitel behandlas barnets 
ålder och mognad för att få en uppfattning om när barnet uppnått tillräcklig 
ålder och mognad för att kunna ta till vara på sin rätt.  
 
I sjätte kapitlet kommer min analys. Jag ska diskutera det som tagits upp, så 
som föräldrabalken och rättegångsbalkens relevanta bestämmelser samt 
innebörden av barnets bästa och slutligen besvara mina frågeställningar, 
vilket jag gör i kommande kapitel.  
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I sista kapitlet finns en intervju med chefsåklagare Pär Andersson från 
Åklagarkammaren i Kristianstad som tidigare nämnt problematiken kring att 
hålla förhör med barn som bevittnat våld i nära relation under en föreläsning 
på Juridicum i Lund. Syftet med intervjun var att få kommentarer på mina 
slutsatser.  
 
I slutet av varje kapitel finns en sammanfattning på det som tagits upp. Där 
framgår det som är mest relevant för min frågeställning och det är främst det 
som jag tar med mig till min analys.  
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2 Barnets ställning i den 
juridiska processen 

I detta kapitel ska jag besvara vilken juridisk ställning som barnet har i den 
juridiska processen. Nedan behandlas barnets parts- och processbehörighet 
samt talerätt. 

2.1 Parts- och processbehörighet 
Alla fysiska personer, även barn, har partsbehörighet. Med partsbehörighet 
kan man vara part i en rättegång.7

 
  

Alla personer har däremot inte processbehörighet. Att ha processbehörighet 
innebär att för egen räkning kunna väcka talan och vidta andra 
processhandlingar, dvs. att själv eller genom befullmäktigat ombud vara 
verksam i processen.8

 

 Processbehörigheten hänger samman med den 
rättsliga handlingsförmågan. Eftersom barn i princip saknar rättslig 
handlingsförmåga, dvs. förmågan att själv kunna företa rättshandlingar så 
som att ingå avtal och att sätta sig i skuld, saknar de behörighet att själva 
föra sin talan i en rättegång, dvs. processbehörighet.  

Om en person, så som ett barn, saknar processbehörighet måste barnets talan 
föras av en ställföreträdare. Förmyndaren är ställföreträdare för barnet och 
vanligtvis är föräldrarna, i egenskap av vårdnadshavare, barnets förmyndare 
och därmed barnets ställföreträdare. Föräldern som ställföreträdare 
representerar barnet i processen och för barnets talan, det som föräldern 
företar i processen är bindande för barnet.9

2.2 Talerätt 

 

Att ha talerätt betyder att man har rätt att vara part i en rättegång om man 
har ett av rättsordningen erkänt intresse i den sak som rättegången gäller. 
Den som har talerätt måste vanligen ha en viss anknytning till saken. Att ha 
talerätt innebär bl.a. att ha initiativrätt, dvs. kunna starta en process vid 
domstol angående saken, att ha argumentationsrätt, dvs. rätt att framföra 
synpunkter i en process och att ha rätt att överklaga domstolsavgörande. Det 
är inte självklart att man har alla de rättigheterna när man har talerätt, en 
person kan ha talerätt men sakna t.ex. initiativrätt.  
 
En person som saknar talerätt i ett visst mål kan inte vara part i målet, och 
det kan inte åtgärdas genom att en ställföreträdare för partens talan. Barn har 
som huvudregel inte talerätt i familjerättsliga processer som rör barnet 
                                                 
7 Ekelöf, Per Olof, Rättegång, andra häftet, s. 46. 
8 Ekelöf, Per Olof, Rättegång, andra häftet, s. 48. 
9Dahlstrand, Lotta, Barns deltagande i familjerättsliga processer, s. 114f. 
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personligen, eftersom barnet traditionellt sett inte anses ingå i den närmaste 
kretsen av intressenter i sådana processer. Däremot har de talerätt i mål om 
faderskap och underhåll, men saknar dock processbehörighet.10

2.3 Sammanfattning 

  

Ett barn kan vara part i en rättegång men saknar behörighet att föra talan. 
Barnets talan måste föras av en ställföreträdare, vilket normalt är barnets 
föräldrar i egenskap av förmyndare.    
 
 
 
 

                                                 
10 Dahlstrand, Lotta, Barns deltagande i familjerättsliga processer, 113f.  
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3 Familjerättsliga 
bestämmelser om 
ställföreträdare för barn 

I detta kapitel behandlas de familjerättsliga bestämmelserna om 
ställföreträdare för barn. Det redogörs för vilka rättigheter och skyldigheter 
som föräldrar har i egenskap av vårdnadshavare och förmyndare. Det 
redogörs även för lagen om särskild ställföreträdare för barn som är 
tillämplig om barnet intar ställning som målsägande. Därutöver undersöks 
om det är möjligt att frånta vårdnadshavarens inflytande i den rättsliga 
processen, när barnet intar ställning som vittne, så som att en god man 
förordnas och tvångsomhändertagande enligt LVU.  

3.1 Föräldrarna som ställföreträdare 
De grundläggande bestämmelserna om ställföreträdarskap för barn finns i 
föräldrabalken och där skiljs mellan vårdnad och förmyndarskap.  

3.1.1 Vårdnad 
Barn står som huvudregel under vårdnad av båda föräldrar eller en av dem 
och vårdnaden består till barnet fyllt arton år eller dessförinnan om 
äktenskap ingåtts.11

 
  

Med vårdnad avses det juridiska ansvaret för barnets person, dvs. den 
rättsliga sidan av saken.12 Vårdnadshavaren ska sörja för barnets personliga 
omvårdnad och angelägenheter i övrigt samt ge en god uppfostran.13 Vidare 
har vårdnadshavaren en rätt och skyldighet att besluta i frågor som rör 
barnets personliga angelägenheter och ska i takt med barnets stigande ålder 
och utveckling ta större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål.14

 
  

Normalt svarar den rättsliga vårdnaden också mot den faktiska vården, dvs. 
den dagliga omsorgen av barnet. Vid särlevnad kan den faktiska vårdnaden 
huvudsakligen ligga hos en av föräldrarna, medan båda föräldrarna är 
vårdnadshavare i rättslig mening. Den faktiska vården kan också ha 
överlämnats till någon annan, så som fosterföräldrar, på frivillig väg eller 
genom socialnämndens försorg. Om så sker medför det inte någon ändring i 

                                                 
11 6 kap 2§ 1 st Föräldrabalken.  
12 Walin, Gösta, Vängby, Staffan, Föräldrabalken en kommentar, s. 6:8 och prop. 
1981/82:168 s. 61. 
13 6 kap 1 och 2§§ Föräldrabalken.  
14 6 kap 11§ Föräldrabalken. 
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vårdnadshavarens bestämmanderätt för barnet, vårdnadshavaren förlorar 
alltså inte den rättsliga vårdnaden.15

 
  

Om barnet står under vårdnad av endast en förälder utövar han eller hon 
ensam de uppgifter som tillkommer vårdnadshavaren.16 Om barnet står 
under vårdnad av båda föräldrar utövar de tillsammans sina rättigheter och 
skyldigheter mot barnet. Föräldrar med gemensam vårdnad ska alltså 
tillsammans besluta i frågor som rör barnets angelägenheter.17  Om 
vårdnadshavarna är oeniga kan inte någon åtgärd komma till stånd eftersom 
det inte finns någon rättslig möjlighet att avgöra en meningsskiljaktighet 
mellan vårdnadshavarna. Däremot kan vårdnadshavarna vid 
meningsskiljaktighet begära att vårdnaden läggs på en av dem.18

 
  

Det finns undantag till den gemensamma bestämmanderätten, den ena 
vårdnadshavaren får ensam ta beslut om den andre pga. frånvaro, sjukdom 
eller annan orsak är förhindrad att ta del i beslut rörande vårdnaden som inte 
utan olägenheter kan skjutas upp. Detta undantag gäller inte beslut av 
ingripande betydelse för barnets framtid om inte barnets bästa 
uppenbarligen kräver det.19

3.1.2 Förmyndarskap  

 

De föräldrar eller den förälder som har vårdnaden är normalt också 
förmyndare för barnet.20

 
  

Vårdnaden kan i vissa fall anförtros åt en eller två särskilt förordnade 
vårdnadshavare som då också normalt blir förmyndare för barnet. Om 
särskilda skäl talar för det ska domstolen förordna någon annan än den 
särskilt förordnade vårdnadshavaren att vara förmyndare. Vidare kan den 
ena föräldern ensam vara förmyndare eller har förmyndarskapet tillsagts en 
utomstående, men vårdnaden om barnet kan fortfarande stå under föräldern 
eller föräldrarna. Den som har vårdnaden om barnet är alltså inte alltid 
samtidigt förmyndare.21

Den som är under arton år är omyndig och får inte själv råda över sin 
egendom.

 

22 Förmyndaren ska förvalta barnets tillgångar och företräda det i 
angelägenheter som rör tillgångarna. Förmyndaren företräder även barnet i 
övrigt när det enligt lag inte ska göras av någon annan.23

                                                 
15 Walin, Gösta, Vängby, Staffan, Föräldrabalken en kommentar, s. 6:8 . och prop. 
1981/82:168, s. 61. 

 I vissa fall är det 

16 6 kap. 11§ Föräldrabalken 
17 Walin, Gösta, Vängby, Staffan, Föräldrabalken en kommentar, s. 6:55 och prop. 
1997/98:7 s. 54. 
18 Walin, Gösta, Vängby, Staffan, Föräldrabalken en kommentar, s. 6:9. 
19 6 kap. 13§ Föräldrabalken. 
20 10 kap. 2§ Föräldrabalken. 
21 Walin, Gösta, Vängby, Staffan, Föräldrabalken en kommentar, s. 6:9. 
22 9 kap.1§ Föräldrabalken. 
23 12 kap. 1§ 1,3 st Föräldrabalken. 
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istället vårdnadshavaren som ska företräda barnet, t.ex. om barnet är 
målsägande eller misstänkt och brottet rör barnets person.24

Som huvudregel gäller att föräldrarna, vid gemensam vårdnad, utövar 
förmyndarskapet gemensamt.

 

25 Om föräldrarna inte kommer överens löses 
tvisten genom överförmyndaren, som har befogenhet att avgöra vems 
mening som ska gälla.26 Överförmyndaren kan inte genomdriva en ny 
ståndpunkt utan måste biträda någon av förmyndarnas framlagda mening. 
Om överförmyndaren känner att han eller hon inte kan företräda en av 
meningarna förfaller frågan och förmyndarna får ta saken under förnyat 
övervägande.27

Vid rättegång när båda föräldrar är förmyndare får de endast gemensamt 
företräda barnet, de är alltså kollektivt behöriga. Även i rättegång gäller att 
den mening som överförmyndaren biträder har företräde.

  

28 En förmyndare 
får inte företräda den underårige vid rättegång mellan förmyndaren själv, 
eller den som är gift eller sambo med förmyndaren, och den underårige,29 
utan då ska en god man förordnas som ska ta till vara barnets rätt.30

Anser domstolen att det är olämpligt att vårdnad och förmyndarskap är på 
skilda händer under rättegång, måste den ena föräldern entledigas från 
förmyndarskapet och den andra föräldern blir ensam förmyndare.  
Föräldrarna kan också med socialnämndens godkännande avtala att en av 
dem ensam skall ha vårdnaden och ett sådant avtal får då samma verkan 
som en lagakraftvunnen dom i fråga om förmynderskapet.

 

31

3.2 Bristen på att inte kunna förordna 
särskild ställföreträdare 

  

När barnet intar ställning som vittne är det inte möjligt att förordna en 
särskild ställföreträdare.  
 
Nedan redogörs för lagen om särskild ställföreträdare för barn samt för 
andra lösningar för att frånta vårdnadshavarens inflytande, nämligen 
förordnande av god man och tvångsomhändertagande enligt LVU.  
 
 

                                                 
24 20 kap. 14§ och 21 kap. 1§ Rättegångsbalken. Se även 6 kap. 11 och 12§§ 
Föräldrabalken. 
25 12 kap.12§ 1 st Föräldrabalken. 
26 12 kap. 12 § 2 st Föräldrabalken. 
27 Walin, Gösta, Vängby, Staffan, Föräldrabalken en kommentar, s. 12:16. 
28 Walin, Gösta, Vängby, Staffan, Föräldrabalken en kommentar, s. 10:4f. 
29 12 kap. 8§ 1 st Föräldrabalken. 
30 Walin, Gösta, Vängby, Staffan, Föräldrabalken en kommentar, s. 12:17 och prop. 
1993/94:251 s. 161. 
31 Walin, Gösta, Vängby, Staffan, Föräldrabalken en kommentar, s. 10:4f. 
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3.2.1 Lagen om särskild ställföreträdare för 
barn 

Sedan år 2000 finns en speciell ombudsfunktion när brottsoffret är ett barn 
och den misstänkte är en närstående till barnet, nämligen lag om särskild 
ställföreträdare för barn. Lagen kom till för att förbättra möjligheterna att ta 
tillvara på barns rätt under förundersökning och vid huvudförhandling när 
vårdnadshavaren är misstänkt och därmed barnets motpart eller att 
vårdnadshavaren pga. sin nära relation med den misstänkte antas ha en 
intressekonflikt med barnet.32 I första hand utses särskild ställföreträdare när 
det finns misstanke om misshandel eller sexuella övergrepp mot barnet, men 
det finns inget hinder att förordna ställföreträdare även vid andra brott som 
riktas mot barnet.33

 
  

En särskild företrädare övertar uppgifter som enligt lag tillkommer 
vårdnadshavaren, dvs. förmyndarskapet. Företrädaren ska ta till vara på 
barnets rätt under förundersökningen och vid huvudförhandlingen, istället 
för barnets vårdnadshavare. Barnets vårdnadshavare fråntas sitt inflytande 
över barnet, det gäller båda vårdnadshavare vid gemensam vårdnad oavsett 
om brottsmisstankarna bara riktas mot en av dem. Den särskilda 
företrädaren kan alltså agera självständigt i förhållande till vårdnadshavaren 
under den rättsliga processen.34

 
  

Den särskilda företrädaren ska bevaka och beakta barnets intresse samt 
stödja barnet under utredningen. Företrädarens agerande ska styras av vad 
som anses vara bäst för barnet. Han eller hon ska bl.a. ta ställning till om 
och hur barnet ska ställa in sig för polisförhör och kallelser som skulle 
skickats till vårdnadshavaren ska istället skickas till den särskilda 
ställföreträdaren.35

 
  

Om barnet har två vårdnadshavare som inte är sammanboende ska den 
vårdnadshavare som inte är misstänkt ensam företräda barnet, istället för att 
en särskild ställföreträdare förordnas.36 Annars ska en advokat, biträdande 
jurist eller någon annan som är lämplig förordnas som särskild företrädare.37

 
 

År 2004 gjordes en utvärdering av lagen om särskild ställföreträdare för 
barn. Utvärderingen besvarades av åklagare och majoriteten ansåg att det 
blivit lättare att utreda brott mot barn när vårdnadshavaren eller en 
närstående till vårdnadshavaren är misstänkt för brott mot barnet, eftersom 
vårdnadshavaren inte längre kan förhindra att barnet förhörs eller genomgår 
läkarundersökning.38

                                                 
32 SOU 2007:6  s. 403. 

 

33 Prop. 1989/99:133 s. 23. 
34 Thomas Bring, Christian Diesen, Förundersökning, s. 99f. 
35 Prop. 1989/99:133 s. 42ff.  
36 2§ Lagen om särskild ställföreträdare för barn.  
37 5§ Lagen om särskild ställföreträdare för barn. 
38 SOU 2007:6 s. 398. 
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3.2.2 Andra lösningar 
Nedan redogörs för när det är möjligt att förordna god man och när 
tvångsomhändertagande enligt LVU är möjligt, samt om det är bra 
lösningar.  

3.2.2.1 Förordnande av god man 
En god man kan förordnas för att bevaka någons rätt, förvalta någons 
egendom eller sörja för någons person.39

 

 En god man ska i vissa fall 
förordnas för att företräda en underårig i förmyndarens ställe. 

En god man ska förordnas om en förmyndare pga. sjukdom eller någon 
annan orsak inte kan utöva förmyndarskapet eller om förmyndaren blir skild 
från utövningen av förmyndarskapet.40 Ett förordnande av god man i denna 
situation avser alla förmyndarens uppgifter beträffande den underåriges 
förmögenhet och person, det medför att förmyndarens rätt att företräda 
barnet upphör tills den gode mannen entledigas. Det är förmyndaren som 
ska göra en anmälan till rätten om behovet av god man, men rätten ska, 
oberoende av en anmälan, förordna en god man om behovet blir känt. 41

 
  

En god man ska också förordnas för den underårige vid rättegång mellan 
barnet och förmyndaren, eller förmyndarens make eller sambo, eftersom 
förmyndaren då inte har rätt att företräda den underårige.42

 
  

Även i andra fall när den underårige har ett intresse som strider mot 
förmyndarens, eller dennes makes eller sambos, ska en god man förordnas 
för den underårige. Överförmyndaren ska meddela ett sådant förordnande 
om det begärs av dess företrädare, så som vårdnadshavaren eller 
förmyndaren, eller om överförmyndaren själv tycker det är lämpligt.43 Det 
ska göras en prövning i varje enskilt fall för att bedöma om en god man ska 
förordnas.44 I ett mål ansågs det nödvändigt att förordna en god man när 
målsägandes vårdnadshavare som var gift med den tilltalade skulle 
underteckna fullmakt för målsägandebiträdet.45

 
 

För att få till stånd ett förhör med ett barn när barnet är målsägande anser JO 
att det inte är en bra lösning att förordna en god man, eftersom ett 
förordnande inte kan ske utan vårdnadshavarens kännedom. Ett förordnande 
av god man kan inte sekretessbeläggas och om syftet med åtgärden är att 
utan vårdnadshavarens vetskap förordna en ställföreträdare för barnet borde 
det vara omöjligt att uppnå. Det är viktigt att förhör äger rum innan 

                                                 
39 Prop. 1987/88:124 s. 139. 
40 11 kap 1§ 1 st Föräldrabalken. 
41 Walin, Gösta, Vängby, Staffan, Föräldrabalken en kommentar, s. 11:5f. och prop. 
1987/88:124 s. 162. 
4211 kap. 2§ 2 st och 12 kap. 8§ Föräldrabalken. 
43 11 kap 2§ st 3 Föräldrabalken. 
44 Walin, Gösta, Vängby, Staffan, Föräldrabalken en kommentar, s. 11:8. 
45 RH 1995:9. 
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vårdnadshavarna får tillfälle att påverka barnets utsaga.46 Det bör nämnas att 
det kan ta en viss tid innan en god man utses.47

3.2.2.2 Tvångsomhändertagande enligt LVU 

 

Bestämmelserna i LVU gör det möjligt att tvångsomhänderta unga personer 
i syfte att skydda dem för risker som har sin grund i missförhållanden i 
hemmet.48 Vård ska beslutas om det pga. fysisk eller psykisk misshandel, 
otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i 
hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling 
skadas.49 Bestämmelsen omfattar alltså även psykisk misshandel och om 
barn växer upp i hem där det förekommer våld mellan föräldrarna, om t.ex. 
mamman misshandlas av pappan i barnens åsyn, bör det räknas som psykisk 
misshandel för barnen.50 Utöver ett missförhållande i hemmet ska det 
föreligga ett vårdbehov och frivilliga vårdinsatser ska inte kunna uppnås.51

 
 

Vid omhändertagande skiljs inte vårdnadshavaren från den rättsliga 
vårdnaden, men socialnämnden inträder vid sidan av vårdnadshavaren. Ett 
beslut om omhändertagande ger socialnämnden rätt att inställa ett 
omhändertaget barn till förhör, vilket de inte har utan omhändertagande 
enligt LVU och utan vårdnadshavarnas medgivande.  
 
Man kan inte räkna med att förutsättningar för omhändertagande enligt LVU 
alltid föreligger när t.ex. barnets pappa är misstänkt för misshandel av 
barnets mamma. Lagstiftningen erbjuder alltså ingen generell lösning när 
brott ska utredas och barn förhöras. Vidare ska insatser för att skydda den 
unge i första hand göras i samförstånd med den unge och vårdnadshavaren.  
 
Dessutom har bestämmelserna i LVU och bestämmelserna om 
förundersökning i brottmål olika syften. LVU syftar till att skydda barn för 
risker för dess hälsa och utveckling medan förundersökningsförfarandet 
syftar till att utreda och beivra begångna brott. Rättsstatens utmärkande 
ändamålsprincip innebär att ett tvångsingripande mot en enskild endast får 
vidtas i det syfte som har föranlett den reglering som läggs till grund för 
ingripandet. Tvångsomhändertagande enligt LVU får alltså inte användas 
enbart i syfte att underlätta en brottsutredning.52

3.3 Sammanfattning 

 

Barn står normalt under vårdnad av båda föräldrar eller en av dem och den 
eller de som är vårdnadshavare är normalt också förmyndare för barnet. 
Vårdnadshavaren har ansvar för barnets personliga förhållanden medan 

                                                 
46 JO 1995/96 s. 89. 
47 Prop 1998/99:133 s. 20. 
48 Titti Mattsson, Barnet och rättsprocessen, s. 69.  
49 2§ Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.  
50 Prop. 2002/03:53 s. 81.  
51 1§ Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. 
52 JO 1995/96 s. 89 
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förmyndaren ska förvalta barnets tillgångar och företräda barnet eftersom 
förmyndaren är barnets processuella företrädare. 
 
Om barnet står under vårdnad av en förälder utövar den föräldern ensam de 
uppgifter som tillkommer vårdnadshavaren, dvs. vårdnaden och 
förmyndarskapet. Om barnet står under vårdnad av båda föräldrar utövar de 
uppgifterna tillsammans, de ska alltså tillsammans besluta i frågor som rör 
barnets angelägenheter och vid t.ex. en rättegång får de endast gemensamt 
företräda barnet. Om förmyndarna inte kommer överens, vid t.ex. en 
rättegång, löses tvisten genom överförmyndaren som avgör vems mening 
som ska gälla.   
 
En särskild ställföreträdare är möjligt att förordna när barnet intar ställning 
som målsägande men inte som vittne. Företrädaren ska ta tillvara på barnets 
rätt under förundersökningen och vid huvudförhandlingen när 
vårdnadshavaren är misstänkt för brott mot barnet. Det finns då en 
intressekonflikt mellan vårdnadshavaren och barnet. Företrädaren övertar 
förmyndarskapet om barnet från vårdnadshavarna och tar bl.a. ställning till 
om och hur barnet ska ställa in sig för förhör.  
 
En god man ska i vissa fall förordnas för att företräda den underårige när 
förmyndaren inte kan eller får utöva förmyndarskapet, t.ex. vid rättegång 
mellan barnet och förmyndaren. När en god man utses upphör förmyndarens 
uppgifter beträffade barnets förmögenhet och person. En god man kan inte 
förordnas utan vårdnadshavarens kännedom och om syftet är att förhöra 
barnet utan vårdnadshavarens vetskap är det omöjligt att uppnå.  
 
Ett barn kan tvångsomhändertas enligt LVU om det förekommer våld 
mellan föräldrarna i barnets åsyn, eftersom det ses som psykisk misshandel 
av barnet. Ett beslut om omhändertagande ger socialnämnden rätt att inställa 
barnet till förhör. LVU erbjuder ingen generell lösning när barn ska förhöras 
eftersom man inte kan räkna med att förutsättningarna för 
tvångsomhändertagande alltid föreligger. Vidare har LVU och 
rättegångsbalken olika syften och tvångsomhändertagande får inte användas 
enbart för att underlätta en brottsutredning.  
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4 Straffprocessuella 
bestämmelser om förhör  

I detta kapitel ska jag redogöra för rättegångsbalkens bestämmelser om 
förhör, dels under förundersökningen och dels vid huvudförhandlingen. Det 
redogörs för vilka skyldigheter det finns att höras och för eventuella 
undantag samt för när barn behandlas som vuxna och när det finns speciella 
bestämmelser gällande barn.   

4.1 Under förundersökning 
Förundersökning ska inledas så snart det på grund av angivelse eller av 
annat skäl finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal 
har förövats.53

 
  

Nedan redogörs för skyldighet att höras, kallelse till förhör och tvångsmedel 
för att förhör ska komma till stånd, vårdnadshavarens rätt att närvara vid 
förhör och vårdnadshavarens bestämmanderätt.  

4.1.1 Skyldighet att höras  
Under förundersökningen kan förhör hållas med var och en som antas kunna 
lämna upplysning av betydelse för utredningen.54

 

 Det finns alltså inget 
förbud att hålla förhör med barn under förundersökningen, utan 
skyldigheten att inställa sig för förhör hos polisen gäller även för dem.  

Förundersökningsledaren avgör om och hur barn ska förhöras. Vid 
bedömning av om barnet ska höras ska förundersökningsledaren beakta att 
det gäller förhör mot en förälder och med barnets bästa som utgångspunkt är 
det tveksamt om ett barn ska höras i bevissyfte mot sin förälder. Det måste 
avgöras av omständigheterna i det enskilda fallet. I den samlade 
bedömningen kan även brottets svårhetsgrad få betydelse.  
 
Om barnet uttryckt en tydlig vilja att höras som vittne och om barnets vilja 
utifrån ålder och mognad bör beaktas kan det utgöra skäl att hålla förhör 
med barnet.55

4.1.2 Kallelse till förhör och tvångsmedel 

  

För att säkra en medborgares skyldighet att stå till förfogande för förhör 
finns det tvångsmedel som polisen kan tillgripa. 
 

                                                 
53 23 kap. 1§ Rättegångsbalken.  
54 23 kap. 6§ Rättegångsbalken och Lindell, Bengt m.fl., Straffprocessen, s. 45. 
55 Rikspolisstyrelsen, Handbok brott i nära relation, s. 47 
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Nedan redogörs för kallelse till förhör sedan för vitesföreläggande och 
hämtning.  

4.1.2.1  Kallelse 
Det normala är att den som ska höras kallas till förhör, vilket är tillräckligt 
om den som ska höras medverkar till förhöret. För att förhör ska kunna 
hållas med ett barn kallas barnet genom vårdnadshavaren.56 Om barnet har 
uppnått tillräcklig ålder och mognad behöver inte kallelsen ske genom 
vårdnadshavaren. Förundersökningsledaren avgör om kallelse ska ske 
genom vårdnadshavaren eller inte och en utgångspunkt är att ett barn som är 
över femton år kallas personligen till förhör.57

 
  

När kallelse sker genom vårdnadshavaren planeras förhöret i samråd med 
vårdnadshavarna och de beslutar om vad som är bäst för barnet, det gäller då 
frågan om när, var och hur förhöret ska hållas.58

4.1.2.2  Vitesföreläggande 

  

Eftersom det är av stor betydelse att de som kan lämna upplysningar 
verkligen infinner sig till förhör, är det möjligt att förelägga dem vite. Den 
som ska höras får vid vite kallas att infinna sig till förhör om det är lämpligt 
med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Vite får inte 
föreläggas om förhöret ska ske per telefon eller om väglängden mellan den 
plats där förhöret ska hållas och den plats där den kallade har sin bostad 
eller stadigvarande uppehåller sig överstiger tio mil och det inte är av 
synnerlig vikt för utredningen att förhöret äger rum.59 Vitesföreläggande bör 
endast användas mot någon som är misstänkt eller som tidigare under 
utredningen har obstruerat.60

 
  

Reglerna om vitesföreläggande gäller även för barn som är under femton år 
och misstänkt för brott.61 Däremot bör de inte gälla för barn som är under 
femton år som är målsägande eller vittne.62

4.1.2.3  Hämtning 

  

Förutom vitesföreläggande är det även möjligt att hämta en person som ska 
höras under förundersökningen. Hämtning får ske om den som ska höras 
utan giltig orsak underlåtit att följa en kallelse, om förhöret satts ut att hållas 
på en plats inom en väglängd av tio mil från den plats där den kallade har 
sin bostad eller där han eller hon vid kallelsen mottagande uppehöll sig. När 
det är av synnerlig vikt för utredning får hämtning ske oavsett väglängd. 
Hämtning till förhör av den som inte är misstänkt, så som vittne, bör endast 

                                                 
56JO 1995/96 s. 89. 
57 Rikspolisstyrelsen, Handbok brott i nära relation, s. 80. 
58 Sutorius, Helena, Diesen Christian, Sexuella övergrepp av barn, s. 29f. 
59 23 kap. 6a§ Rättegångsbalken. 
60 Lindell, Bengt m.fl., Straffprocessen s. 45. 
61 32§ lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. 
62 Analog tillämpning av 9 kap. 9§ Rättegångsbalken enligt prop. 2001/02:147 s. 28.  
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ske om det föreligger skäl av särskild vikt för en sådan åtgärd,63 så som att 
särskild skyndsamhet är nödvändig med hänsyn till brottets beskaffenhet 
och omständigheterna i övrigt.64 Proportionalitetsprincipen ska tillämpas när 
en hämtningsfråga prövas, intresset av en effektiv brottsutredning ska vägas 
mot kravet på respekt för den enskildes frihet. Om det finns skäl att antaga 
att ett vitesföreläggande är tillräckligt ska den åtgärden väljas framför 
hämtning.65

 
  

Bestämmelserna om hämtning är även tillämpliga på barn men de bör 
användas med stor restriktivitet. Gällande vittnen och andra personer som 
inte är misstänkta för brott bör de endast i undantagsfall hämtas till förhör. 66

Om barnet ska hämtas till förhör ska det ske på ett sätt som är bäst för 
barnet. En bedömning bör göras i varje enskilt ärende och en förutsättning 
borde vara att socialtjänsten medverkar.

  

67

 
  

Om vårdnadshavarna inte medverkar till förhör krävs hämtning och grund 
för hämtning finns ofta vid sådant tillfälle eftersom bl.a. fara i 
bevishänseende borde föreligga om vårdnadshavaren som är misstänkt för 
brott får reda på att barnet ska höras. Det kan även finnas grund för 
hämtning om det rör sig om ett grovt brott, dvs. om man ser till brottets 
karaktär. 
 
Att vårdnadshavaren motsätter sig förhör kan få till följd att barnet inte 
längre vill eller vågar berätta något. Om det från börjar finns anledning att 
misstänka att vårdnadshavaren kommer motsätta sig förhör, kan beslut om 
hämtning ske direkt och då utan att vårdnadshavare får kännedom om 
förhöret.68 Det bör endast ske när det föreligger särskilda omständigheter 
och eftersom användningen av tvångsmedel mot barn endast bör användas i 
undantagssituationer bör försök först göras utan att använda tvångsmedel för 
att få till stånd ett förhör, trots att vårdnadshavare motsätter sig förhör.69

4.1.3 Vårdnadshavarens rätt att närvara vid 
förhör 

   

Förhör under förundersökningen är inte offentliga. Förundersökningsledaren 
bestämmer, med vissa begränsningar, om någon mer än 
förundersökningsledaren själv och den som ska höras ska näravara.70

                                                 
63 23 kap. 7§ Rättegångsbalken. 

 Det 
finns bestämmelser som ger vissa personer rätt att under vissa 
förutsättningar vara närvarande vid förhör, som t.ex. har den misstänkte med 

64 6§ 2 st. Förundersökningskungörelsen. 
65 Lindell, Bengt m.fl., Straffprocessen, s. 46 och JO 1995/96 s. 89. 
66  JO 1995/96 s. 89 och prop. 1998/99:133 s. 9. 
67 Sutorius, Helena, Diesen Christian, Sexuella övergrepp av barn, s. 29f. och 
Rikspolisstyrelsen, Handbok brott i nära relation, s. 81. 
68 Sutorius, Helena, Diesen Christian, Sexuella övergrepp av barn, s. 29f.  
69 Åklagarmyndigheten, Handläggning av ärenden rörande övergrepp mot barn, s. 20. 
70 23 kap. 10§ 1 st Rättegångsbalken. 
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försvarare rätt att närvara vid förhör som hålls på den misstänktes begäran 
och målsägandebiträde har rätt att närvara vid förhör med målsägande.  
 
Om den som ska höras är under femton år bör den som har vårdnaden om 
barnet vara närvarande, om det kan ske utan men för utredningen.71

 

 Det 
gäller oavsett vilken processuell ställning som barnet intar, dvs. vittne, 
målsägande eller misstänkt.  

Vårdnadshavaren har rätt att närvara vid förhör med barnet om det är 
lämpligt. Det anses inte lämpligt att vårdnadshavaren som är misstänkt för 
brottet i fråga närvarar och vid gemensam vårdnad anses den inte heller 
lämpligt att den andre vårdnadshavaren som inte är misstänkt närvarar.72 
Det måste i regel anses innebära men för utredningen att den 
vårdnadshavaren som är misstänkt, och även den andre vårdnadshavaren vid 
gemensam vårdnad, får reda på att förhör ska hållas. Detta gäller främst när 
vårdnadshavaren är misstänkt för brott mot barnet73

4.1.4 Vårdnadshavarens bestämmanderätt 

 som då är målsägande, 
men det borde även gälla när barnet intar ställning som vittne.   

För att förhör ska kunna hållas med ett barn som företräds av 
vårdnadshavaren krävs, enligt JO, att vårdnadshavaren eller 
vårdnadshavarna, vid gemensam vårdnad, medverkar till att förhöret 
kommer till stånd. När barnet kallas till förhör genom vårdnadshavaren är 
det den som tar ställning till om barnet ska höras eller inte. Eftersom 
vårdnadshavare vid gemensam vårdnad kollektivt företräder barnet, uppstår 
problem när båda motsätter sig förhör men även när endast en 
vårdnadshavare motsätter sig förhör.74

 
  

Utgångspunkten i JO:s resonemang är alltså att man behöver 
vårdnadshavares samtycke för att kunna genomföra förhör med barn.75 
Diesen anser att JO i sin utredning om möjligheten att hålla förhör med barn 
bortsett från det förhållande att barn kan höras utan vårdnadshavarnas 
samtycke. JO har antagligen blandat ihop förundersökningens allmänna 
regler med förutsättningarna för tvångsomhändertagen enligt LVU. Skälet 
till sammanblandningen borde vara att polisen ska samarbeta med 
socialtjänsten vid barnförhör och att det samråd i praktiken lett till att 
socialtjänsten tillgripit tillfälligt omhändertagande av barnet enligt LVU, när 
barnet intagit ställning som målsägande, för att få till stånd förhör med 
barnet.76

 
   

Diesen anser att vårdnadshavarna i teorin inte har något att säga till om när 
det gäller frågan om barnet ska höras eftersom rättegångsbalkens 

                                                 
71 23 kap. 10§ 4 st Rättegångsbalken. 
72 Sutorius, Helena, Diesen Christian, Sexuella övergrepp av barn, s. 29f. 
73 JO 1995/96 s. 89. 
74 Prop. 1998/99:133 s. 9. 
75 JO 1995/96 s. 89. 
76 Sutorius, Helena, Diesen Christian, Sexuella övergrepp av barn. s. 29f. 
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bestämmelse om skyldighet att höras under förundersökningen gäller alla, 
även barn. Vårdnadshavaren har ingen möjlighet att, med hjälp av 
föräldrabalkens bestämmelser, bestämma om barnet ska höras eller inte utan 
vårdnadshavarens inställning saknar i detta sammanhang juridisk betydelse. 
Diesen betonar att frågan om ett barn till en misstänkt vårdnadshavare ska 
höras inte står under vårdnadshavarens rättsfär. 77

 
   

Vårdnadshavarna har däremot, enligt föräldrabalken, inflytande över när, 
var och hur barnet ska förhöras.78 I praktiken kan vårdnadshavaren försvåra 
eller förhindra förhör med barnet, antingen genom att inte komma med 
barnet till utsatt förhör eller att övertala barnet att inte säga något under 
förhöret.79 Eftersom utrymmet att använda tvångsmedel mot ett barn, enligt 
JO, är ytterst begränsat, har vårdnadshavaren stor möjlighet att förhindra 
förhör genom att hålla undan barnet.80

4.1.5 Sammanfattning 

  

Under förundersökningen får förhör hållas med var och en som antas kunna 
lämna upplysningar av betydelse för utredningen, det finns inget undantag 
gällande barn.  
 
Förundersökningsledaren avgör om ett barn ska förhöras och en bedömning 
görs i varje enskilt fall. Det är tveksamt om ett barn ska höras i bevissyfte 
mot sin förälder, pga. barnets bästa. Om barnet uttryckt en vilja att höras 
som vittne och samtidigt uppnått en tillräcklig ålder och mognad kan det 
utgöra skäl att hålla förhör med barnet.   
 
Den som ska höras brukar kallas till förhör och barn kallas genom 
vårdnadshavaren, om barnet inte uppnått en tillräcklig ålder och mognad, 
vilket förundersökningsledaren avgör. Det är möjligt att hämta en person 
som ska höras, vilket även gäller för barn men de bestämmelserna bör 
användas med stor restriktivitet speciellt när det gäller vittnen och andra 
personer som inte är misstänkta för brott.  
 
Diesen anser att barn kan höras utan vårdnadshavarens samtycke, i teorin 
har de inte något att säga till om när det gäller om barnet ska höras eftersom 
skyldigheten att höras under förundersökningen även gäller för barn. 
Vårdnadshavaren har däremot inflytande över när, var och hur barnet ska 
förhöras. I praktiken kan vårdnadshavaren försvåra eller förhindra att förhör 
kommer till stånd och eftersom utrymmet att använda tvångsmedel är ytterst 
begränsat krävs indirekt att vårdnadshavaren medverkar till förhör.  
 

                                                 
77 Diesen, Christian, Diesen Eva, Övergrepp mot kvinnor och barn, s. 131f. och Sutorius, 
Helena, Diesen Christian, Sexuella övergrepp av barn s. 29f. 
78 Thomas Bring, Christian Diesen, Förundersökning, s. 99f. 
79 Diesen, Christian, Diesen Eva, Övergrepp mot kvinnor och barn, s. 131f. och Sutorius, 
Helena, Diesen Christian, Sexuella övergrepp av barn. s 29f. 
80 Åklagarmyndigheten, Handläggning av ärenden rörande övergrepp mot barn s. 20. 
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Om den som ska höras är under femton år bör vårdnadshavaren närvara vid 
förhöret, om det kan ske utan men för utredningen. Om barnets 
vårdnadshavare är misstänkt för brottet i fråga anses det inte lämpligt att 
varken vårdnadshavaren som är misstänkt eller den andra vårdnadshavaren, 
vid gemensam vårdnad, närvarar vid förhör och inte heller att de får reda på 
att förhör med barnet ska hållas.  

4.2 Vid huvudförhandling 
Nedan redogörs för skyldighet att vittna, kallelse och tvångsmedel som kan 
användas för att få till stånd vittnesförhör, närståenderegeln och domstolens 
bedömning. 

4.2.1 Skyldighet att vittna 
Det föreligger i princip en absolut skyldighet att vittna inför domstol.81 Var 
och en som inte är part i målet får höras som vittne. I brottmål får inte 
målsägande vittna82 oavsett om han eller hon för talan eller inte, eftersom 
målsägande ses som den tilltalades motpart och det vore oegentligt att låta 
målsägande men inte den tilltalade vittna.83

4.2.2 Kallelse till förhör och tvångsmedel 

 

Ett vittne ska skriftligen kallas till huvudförhör vid äventyr av vite.84 Det 
gäller inte barn under femton år, de får inte vid vite kallas till förhör.85 Om 
ett vittne som vid vite kallats att infinna sig i rätten uteblir, ska rätten 
förelägga nytt vite om målet utsätts till senare dag eller förordna att vittnet 
hämtas till rätten.86 Regeln om hämtning gäller även för barn.87

 
  

När en underårig kallas till sammanträdande ska vårdnadshavaren 
underrättas om kallelsen, om det inte finns särskilda skäl mot det. Särskilda 
skäl att inte underräta vårdnadshavaren kan vara om det är till större skada 
än nytta för den unge att vårdnadshavaren underrättas eller om 
underrättelsen uppenbarligen inte fyller någon funktion.88

                                                 
81 Bring, Thomas m.fl., Förhör, s. 41. 

  

82 36 kap. 1§ Rättegångsbalken.  
83 Proposition nr 5 år 1942 s. 220. 
84 36 kap. 7§ Rättegångsbalken. 
85 9 kap. 9§ och 36 kap. 22§ Rättegångsbalken. 
86 36 kap. 20§ Rättegångsbalken. 
87 36 kap. 22§ Rättegångsbalken.  
88 Prop. 2001/02:111 s. 24. 
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4.2.3 Närståendereglen 

Den som med part är eller varit gift, är förälder, syskon eller barn till part 
eller som på liknande sätt är närstående till parten, är inte skyldig att avlägga 
vittnesmål.89

De som är närstående till part får vittna, men behöver inte göra det. Det kan 
innebära en orimlig hårdhet att kräva vittnesmål av närstående, eftersom en 
skyldighet att vittna kan medföra en svår motsättning mellan plikten att tala 
sanning och den naturliga viljan att hjälpa en närstående. Det är vittnet själv 
som får avgöra om han eller hon vill vittna och en vägran att avlägga 
vittnesmål måste respekteras.

  

90 Är personen i fråga villig att vittna, 
behandlas han eller hon som ett vanligt vittne,91 förutom att personen inte 
hörs under ed.92 Om en anhörig som hörts under förundersökningen väljer 
att inte vittna i domstolen, får protokollet från polisförhöret inte åberopas i 
domstolen eftersom det skulle strida mot bestämmelsen om att anhöriga inte 
har vittnesplikt.93

Ett barns rättighet att vägra vittna mot sin förälder, borde inte kunna 
åberopas av misstänkt vårdnadshavare. Rättsläget är inte helt klart utan får 
avgöras av domstolen.

 

94

4.2.4 Domstolens bedömning 

  

Om den som åberopas som vittne är under femton år prövar rätten med 
hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet om han eller hon får höras 
som vittne.95

Enligt processlagsberedningen borde det inte finnas något hinder mot att 
barn hörs som vittne, eftersom de ibland kan lämna väldigt värdefulla 
upplysningar. Eftersom ett hörande av barn ofta kan vara till allvarligt men 
för honom eller henne, är det domstolen som ska avgöra om barnet ska 
höras. Rätten ska väga skälen för och emot att förhöret hålls, de ska ta 
hänsyn till den förväntade betydelsen av utsagan och mot det väga om 
förhöret kan komma att inverka skadligt eller medföra olägenhet för barnet. 
Vid rättens prövning är vårdnadshavarens bedömning av om förhöret skulle 
kunna inverka skadligt eller i övrigt medföra olägenheter för barnet av 
betydelse. Det kan även vara lämpligt att inhämta läkares utlåtande. Om 
rätten tillåter förhöret ska vittnet inte höras under ed.

  

96

                                                 
89 36 kap. 3§ Rättegångsbalken. 

 

90 Fitger, Peter, Rättegångsbalken (1 nov. 2010, Zeteo) kommentaren till 36 kap. 3 §. 
91 Bring, Thomas m.fl., Förhör, s.131. 
92 36 kap. 13§ Rättegångsbalken. 
93 RH 1999:43 och RH 1987:24. 
94 Åklagarmyndigheten, Handläggning av ärenden rörande övergrepp mot barn, s. 20. 
95 36 kap. 4§ Rättegångsbalken.  
96 Fitger, Peter, Rättegångsbalken (1 nov. 2010, Zeteo) kommentaren till 36 kap. 4 §. 
 



27 
 

I ett mål om grov misshandel m.m. ogillade tingsrätten åtalet i sin helhet och 
målsägande överklagade domen. I hovrätten åberopade målsägande 
vittnesförhör med sina döttrar som då var tolv och fjorton år. Målsägande 
framförde att barnen var mogna för sin ålder och att de var villiga att vittna.  
 
Hovrätten avslog begäran om att åberopa barnen som vittne. I beslutet 
hänvisas till 36 kap. 4§ rättegångsbalken, att rätten prövar med hänsyn till 
omständigheterna om den som är under femton år får höras som vittne. 
Bestämmelsen har sin grund i att ett hörande av en person under femton år 
kan vara till men för denne. Rätten ska ta hänsyn till betydelsen av de 
omständigheter som vittnet ska yttra sig om och det antagliga värdet av 
vittnets utsaga.   
 
Hovrätten framförde att de omständigheter som döttrarna ska höras om inte 
är nya, utan har redan framkommit genom bl.a. vittnesuppgifter från barnens 
mamma. Om barnen får höras skulle de vittna mot den man som deras brors 
mamma har ett förhållande med och det kan antas att flickornas hörande 
skulle vara till men för dem. Det påpekas att det är över ett år sedan den 
påstådda gärningen inträffade och att barnen in skulle komma att vittna 
under ed. Släktförhållandena och flickornas ålder talar starkt mot att låta 
dem vittna i målet och det antagligen värdet av deras berättelser skulle bli 
lågt.97

 
  

I ett annat mål där en mamma var misstänkt för att bl.a. misshandlat sin 
dotter, hade mamman begärt vittnesförhör med sin son som vid tillfället var 
elva år. Den misstänkta uppgav att barnet självmant förklarat att han vill 
vittna i målet. Åklagaren och den särskilda ställföreträdaren för målsägande, 
som är dotter till den misstänkta, motsatte sig begäran om förhör.  
 
Hovrätten avslog begäran om vittnesförhöret. I beslutet hänvisas till 36 kap. 
4§ rättegångsbalken, som i fallet ovan och utöver det som nämns i det fallet 
påpekas att av vikt för bedömningen är att barnet inte får ta skada av 
förhöret.  
 
I beslutet påpekades att barnet i fråga är endast elva år och om förhöret med 
honom skulle tillåtas ska han lämna uppgifter i mål mellan sin mamma och 
syster och därmed försättas i en svår situation. Dessutom har det gått över 
ett år sedan den aktuella händelsen inträffade och sammantaget antas värdet 
av hans berättelse bli lågt och därmed inte väga upp de allvarliga men som 
ett hörande inför domstol kan innebära för honom.98

 
 

I praktiken förekommer förhör av barn i domstol väldigt sällan, det bör 
undvikas så långt det går för att skydda barnet mot allt vad det kan medföra 
i form av rädsla, utsatthet, fara för framtida psykiska men m.m.99

                                                 
97 RH 2005:25. 

 Värdet av 
barnets personliga närvaro i rätten lär sällan vara så stor att den motiverar att 

98 Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr B 3396-10. 
99 Prop. 2005/06:68 s. 34f. 
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barnet försätts i en sådan konfliktsituation och under så dramatiska former 
som en rättegång innebär.100

 
  

Som huvudregel ska ett vittne lämna sin berättelse muntligen direkt inför 
rätten, enligt den s.k. omedelbarhetsprincipen.101 En skriftlig eller inspelad 
utsaga som lämnats under förundersökningen får dock åberopas som bevis i 
rätten om t.ex. förhör med den som lämnat berättelsen inte kan hållas inför 
rätten.102

 
  

Om rätten kommer fram till att barnet i fråga inte ska höras som vittne kan 
undantagsregeln till omedelbarhetsprincipen bli tillämplig. Barnets utsaga 
får då läggas fram på annat vis, så som genom att videoinspelat förhör 
spelas upp.103 Det är därför viktigt att spela in förhör under 
förundersökningen med barn under femton år.104

4.2.5 Sammanfattning 

 

Var och en som inte är part i målet får höras som vittne, det föreligger alltså 
i princip en skyldighet att vittna inför domstol.  
 
Ett vittne ska kallas till förhör vid äventyr av vite och om ett vittne efter 
kallelse uteblir kan rätten förordna att personen i fråga hämtas. Ett barn får 
inte kallas vid vite men får däremot hämtas.  
 
Pga. närståenderegeln behöver inte ett barn till en part vittna. Det är vittnet 
själv som avgör om han eller hon vill vittna och om barnet väljer att inte 
vittna får inte protokoll från polisförhör åberopas i domstolen. Ett barns 
rättighet att vägra vittna mot sin förälder borde inte kunna åberopas av 
misstänkt vårdnadshavare.  

Om den som åberopas som vittne är under femton år prövar rätten med 
hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet om han eller hon får höras 
som vittne, eftersom ett hörande kan vara till allvarligt men för barnet. 
Rätten ska väga skälen för och emot att förhöret hålls och 
vårdnadsharvarens bedömning av om förhöret skulle kunna medföra 
olägenheter för barnet är av betydelse.  

Ett vittne ska som huvudregel lämna sin berättelse muntligen direkt inför 
rätten, men om rätten anser att det inte är lämpligt att höra ett barn, får en 
inspelad utsaga som lämnats under förundersökningen åberopas som bevis. 

                                                 
100 Sjösten, Mats, Vårdnad, boende och umgänge, s. 176. 
101 30 kap. 2§ Rättegångabalken. 
102 35 kap. 14§ Rättegångsbalken. 
103 JO 2008/09 s. 59. 
104 Åklagarmyndigheten, Handläggning av ärenden rörande övergrepp mot barn, s. 14f.  
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5 Barnets bästa och barnets 
behov 

Det har tidigare nämnts att med barnets bästa som utgångspunkt är det 
tveksamt om ett barn ska höras i bevissyfte mot sin förälder. Det har även 
nämnts att barn som uppnått en tillräcklig ålder och mognad inte behöver 
kallas genom vårdnadshavaren.  
 
Nedan ska jag redogöra för vad som avses med barnets bästa och gå djupare 
in på barnets grundläggande behov. Utöver det redogörs för när barnet anses 
ha uppnått en tillräcklig ålder och mognad.  

5.1 Barnets bästa 
Vid alla beslut och andra åtgärder som rör barn ska det finnas ett tydligt 
barnperspektiv, den grundsyn kommer till uttryck i barnkonventionen.105 Att 
ha ett barnperspektiv vid beslutsfattandet innebär att man försöker förstå 
barnet och ta reda på hur barnet uppfattar situationen, det handlar om att se 
med barnets ögon.106

 
  

Principen om barnets bästa är en av Barnkonventionens grundpelare. 
Principen kan härledas ur två grundläggande tankar som båda har sina spår i 
konventionen, nämligen att barn har fullt och lika människovärde och är inte 
mindre värda än vuxna samt att barn är sårbara och behöver särskilt stöd och 
skydd.107

 
 

Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn, 
oavsett om de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, 
domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ.108

 

 Barnets 
bästa ska alltså alltid beaktas, det gäller inte bara i familjerättsliga frågor 
utan inom alla områden.  

Barnets bästa ska komma i främsta rummet, men det innebär inte att barnets 
bästa alltid ska ges företräde. Det kan finnas fall där andra personers, så som 
vuxna och andra barns, rättigheter måste ges företräde.109

                                                 
105 FN:s konvention om barnets rättigheter antagen av FN s generalförsamling den 20 
november 1989. 

 När man låter 
andra intressen väga tyngre än barnets bästa krävs att den beslutande 
myndigheten kan visa att det gjorts en sammanvägning av relevanta 
intressen i det enskilda fallet. Enligt Barnkonventionen krävs att 

106 Prop. 2005/06 s. 39. 
107 SOU 1997:116 kap. 6.1. 
108 Art 3 i FN:s konvention om barnens rättigheter.  
109 Dahlstrand, Lotta, Barns deltagande i familjerättsliga processer, s. 37. 
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myndigheten försäkrat sig om att barnets bästa har kommit med och 
redovisats i beslutsprocessen.110

 
 

Det finns ingen klar definition av vad som är barnets bästa. Det finns olika 
uppfattningar, åsikter och intressemotsättningar kring vad som är barnets 
bästa. Uppfattningen av vad som är barnets bästa varierar över tid, från ett 
samhälle till ett annat och från ett barn till ett annat. Bedömning av vad som 
är barnets bästa kan inte göras schablonmässigt utan blir beroende av 
omständigheterna i det enskilda fallet. Innebörden ska alltså få variera 
mellan olika historiska och sociala sammanhang och själva idén med 
barnets bästa är att tillgodose barnets behov och intressen i varje enskilt 
fall.111

 
 

 Det bästa underlaget för att bedöma vad som är barnets bästa får man 
genom att kombinera det objektiva, det man vet om barn genom forskning 
och erfarenhet, med det subjektiva, att höra det berörda barnet och bygga in 
deras synpunkter i beslutsfattandet.112 Det objektiva är barnets behov, det 
som vuxna anser att barn behöver, medan den subjektiva är barnets intresse, 
det som barnet behöver ur egen synvinkel.113

5.2 Barnets behov  

  

Frågan är vad vetenskapen och erfarenheten om barnets bästa säger. Under 
de senaste decennierna har kunskaper och forskning om barns behov 
utvecklats. I forskningen skiljer man på behov som har en grundläggande 
betydelse för ett barns utveckling och andra behov som är viktiga men inte 
lika avgörande. De grundläggande behoven är nödvändiga för en normal 
utveckling och bör ingå i en bedömning av barnets bästa.  
 
Ett av de grundläggande behoven är barnets behov av omvårdnad och skydd 
för att kunna överleva och utvecklas. De behöver en näringsrik kost, kläder 
och bostad samt vård och omvårdnad vid sjukdom eller handikapp. Ett annat 
grundläggande behov är barnets behov av sina föräldrar. Den viktigaste 
aspekten av barnets bästa är att barnet har ett varaktigt och stabilt 
förhållande till sina föräldrar. Föräldrarna tillgodoser barnets behov av 
kärlek, trygghet och känsla av att behövas. Barnet behöver hjälp med att 
sätta gränser och att tolka omvärlden. Kontinuitet i barnets relation till 
föräldrarna är ett av barnets allra mest grundläggande behov.  
 
Vidare har barn behov av kontinuitet och förutsägbarhet. Barnet behöver 
samspela med människor som är lyhörda för dess signaler och det är viktigt 
att samspelet är återkommande. Barnet är beroende av att föräldrarna är 
närvarande, både i fysisk och psykisk mening. För att få ett fungerande 

                                                 
110 SOU 1997:116 kap 6 och 6.1 och 6.2.1.  
111 Singer, Anna, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 49.  
112 Prop. 1996/97:124 s.100 och SOU 2005:43 s.105. 
113 Titti Mattsson, Barnet och rättsprocessen, s. 37.  
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socialt närverk behöver barnet vidga sina erfarenheter av samspel, först med 
föräldrarna och sedan men andra barn och vuxna.  
 
Slutligen har barn behov av respekt för sin integritet. Barn måste känna att 
de behövs och att de får ta ansvar. De behöver få möjlighet att påverka sin 
egen situation och få ta ansvar för sina personliga förhållanden och sitt 
handlande i takt med stigande ålder och mognad. Barnet behöver bli 
behandlat med aktning för sin person och egenart samt sin utveckling av en 
egen identitet. Respekt för barnet lägger grunden för barnets egen förmåga 
att visa empati och respekt för andra personer. Att ha respekt för barnet 
handlar om att man respekterar barnets känslor och tar dem på allvar. Barnet 
måste få tycka om båda sina föräldrar även om de är i konflikt med 
varandra. Ett barn som tvingas förneka en av föräldrarna tvingas och 
förneka en bit av sig själv.114

5.3 Barnets ålder och mognad 

 

Det är inte möjligt att ange vid vilken ålder som ett barn kan ta till vara på 
sin rätt och när deras inställning ska få betydelse vid bedömning av vad som 
är barnets bästa. Barn är olika och en bedömning av barnets mognad måste 
göras i varje enskilt fall.115 Det bör ankomma på utredaren att i varje enskilt 
fall göra denna bedömning.116

 
  

I förarbeten till lagen om särskild ställföreträdare för barn anges att 
förordnande av ställföreträdare i många fall är obehövligt när barnet är runt 
femton år.117 I Rikspolisstyrelsens handbok om brott i nära relation framgår 
att en utgångspunkt är att barn som är över femton år kallas personligen till 
förhör.118 I familjerättsliga mål gällande vårdad, boende och umgänge får 
barnet höras inför rätten om särskilda skäl talar för det och det är uppenbart 
att barnet inte kan ta skada av att höras.119 I lagkommentaren till 
föräldrabalken  påpekas att barnets ålder och mognad måste beaktas och 
barn under tolv år bör endast sällan vara så mogna att de bör medverka i 
rättegång.120

5.4 Sammanfattning 

 

Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn, 
det gäller inte bara i familjerättsliga frågor utan inom alla områden. Det 
finns ingen klar definition av vad som är barnets bästa, det som är bäst för 
ett barn är kanske inte det bästa för ett annat. Bedömning av vad som är 
barnets bästa blir beroende av omständigheterna i det enskilda fallet.  

                                                 
114 SOU 1997:116 s.135f.  och SOU 2005:43 s. 103f.  
115 Prop. 1998/99:133 s. 27f. och SOU 2005:43 s.214 f. 
116 Prop. 1994/95:224 s. 35.  
117 Prop. 1998/99:133 s. 27f. 
118 Rikspolisstyrelsen, Handbok brott i nära relation, s. 80. 
119 6 kap. 19§ Föräldrabalken. 
120 Walin, Gösta, Vängby, Staffan, Föräldrabalken en kommentar, s. 6:96. 
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För att bedöma vad som är bäst för barnet bör man kombinera det objektiva, 
det man generellt vet om barn genom forskning och erfarenhet, med det 
subjektiva, det berörda barnets situation och synpunkter. I den objektiva 
bedömningen av vad som är barnets bästa bör barnets grundläggande behov 
ingå. Barnet har behov av sina föräldrar, att barnet har ett varaktigt och 
stabilt förhållande till sina föräldrar är den viktigaste aspekten ur barnets 
bästa. Barnet har behov av kontinuitet och förutsägbarhet, de är beroende av 
att föräldrarna är närvarade. Barnet har även behov av respekt för sin 
integritet och i detta behov ingår att barnet måste få tycka om båda sina 
föräldrar även om de är i konflikt med varandra. Ett barn som tvingas 
förneka en av föräldrarna tvingas och förneka en bit av sig själv. 
 
Det är inte möjligt att ange vid vilken ålder som ett barn kan ta till bara sin 
rätt, när de uppnått en tillräcklig ålder och mognad, utan det ankommer på 
utredaren att bedöma i varje enskilt fall. En utgångspunkt är att den som 
fyllt femton år uppnått en tillräcklig ålder och mognad.  
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6 Analys 
Nedan ska jag diskutera det som tagits upp för att kunna besvara min 
frågeställning, vilket jag gör i kommande kapitel.  

6.1 Barnets ålder och mognad 
Det finns specialbestämmelser när barnet är under femton år och ska höras. 
Under förundersökning bör vårdnadshavaren närvara vid förhör med barn 
under femton år och vid huvudförhandling ska rätten avgöra om barn under 
femton år ska höras. Vidare ska, som utgångspunkt, barn över femton år 
personligen kallas till förhör. Om barnet har en mognad som en femtonåring 
men är något år yngre kan förundersökningsledaren personligen kalla barnet 
till förhör, eftersom man ska se till både ålder och mognad.   
 
Åldersgränsen för när barn uppnått en tillräcklig ålder och mognad, så att 
denne själv kan ta till vara på sin rätt, verkar som huvudregel vara femton 
år. Barnet anses då inte behöva samma skydd längre, vårdnadshavaren ska 
inte närvara vid förhör under förundersökningen och undantagsregeln till 
vittnesplikten gäller inte längre.  
 
När det gäller förhör med barn, har vårdnadshavare inte samma inflytande 
över barn som fyllt femton år utan det är främst när barnet är under femton 
år som de har inflytande och kan ställa till med problem.  

6.2 Förhör med barn under förunder-
sökning 

Under förundersökning finns en skyldighet för alla, både vuxna och barn, att 
inställa sig till förhör. När det är ett barn som ska höras är det 
förundersökningsledaren som avgör om barnet ska höras. Det kan ses som 
ett undantag till skyldigheten att höras. Detta undantag är inte lagstadgat, 
vilket undantaget till vittnesplikten är dvs. om barnet är under femton år är 
det rätten som avgör om barnet ska höras. Undantaget att höras under 
förundersökning bör gälla barn under femton år, dels för att den åldern 
gäller vid förhör i rätten och dels för att barnet anses kunna ta till vara på sin 
rätt när de fyllt femton år.  
 
Förundersökningsledaren ska göra en bedömning i varje enskild fall. Om 
förundersökningsledaren bedömmer att barnet ska höras, gäller inte 
undantaget till skyldigheten att höras utan istället huvudregeln att alla har en 
skyldighet att höras under förundersökningen. Vårdnadshavaren har alltså 
inget att säga till om gällande om barnet ska höras, utan barnet är då 
skyldigt att höras.  
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Om vårdnadshavaren motsätter sig förhör med barnet krävs tvångsåtgärder 
för att förhöret ska komma till stånd. Om en vuxen person motsätter sig 
förhör blir han eller hon kallad vid vite att inställa sig till förhör och om det 
inte är tillräckligt blir personen i fråga hämtad till förhör. Men 
tvångsåtgärder ska helst undvikas mot barn, speciellt när barnet intar 
ställning som målsägande eller vittne. Barn ska endast i 
undantagssituationer hämtas till förhör.  
 
Problem uppstår alltså när vårdnadshavaren motsätter sig förhör och pga. 
det begränsade utrymmet att använda tvångsåtgärder mot barn, krävs i 
praktiken vårdnadshavarens medverkande. 
 
Jag håller med Diesen om att vårdnadshavarna i teorin inte har något att 
säga till om gällande om barnet ska höras men att de i praktiken kan 
förhindra att barnet hörs. JO anser att det är vårdnadshavaren som tar 
ställning till om barnet ska höras och att det krävs att vårdnadshavaren 
medverkar till förhör för att det ska komma till stånd. Både Diesen och JO 
är eniga om att det krävs att vårdnadshavaren medverkar till förhör och att 
det framför allt beror på det begränsade utrymmet att använda 
tvångsåtgärder mot barn. Diesen framhåller dock att vårdnadshavaren i 
teorin inte har något att säga till om gällande om förhör med barn ska hållas. 
Han menar att rättegångsbalkens bestämmelser om förhör går före 
föräldrabalkens bestämmelser om ställföreträdarskap för barn, vilket JO inte 
tar upp.   

6.3 Förhör med barn vid 
huvudförhandling 

Det föreligger i princip en skyldighet att vittna inför domstol, vilket kan ses 
som en huvudregel men även här finns ett undantag nämligen om den som 
ska vittna är under femton år. Då är det rätten som avgör om barnet får höras 
som vittne. Rätten ska dock väga in vårdnadshavarens bedömning av om 
förhöret skulle medföra olägenheter för barnet. Frågan är om rätten bör ta 
hänsyn till vad vårdnadshavarna anser vid en rättegång mellan 
vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna ser antagligen till sitt eget intresse 
istället för till vad som är bäst för barnet.  
 
Det anses inte lämpligt att vårdnadshavare, vid gemensam vårdnad, närvarar 
vid förhör med barn under förundersökning om den ena vårdnadshavaren är 
misstänkt för brott. Det bör gälla både när barnet är målsägande och vittne. 
När en vårdnadshavare är misstänkt för brottet i fråga, fråntas alltså 
vårdnadshavarens rätt att närvara vid förhör under förundersökningen. Det 
kan inte heller anses lämpligt att rätten ska ta hänsyn till vårdnadshavarnas 
åsikt om att hålla förhör med barnet när den ena vårdnadshavaren är 
misstänkt för brottet i fråga. Rättens skyldighet att väga in vårdnadshavarnas 
bedömning borde alltså inte gälla när den ena vårdnadshavaren är misstänkt 
för brott mot den andra vårdnadshavaren.  
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Pga. närståenderegeln behöver ett barn till en part inte vittna och det är 
barnet som avgör om han eller hon vill vittna. Det uppstår problem när 
barnet är under femton år, eller i vissa fall under tolv år, eftersom barnet då 
inte kan ta till vara på sin rätt. Då är det, enligt föräldrabalkens regler, 
vårdnadshavaren som ska bestämma om närståenderegeln ska åberopas. Om 
barnets pappa är misstänkt för brott mot barnets mamma och barnet ska 
vittna mot sin pappa ska barnets föräldrar, gemensamt vid gemensam 
vårdnad, avgöra om barnet ska åberopa närståenderegeln och därmed inte 
vittna. Ett barns rättighet att vägra vittna mot sin förälder borde inte kunna 
åberopas av den misstänkte vårdnadshavaren. Om barnet är under femton år 
och pga. ålder och mognad inte kan åberopa närståenderegeln, barnets 
vårdnadshavare som är misstänkt för brott inte får åberopa regeln och 
vårdnadshavaren som är målsägande inte vill åberopa närståenderegeln, vad 
händer då?  

Om rätten avgör att barnet i fråga får höras som vittne uppstår 
problematiken kring åberopande av närståenderegeln. Samma problematik 
uppstår om rätten avgör att barnet inte får höras som vittne men förhöret 
som spelats in under förundersökningen kommer spelas upp i rätten, vilket 
det får i en sådan situation enligt rättegångsbalkens bestämmelser. Vem 
avgör då om närståenderegeln ska tillämpas? 

Konflikten kan inte lösas genom att överförmyndaren avgör vems mening 
som ska gälla, eftersom det inte har med förmyndarskapet, dvs. barnets 
tillgångar, att göra utan vårdnaden. Det finns ingen rättslig möjlighet att 
avgöra en meningsskiljaktighet mellan vårdnadshavarna, endast när frågan 
berör förmyndarskapet.  

6.4 Gemensam och enskild vårdnad 
Vid gemensam vårdnad krävs att båda vårdnadshavarna medverkar till 
förhör för att det ska komma till stånd, eftersom vårdnadshavarna 
tillsammans fattar beslut och måste därmed vara överens. Det räcker att en 
vårdnadshavare motsätter sig förhör för att problem ska uppstå. Om barnets 
pappa är misstänkt för misshandel av barnets mamma lär den som barnet 
ska vittna mot motsätta sig förhör och problem med att hålla förhör uppstår.  
 
Vid enskild vårdnad tar den som har vårdnaden om barnet beslut om t.ex. 
barnet ska inställas till förhör. Frågan är om det är mindre problematiskt att 
hålla förhör med barn som bevittnat våld i nära relation när barnet står under 
vårdnad av endast en förälder. 
 
Om barnets mamma, som är målsägande, har enskild vårdnad om barnet och 
medverkar till förhör med barnet så borde ett förhör komma till stånd. När 
barnets pappa är misstänkt för brott bör varken han eller barnets mamma, 
vid gemensam vårdnad, närvara vid förhör under förundersökningen. Men 
när mamman, som är målsägande, har enskild vårdnad borde det inte vara 
något hinder att hon närvarar vid förhöret. Om barnets mamma vill påverka 
vad barnet ska säga, kan hon göra det innan förhöret äger rum och därmed 
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borde det inte ha någon betydelse att hon närvarar vid förhöret. Men en 
bedömning bör göras i varje enskilt fall, det är möjligt att barnet vågar säga 
mer och även säga sanningen utan mammans närvaro.  
 
Om barnets pappa, som är misstänkt, har ensam vårdnad och motsätter sig 
förhör uppstår samma problem som vid gemensam vårdnad och det blir 
svårt att få till stånd ett förhör. Om barnets pappa är misstänkt för ett grövre 
brott och därmed sitter häktad, är det möjligt att en god man förordnas som 
då kan inställa barnet till förhör. Det är även möjligt att en annan 
vårdnadshavare utses eftersom pappan inte har möjlighet att utöva 
vårdnaden om barnet. Om en god man inte utses och om barnets pappa 
fortfarande är vårdnadshavare bör han inte närvara vid förhör under 
förundersökningen, om det mot förmodan skulle komma till stånd.  
 
Vid huvudförhandling bör rätten inte ta hänsyn till vårdnadshavarens åsikt 
om barnet ska höras som vittne eftersom de, även vid enskild vårdnad, 
antagligen ser till sitt eget intresse istället för till barnets bästa. Även 
problematiken kring närståenderegeln kvarstår vid enskild vårdnad, 
eftersom vårdnadshavaren även här ser till sitt eget intresse istället för till 
barnets bästa.    
 
Slutsatsen blir att om barnets mamma, som är målsägande, har enskild 
vårdnad blir det lättare att få till stånd ett förhör eftersom hon antagligen 
medverkar till förhör. Om barnets pappa, som är misstänkt, har enskild 
vårdnad kan ett förhör komma till stånd om en god man förordnas eller om 
en annan vårdnadshavare utses.  

6.5 Bristen på att inte kunna förordna en 
särskild ställföreträdare för barnet 

Nedan diskuteras de lösningar som det tidigare redogjorts för, nämligen 
förordnande av god man och tvångsomhändertagande enligt LVU. 

6.5.1 Förordnande av god man 

Frågan är om det är en bra lösning att förordna en god man för att inställa 
barn till förhör under förundersökningen och för att avgöra om 
närståenderegeln ska åberopas.  

En god man kan förordnas för att bevaka en persons rätt och sörja för 
personen. En god man ska förodnas för den underårige vid rättegång mellan 
barnet och förmyndaren, men i mitt fall pågår en rättegång mellan barnets 
vårdnadshavare och bestämmelsen blir alltså inte tillämplig. En god man ska 
även förordnas om barnet har ett intresse som strider mot förmyndarens. 
Frågan är om barnet och förmyndarna har intressen som strider mot 
varandra när barnets pappa är misstänkt för brott mot barnets mamma, 
eventuellt om barnet har ett intresse av att höras. Det föreligger i alla fall en 
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intressekonflikt mellan barnets bästa och vårdnadshavarens intresse och 
frågan är om det är tillräckligt för att en god man ska förordnas.  
 
Det är bra om ett förhör med barnet kommer till stånd utan 
vårdnadshavarnas kännedom, eftersom de då inte har samma möjlighet att 
påverka barnet och t.ex. tvinga barnet att inte säga sanningen eller att vara 
tyst. Eftersom ett förordnande av god man inte kan ske utan 
vårdnadshavarnas kännedom och eftersom ett förhör med vårdnadshavarnas 
kännedom kan bli meningslöst om de påverkat barnet, är förordnande av 
god man inte en bra lösning för att få till stånd ett förhör med barnet.  
 
Däremot kan det vara en bra lösning att förordna en god man för att avgöra 
om närståenderegeln ska åberopas. Då har ett betydelsefult förhör ägt rum 
med barnet och åklagaren vill höra barnet som vittne vid 
huvudförhandlingen eller spela upp förhöret från förundersökningen om 
rätten bedömer att barnet inte får höras som vittne. Om barnet ska höras som 
vittne eller om förhör från förundersökningen ska spelas upp, hänger på om 
närståenderegeln tillämpas eller inte. I denna situation spelar det ingen 
större roll att vårdnadshavaren får kännedom om att en god man ska 
förordnas. Eftersom det redan finns ett betydelsefullt inspelat förhör med 
barnet kan vårdnadshavarna endast försöka påverka barnets vilja att tillämpa 
närståenderegeln, vilket de även gjort om en god man inte skulle förordnas. 
Om en god man förordnas kommer han eller hon ta ett beslut utifrån barnets 
bästa, där bl.a. barnets vilja beaktas.  

6.5.2 Tvångsomhändertagande enligt LVU 
Vid tvångsomhändertagande enligt LVU får socialnämnden rätt att bl.a. 
inställa barnet till förhör.  
 
Tvångsomhändertagande är mer relevant när barnet är målsägande och t.ex. 
pappan är misstänkt för sexuella övergrepp. Då står det mer klart att det 
föreligger ett missförhållande i hemmet och ett vårdbehov. När barnet har 
bevittnat våld i hemmet kan det ses som psykisk misshandel men det är inte 
alls säkert att det föreligger ett vårdbehov. Det är viktigt att LVU används i 
rätt syfte, dvs. för att skydda barn mot risker för dess hälsa och utveckling 
och inte för att utreda brott.  
 
Tvångsomhändertagande enligt LVU kan möjligtvis ske när barnet är 
målsägande och barnets pappa är misstänkt, men antagligen inte eller i vart 
fall mer sällan, när barnet bevittnat våld i nära relation. Därmed tror jag inte 
att omhändertagande enligt LVU är en lösning för att få till stånd förhör 
med barnet, dels pga. LVU:s syfte och dels pga. de omständigheter som ska 
föreligga för att tvångsomhändertagande ska ske. 
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6.6 Barnets bästa i främsta rummet vid 
beslut om förhör med barn 

Barnets bästa ska komma i främsta rummet både vid beslut om förhör under 
förundersökningen och vid huvudförhandlingen. Både förundersöknings-
ledaren och rätten ska alltså beakta barnets bästa. I en handbok om brott i 
nära relation påpekas att utifrån barnets bästa är det tveksamt om barn ska 
höras i bevissyfte mot sin förälder.   
 
En bedömning av vad som är barnets bästa blir beroende av 
omständigheterna i det enskilda fallet. Som beslutsfattare gäller det att både 
se till det objektiva, det som vuxna anser att barn behöver och det 
subjektiva, det som barnet behöver ur egen synvinkel. Ett grundläggande 
behov som är nödvändigt för en normal utveckling och som bör ingå i 
bedömningen av barnets bästa är att barn har behov av respekt för sin 
integritet. I detta behov ingår att barnet måste få tycka om båda sina 
föräldrar även om de är i konflikt med varandra. Ett barn som tvingas 
förneka en av föräldrarna tvingas att förneka en bit av sig själv. 
 
Utifrån detta grundläggande behov är det tveksamt om barnet ska höras och 
vittna mot en förälder. Om barnets pappa är misstänkt för misshandel av 
barnets mamma, är detta en konflikt mellan barnets föräldrar. Barnet ska då 
ha rätt att tycka om båda sina föräldrar och ska inte tvingas välja sida, att 
höras till förmån för den ena föräldern men mot den andra. Om barnet 
tvingas höras och vittna mot en förälder blir det som att barnet ”förnekar en 
bit av sig själv”. Om barnet vittnar mot sin pappa och pappan hamnar i 
fängelse, kan barnet ta på sig skulden för det och ha svårt att leva med det.     
 
Eftersom man även, vid bedömning av barnets bästa, ska se till det 
subjektiva, dvs. barnets intresse är det viktigt att ta reda på om barnet vill 
höras till förmån för sin mamma men mot sin pappa. Barnets vilja väger 
olika mycket beroende på barnets ålder och mognad, ju äldre och mer 
mogen barnet är desto mer beaktas barnets vilja, dvs. den subjektiva delen.  
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7 Slutord 
Nedan ska jag besvara mina huvudfrågor. 
 

- Kan ett barn höras som vittne under förundersökning och vid 
huvudförhandling mot en eller båda vårdnadshavares viljor? 

- Är det vårdnadshavaren, förundersökningsledaren eller domstolen 
som avgör om förhör ska hållas? 

 
Ett barn kan inte höras som vittne under förundersökningen mot en eller 
båda vårdnadshavares viljor, eftersom det, pga. de begränsade möjligheterna 
att använda tvångsmedel mot barn, i praktiken krävs vårdnadshavarens 
medverkande. I teorin har vårdnadshavren inget att säga till om eftersom 
skyldigheten att inställa sig till förhör även gäller för barn, men praktiken är 
en annan. Det är tveksamt om det är en bra lösning att förordna en god man 
för att inställa ett barn till förhör.  
 
Ett barn kan eventuellt höras som vittne vid huvudförhandlingen mot en 
eller båda vårdnadshavares viljor. Vårdnadshavaren skulle kunna hindra 
barnet från att höras genom att åberopa närståenderegeln, men vid rättegång 
mellan vårdnadshavarna bör de inte ha rätt att åberopa den regeln, pga. 
intressekonflikt mellan barnets bästa och vårdnadshavarens intresse. Det bör 
eventuellt ankomma på en god man istället.  
 
Under förundersökningen är det förundersökningsledaren som avgör om 
barnet ska höras och rätten avgör om barnet ska höras som vittne vid 
huvudförhandlingen. När rätten tar beslut om barnet ska höras som vittne 
ska, enligt rättegångsbalkens bestämmelser, vårdnadshavarens bedömning 
vägas in, men det bör inte gälla vid rättegång mellan vårdnadshavarna. Vid 
beslut om förhör ska både förundersökningsledaren och rätten beakta 
barnets bästa och utifrån barnets bästa, som bl.a. innebär att barnet har ett 
grundläggande behov av att tycka om båda sina föräldrar, är det tveksamt 
om barn ska höras i bevissyfte mot sin förälder.  
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8 Kommentarer från åklagare  
Jag har genomfört en intervju med chefsåklagare Pär Andersson från 
Åklagarkammaren i Kristianstad som tidigare nämnt problematiken kring att 
hålla förhör med barn som bevittnat våld i nära relation under en föreläsning 
på Juridicum i Lund och som därmed är väl insatt i ämnet. Syftet med 
intervjun var att få kommentarer på mina slutsatser.  
 
Nedan följer Pär Anderssons kommentarer kring mina slutsatser därefter 
diskuterar jag mina slutord utifrån Anderssons synpunkter.  

8.1 Chefsåklagare Pär Anderssons 
kommentarer 

Pär Andersson ansåg att det inte är möjligt att hålla förhör med barn mot 
vårdnadshavarens vilja. Han påpekade att det är meningslöst att hämta ett 
barn till förhör, eftersom förhöret inte kan genomföras utan 
vårdnadshavarens medgivande till att barnet yttrar sig. Så länge barnet är 
underårigt, alltså under arton år, är det egentligen vårdnadshavaren som 
bestämmer över barnet. Men när barnet är över femton år är situationen 
annorlunda eftersom barnet då kan straffas för mened. Något som varken JO 
eller Diesen har diskuterat närmre i sina beslut och diskussioner.  
 
Angående förordnande av god man så var Andersson tveksam till att 
förutsättningarna för att förordna en god man föreligger. Det är en 
intressekonflikt mellan vårdnadshavarna och inte mellan vårdnadshavaren 
och barnet, vilket krävs enligt föräldrabalken.  
 
Andersson avslutade intervjun med att säga att det är synd att det inte går att 
hålla förhör med barn som bevittnat våld i nära relation eftersom de ofta har 
viktiga uppgifter att lämna. Om en särskild ställföreträdare för barn kunde 
förordnas även när barnet intar ställning som vittne, så vore problemet 
löst.121

8.2 Slutsats utifrån Anderssons 
kommentarer 

  

Även jag var tveksam till om förutsättningarna för att förordna en god man 
verkligen förelåg. Eftersom en rättegång mellan barnets vårdnadshavare inte 
ses som en intressekonflikt mellan barnet och vårdnadshavaren, går det inte 
att förordna en god man.  
 

                                                 
121 Intervju med Chefsåklagare Pär Andersson, Åklagarekammaren i Kristianstad, 2011-03-
04. 
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När barnet är målsägande och vårdnadshavaren är misstänkt för brott finns 
däremot en intressekonflikt mellan barnet och vårdnadshavaren. Innan det 
var möjligt att förordna en särskild ställföreträdare för barnet kunde, även 
om det inte sågs som en bra lösning, en god man förordnas.  
 
Eftersom det inte går att förordna en god man för att inställa barn till förhör 
under förundersökningen och för att sedan avgöra om närståenderegeln ska 
åberopas, verkar det inte vara möjligt att hålla förhör med barn som 
bevittnat våld i nära relation. Den enda lösningen verkar vara att ändra lagen 
så att en särskild ställföreträdare även kan förordnas när barn bevittnat våld i 
nära relation.  
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