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Sammanfattning 

 

 
Ett brott som riktas mot barn är svåra att utreda, ännu svårare om brottet skett inom familjen 

och barnets förälder är gärningsman. Våldet sker ofta i hemmet och är därför ofta svårt att 

upptäcka för rättsväsendet. Ett ensamt barn har genom sin beroendeställning till föräldrarna 

och i övrigt pga. sin ålder sämsta möjliga utgångsläge i en kommande rättsprocess. Ett barn är 

med andra ord beroende av engagerad och kompetent personal. Här inleds en process som är 

anpassad till ett vuxenperspektiv.  

 

Som samhället ser ut idag är barnets rättigheter och barnets bästa viktiga ämnen att belysa. 

Barnkonventionen har ett stort inflytande i svensk rätt vilket medfört positiva förändringar 

inom området. Den här uppsatsen handlar om den svåra situation för ett barn som blir utsatt 

för brott och hur det går till när brottet ska utredas utifrån barnets bästa och barnets möjlighet 

att komma till tals. I uppsatsen behandlas även vilka rättigheter barnet har som målsägande 

och vem som ska se till att de efterlevs under brottsutredningen. När det handlar om brott mot 

barn i nära relation blir det många gånger en problematisk situation när en av 

vårdnadshavarna är gärningsman. Det finns en särskild lag som reglerar möjlighet att låta en 

särskild företrädare föra barnets talan i brottsprocessen istället för ett målsägandebiträde. 

Sedan lagen infördes har det givit positiva resultat gällande processen kring förhöret och 

förundersökningen.  

 

Det svenska rättssystemet är inte anpassat för barn då den reglering som finns inom området 

är generella och inte anpassad till barn. Något som medför svårigheter i utredningen utifrån att 

kunna jobba med fokus på barnets bästa och möjliggöra att barnet kan komma till tals såsom 

barnkonventionen förespråkar. Inställningen i Sverige är att tillämpa principen om barnets 

bästa och att i den meningen skydda barnet. Utgångspunkten vid brottsutredning är att barnet 

för att den spykologiska pressen ska bli så liten som möjligt också ska bli så lite involverat 

som möjligt i denna process.  
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1 INLEDNING 

 

1.1 BAKGRUND OCH ÄMNE 

 

Ett brott som riktas mot barn är svåra att utreda, ännu svårare om brottet skett inom familjen 

och barnets förälder är gärningsman. Ett barn som blir slaget hemma vet förmodligen inte om 

att det är olagligt att bestraffa med våld. Vissa barn som utsätts för brott uppvisar varken 

symtom eller några synliga skador. Känslan av skuld och skam hos barnet är många gånger 

sammankopplat med barnmisshandel. Efter många år av våld i hemmet kan även våldet bli en 

normal del i vardagen för brottsoffret och därför inte heller visar symtom för utsatthet. Brotten 

sker oftast i hemmet och är därför ofta svårt att upptäcka för rättsväsendet. Därmed också 

svårt att ingripa och hjälpa barnet som är utsatt. Ett ensamt barn har genom sin 

beroendeställning till föräldrarna och i övrigt pga. sin ålder sämsta möjliga utgångsläge i en 

kommande rättsprocess. Här inleds en process som är anpassad till ett vuxenperspektiv. Ett 

barn är med andra ord beroende av engagerad och kompetent personal.
1
  

Som samhället ser ut idag är barnets rättigheter och barnets bästa viktiga ämnen att belysa 

med tanke på den utsatthet många barn lever i idag. Barnkonventionen har ett stort inflytande 

i svensk rätt vilket medfört positiva förändringar inom området. Det finns stora mörkertal 

kring antal brott i nära relationer. Det vi ser är att antalet polisanmälningar ökat genom åren 

vilket i sig kan ses som att fler personer idag tar brott i nära relationer på allvar och väljer att 

göra en polisanmälan. Det finns stora skillnader mellan hur det rent praktiskt går till när ett 

brott som begåtts mot ett barn ska utredas respektive hur det utreds mot en utsatt vuxen. Den 

här uppsatsen handlar om den svåra situation för ett barn som blir utsatt för brott och hur det 

går till när brottet ska utredas. Mitt fokus ligger på barnets bästa och hur barnet bemöts av 

rättsväsendet. Barnförhör är väldigt komplicerade men trots detta är regleringen runt detta 

förfarande praktiskt taget oreglerad vilket medför ett svårt arbete för utredande handläggare.
2
 

Pga den situationen har polis och åklagaren har under flertalet år tagit fram olika handböcker 

att jobba utifrån.  

 

 

1.2 SYFTE  

 

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att klarlägga barnets situation när hen utsatts för 

brott i nära relation. Därmed belysa barnets utsatta position när en vårdnadshavare är 

misstänkt och brottsutredning av polis ska göras. Syftet är även att belysa de speciella insatser 

som krävs vid barnutredning för att tillvarata barnets rätt och se till barnets bästa. Samt 

diskutera om nuvarande reglering och den praktiska tillämpningen anses tillfredsställande 

eller om det finns behov av förändring. 

 

                                                      
1
 Handbok, Barn och unga som brottsoffer s. 9. 

2
 Brott i nära relationer, BRÅ, Rapport 2014:8 s. 84. 



5 

 

1.3 FRÅGESTÄLLNING            

 

I denna uppsats önskar jag finna svar på hur barnets rättigheter tas tillvara i 

brottmålsprocessen och då framför allt under förundersökningen. Vilka möjligheter barnet 

som brottsoffer har att få komma till tals utifrån barnets bästa. 

Följande frågeställningar avser jag besvara: 

 Får barnet komma till tals såsom artikel 12 i barnkonventionen förespråkar? 

 Hur ska ett barnförhör genomföras utifrån barnets bästa?  

 

 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

 

Mot bakgrund av mitt syfte och frågeställning kommer jag huvudsakligen beröra barnets 

ställning under brottsmålsprocessens förundersökning. Går därmed inte in i detalj och 

diskuterar eventuella påföljdsfrågor eller andra myndigheters utredningar. Avgränsning görs 

även genom att fokusera på barn som utsatts för brott i nära relationer och därmed inte barn 

som endast bevittnat brott. Jag kommer utgå från att åldern femton år är den gräns då ett barn 

anses tillräckligt moget för att kunna tillvarata sin egen rätt. Vilket baseras på att det i 

rättegångsbalken dras en tydlig gräns vid 15 års ålder
3
 samt att denna ålder framhålls som 

riktmärke i förarbetena till lagen om särskild företrädare för barn.
4
 

 

 

1.5 METOD OCH MATERIAL 

 

Syftet med uppsatsen är att klargöra de svårigheter som uppkommer vid en 

brottsmålsutredning där ett barn är målsägande. För att åstadkomma det har jag använt mig av 

olika metoder. Dels klassisk juridisk metod genom att granska lagstiftning, förarbeten, praxis 

och doktrin. För att tillgodogöra mig kunskap från dem som praktiskt arbetar med barnförhör 

och barnutredningar har jag bedrivit litteraturstudier och då läst handböcker, artiklar och 

utredningar. Metoden jag använt mig av vid sökning av relevant material har varit via olika 

bibliotek men också digitalt genom sökning via olika myndigheters- och organisationers 

hemsidor men också kontaktat dem personligen. 

Mina källor består enligt tidigare nämnt av rättsligt material såsom svensk lagstiftning, 

förarbeten, rättsfall, barnkonventionen och litteratur. Den litteratur jag valt att referera till 

anser jag som tillförlitlig då den skrivits av auktoriteter på sina respektive områden. Då den 

reglering som finns på området är generella och inte så tydlig arbetar polis och åklagare 

                                                      
3
 RB 36:4, 36:13. 

4
 Prop. 1998/99:133 s. 27. 
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utifrån olika handböcker som de tagit fram. Av den anledningen fyller de en viktig funktion 

att använda dem som källor i denna uppsats. Även andra typer av handböcker inom området 

har jag använt mig av för att försöka få svar på mina frågeställningar. 
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2 BARNETS BÄSTA OCH RÄTT ATT KOMMA TILL TALS 

 

 

2.1 BARNPERSPEKTIV 

 

Enligt både barnkonventionen och SoL är definitionen av barn en människa under 18 år.
5
        

I svensk rätt gäller enligt FB att den som är under 18 år är omyndig och benämns även som 

underårig.
6
 

När ett barn utsatts för brott är det viktigt att vid beslutsfattandet ha ett barnperspektiv och 

försöka förstå barnet. Att se situationen med barnets ögon och på så vis ta reda på hur barnet 

uppfattar situationen.
7
 Uttrycket likhet inför lagen kännetecknar något bra och eftersträvsamt. 

Något som ofta används i diskussioner kring det svenska goda samhället och som stadgas i 

RF 1:9.
8
 Principen om likhet inför lagen gäller inte barn utan tvärtom ska barn särbehandlas 

positivt. Enligt barnkonventionen och portalparagrafen i FB ska man i alla rättsliga 

sammanhang ta hänsyn till barnets bästa.
9
 Både vid lagstiftning och rättstillämpning handlar 

det om att tolka termen och i praktiken betyder det att det finns skilda förfaranden som anses 

förenliga med barnets bästa.
10

 

I Sverige det finns flera regelverk som bevakar barnets intresse när hen utsatts för brott. 

Bortsett från rättegångsbalken och förundersökningskungörelsen finns även barn-

konventionen. Det innebär ett garanterande av rättigheter för barn och ungdomar under 18 år 

som Sverige åtagit sig att följa. 

 

 

2.1.1 Barnkonventionen 

 

År 1990 så ratificerade Sverige FN:s konvention om barnets rättigheter, den s.k. 

barnkonventionen. Innan barnkonventionens uppkomst saknades ett tydligt barnperspektiv 

liksom barnrättsperspektiv. Det är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att 

barn är individer med egna rättigheter. Barnkonventionen är inte lag i Sverige men den är 

ratificerad vilket innebär att den svenska staten förpliktigar sig till att följa konventionen då 

den är en del av den internationella rätten och blir juridiskt bindande. Varje stat ska införliva 

barnkonventionen till dess nationella lagstiftning och Sverige har valt att införliva 

bestämmelserna genom transformering vilket innebär att Sveriges lagstiftning ska anpassas 

till barnkonventionen. Det är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är 

                                                      
5
 BK artikel 1; SoL 1:1. 

6
 FB 9:1. 

7
 Prop. 2005/06 s. 39. 

8
 Diesen, Lernestedt mfl,, Likhet inför lagen,  s. 19. 

9
 BK artikel 3; FB 6:2a. 

10
 Diesen, Lernestedt mfl,, Likhet inför lagen,  s.193. 
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individer med egna rättigheter. FN:s barnrättskommitté har till uppgift att övervaka staternas 

tillämpning av barnkonventionen, dock finns det ingen sanktion för de som inte följer den.
11

  

Socialdepartementet har gjort en barnrättighetsutredning kring att göra barnkonventionen till 

svensk lag enligt förslagen SOU 2016:19. Ett förslag som innebär inkorporering av 

barnkonventionen som föreslås träda i kraft 1 januari 2018. Vilket skulle innebära stor 

betydelse för barn att få sina rättigheter tillgodosedda i praktiken men också för synen på 

barn. 

Barnkonventionens 54 artiklar slår fast att alla barn och ungdomar upp till 18 år har samma 

rättigheter. Ingen annan konvention om mänskliga rättigheter har någonsin fått så stor 

uppslutning över hela världen som FN:s konvention om barns rättigheter. De viktigaste och 

grundläggande principerna enligt FN:s barnrättskommitté innebär att varje barn har rätt att få 

del av sina rättigheter. Dessa principer finns i artiklarna 2, 3, 6 samt 12 och relaterar till 

varandra samt formar en attityd till barn som kan kallas konventionens barnsyn. I denna 

uppsats uppmärksammas även artikel 19 lite extra då den tar upp barnets skydd mot våld.
12

 

 

 

2.1.1.1 Artikel 2, Icke-diskriminering 

 

Rörande icke-diskriminering och behandlar därmed skyldigheten att genomföra barnets 

rättigheter utan åtskillnad av något slag. I 1 kap 2§ 5st RF har principen om icke-

diskriminering tagits in och det fastslås att det allmänna ska verka för att alla människor ska 

kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt ska tas till vara. 

 

 

2.1.1.2 Artikel 3, Barnets bästa 

 

Att barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla åtgärder som för barn. I Sverige har 

principen om barnets bästa tagits in i lagen på flera ställen. För att bedöma vad som är barnets 

bästa sker genom kombination av det objektiva med det subjektiva. Där det objektiva är det 

man vet om barn genom forskning och erfarenhet och det subjektiva är att höra det berörda 

barnet och bygga in deras synpunkter i beslutsfattandet. Både i föräldrabalken, 

socialtjänstlagen och utlänningslagen nämns principen om barnets bästa.  

 

 

                                                      
11

 SOU 2000:42 s. 29. 
12

 BK artiklar med principer. 



9 

 

2.1.1.3 Artikel 6, Barnets rätt till liv och utveckling 

 

Understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Lyfter fram vikten av barnets 

fysiska hälsa men också den psykiska, moraliska och sociala utvecklingen. 

 

 

2.1.1.4 Artikel 12, Barns rätt att komma till tals 

 

Barns rätt att fritt uttrycka sina åsikter. Att hen ska ha rätt att uttrycka sin mening i alla frågor 

som rör dem och åsikterna ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

Barn ska ses som kompetenta medborgare med rättigheter och deras ord ska ha ett värde i sig. 

Att barnet ska ges rätt att uttrycka sina åsikter men också att åsikterna tillmäts betydelse. I 

Sverige har principen om barnets rätt att fritt uttrycka sina åsikter tagits in i lagen på flera 

ställen, ex föräldrabalken, socialtjänstlagen, skollagen och utlänningslagen.  

 

 

2.1.1.5 Artikel 19, Skydda barnet mot våld 

 

Syftar till att skydda barnen mot alla former av våld och vanvård eller utnyttjande av förälder 

eller annan vårdnadshavare. Barnets rätt till skydd omfattar inte bara straffbelagda gärningar 

enligt svensk rätt. Enligt barnkonventionen är det staten som bär ansvaret för att våldet 

hindras oavsett vem som utövar våldet.
13

 Principen om barnets rätt till skydd mot alla former 

av våld har i Sverige tagits in i lagen på flera områden, bl.a. föräldrabalken, socialtjänstlagen 

och brottsskadelagen. 

 

 

2.2 BARNETS RÄTT ATT KOMMA TILL TALS 

 

Som tidigare nämnts ska ett tydligt barnperspektiv finnas kring allt som rör barn såsom beslut 

och andra åtgärder. Det finns ingen nedre åldersgräns för när barnet ska få komma till tals så 

även små barn ska ha rätt att uttrycka sig och bli lyssnade på.
14

 Barnkonventionen markerar 

och påvisar barnets rätt att delta i processer som rör dem. Synsättet kan beskrivas som ett 

kompetensinriktat synsätt på barn. På samma sätt som vuxna har en förmåga att genom sin 

vilja bestämma i frågor rörande dem själva. Artikel 12 i barnkonventionen lyfter fram de 

vuxnas förhållningssätt till barnet samt vuxnas lyhördhet och tillåtelse till barnets egna 

                                                      
13

 SOU 2000:42 s. 48. 
14

 Prop. 2002/03:53 s. 79. 
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synpunkters påverkan kring olika beslut.
15

 Artikeln slår fast att staten ska tillförsäkra ett barn 

som är i stånd att bilda egna åsikter rätt att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet och 

ger också barnet rätt att få sina åsikter beaktade i förhållande till ålder och mognad.
16

 

Barn  har  inte  samma  möjlighet som vuxna  att  påtala  brott och vet  heller inte  alltid att  en 

handling   är brottslig. Det  gäller i än högre  grad när  förövaren är en  person som står  barnet 

nära. I utredningar med barn ska det rättsliga utredningsintresset vägas mot barnets intresse av 

skydd, omvårdnad och integritet.  

 

Barnet har: 

 rätt till insyn i utredningen, 

 rätt till likvärdiga villkor, att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut och att 

barnet ska få säga sin mening och få den respekterad, 

 rätt att välja att inte berätta, både som målsägande och vittne, 

 rätt att aktivt delta vid huvudförhandling om barnet vill det.
17

 

 

 

 

2.2.1 Barnets åler och mognad 

 

I svensk rätt finns det inte någon egentlig åldersgräns för när barn anses ha uppnått en sådan 

mognad som avgör tyngd på hens synpunkter eller vilja. Fram till vårdnadsreformen år 2006 

fanns en uttrycklig åldersgräns på 12 år. I förarbetena till lagändringen då åldersgränsen togs 

bort konstaterades att det därefter istället skulle finnas en stor möjlighet att ta hänsyn även till 

yngre barns vilja. 
18

  

I både föräldrabalken och barnkonventionen framgår det att barnets vilja ska beaktas i 

förhållande till barnets ålder och mognad.
19

 Doktrin och praxis visar på att myndigheter och 

de svenska domstolarna främst beaktar barnets ålder och att mognadsgraden som faktor 

hamnat i skymundan. Matsson menar att utredare och domstolar fäster alltför stor vikt vid 

barnets faktiska ålder och således begränsar hens möjlighet till att komma till tals i den 

utsträckning som lagen föreskriver.
20

  

Begreppet mognad är oklart och subjektivt och innefattar främst den intellektuella mognaden 

men även den emotionella.
21

 Alla barn är olika individer och därför finns skillnader i barns 

förmågor vid samma ålder. Därmed är åldern i sig inte avgörande gällande barnets egna 

åsikter, dock kräver oftast yngre barn mer ledning och stöd än ett äldre barn. Reglerna säger 

att barnets åsikter ska tas i beaktning och tillämpas utifrån barnets ålder och mognad. I artikel 

4 i barnkonventionen handlar det om den vuxnes förhållningssätt till barnet, vuxnas lyhördhet 

                                                      
15

 Singer, Barnets bästa s. 33; BK artikel 12. 
16

 Prop. 2009/10:192. 
17

 Barnombudsmannen, Barnets bästa – från vision till verklighet, s. 53. 
18

 Prop. 2005/06:99 s. 97. 
19

 FB 6 kap. BK artikel 12. 
20

 Mattsson, Barnet och rättsprocessen s. 152. 
21

 Mattsson, Barnet och rättsprocessen s. 86ff 
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och tillåtelse till barnets egna synpunkters påverkan kring olika beslut. Det är svårt att ange en 

ålder som ett barn själv kan ta till vara sin rätt, dock är utgångspunkten och huvudregel att när 

barnet fyllt 15 år har hen uppnått en tillräcklig mognad eller ålder.
22

  

Enligt RB 36:4 ska rätten pröva om den som är under 15 år får höras som vittne. Men 

gällande målsägande finns det i rättegångsbalken ingen bestämmelse på samma sätt. I 

praktiken hör man väldigt sällan barn i rätten men det finns inga formella hinder att göra det. 

Men med hänsyn till barnets bästa anses det lämpligast att förhöret istället videofilmas.
23

 

 

 

2.3 BARNETS BÄSTA 

 

Det finns ingen tydlig definiering om vad barnets bästa är. Men det finns olika uppfattningar 

och åsikter kring vad som är barnets bästa, något som förändrats genom tiden. Barnets bästa 

uppfattas också olika beroende på social ställning och olika samhällen mellan ett barn till ett 

annat. Men själva idén med barnets bästa är att tillgodose barnets behov och intressen i varje 

enskilt fall.
24

  

Principen om barnets bästa är en av barnkonventionens grundpelare. Barnets bästa ska komma 

i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn.
25

  Principen om barns bästa kan kombinera 

synen på barnet som sårbart och i behov av stöd och skydd, men även vikten av att alltid 

beakta det enskilda barnets perspektiv på tillvaron.
26

 

Att barnets bästa ska komma i främsta rum innebär inte alltid att barnets vilja ska ges 

företräde. Så när andra intressen vägs tyngre ska den beslutande myndigheten påvisa att de 

gjort en sammanvägning av relevanta intressen. Enligt barnkonventionen krävs det att 

myndigheten försäkrat sig om att barnets bästa har kommit med och redovisats i 

beslutsprocessen.
27

 Bedömningen av vad som är barnets bästa sker genom kombination av det 

objektiva med det subjektiva. Man kan enkelt beskriva att det objektiva perspektivet innebär 

en bedömning utifrån forskning och erfarenhet. Medan det subjektiva perspektivet är när 

barnet själv ger uttryck för vad som är hens bästa.
28

  

Barnets bästa som rättslig målsättning kan sägas innebära att ett beslut på bästa sätt ska 

tillgodose ett barns olika behov och intressen.
29

  

 

 

 

                                                      
22

 SOU 2015:71 s. 215 
23

 SOU 2000:42 s. 68; BK artikel 3 och 12 
24

 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning s. 49 
25

 BK artikel 3 
26

 Singer, barnets bästa-om barnets rättsliga ställning i familj och samhälle s.38 
27

 SOU 1997:116 kap 16, BK artikel 3 
28

 Prop. 1996/97:124 s. 100. 
29

 SOU 1997/116 s. 125 ff. 
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3 BROTT I NÄRA RELATION 

 

 

3.1 AGA 

 

I Sverige är det förbjudet att aga sina barn i uppfostringssyfte. Sverige var ett av de första 

länder i världen som införde förbud mot aga. Än idag är det få länder där aga är olagligt. Aga 

har varit förbjudet i den svenska skolan sedan 1958. År 1966 ströks föräldrars rätta att aga 

sina barn men inte först 1979 blev det lag och skrevs in i föräldrabalken. Det innebär att barn 

inte får utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling av varken 

förälder eller andra vuxna i barnets uppfostran. I FB 6:1 står det allt läsa om barnets rätt till 

omvårdnad, trygghet och god uppfostran samt att hen inte får utsättas för kroppslig 

bestraffning eller annan kränkande behandling. Enligt FB 6:2 är det vårdnadshavaren som 

ansvarar för barnet och ska se till att barnets behov blir tillgodosedda.
30

 Agaförbudet i 

föräldrabalken är inte straffsanktionerat vilket innebär att handlingen är endast straffbelagd 

om den kan hänföras till misshandel, ofredande eller något annat brott som regleras i 

brottsbalken.
31

 

 

 

3.2 BARNPERSPEKTIV BROTT I NÄRA RELATION 

 

Samlingsbegreppet för brott där offer och förövare har eller har haft en nära relation kallas för 

brott i nära relation. Brotten kan ha olika karaktär och det vanligaste våldet i nära relationer är 

fysisk och psykisk misshandel inklusive sexuella övergrepp. Enligt föräldrabalken är 

misshandel mer än bara fysiskt våld och inrymmer skadliga beteenden mot barnet som kallas 

annan kränkande behandling vilket kan röra sig om att blir tvingad, hotad eller instängd och 

handlar då ofta om olaga hot.
32

 Brottsbalkens bestämmelser om misshandel skyddar även barn 

och straffansvaret regleras i BrB 3:5.  

Misshandel är mer allvarligt när gärningsmannen är barnets förälder eller annan närstående. 

Barnet kan förlora förmågan att känna tillit till andra människor, inte bara under pågående 

brottsperiod utan för all framtid. Barn har en tendens att underskatta i vilket utsträckning 

handlingar mot dem är kriminella och även normalisering av familjens våldsbenägna vardag. 

Hot som en vuxen tolkar som orealistiska eller våld som vuxna uppfattas som inte så farligt 

kan för ett barn vara mycket skrämmande. Samhället har en skyldighet att förhindra att barn 

far illa. Ett stort ansvar ligger på kommunerna, främst genom att socialnämnden har ett 

övergripande ansvar och ska därmed verka för att barn och unga växer upp under trygga och 

bra förhållanden. I takt med att samhället förändras så ändras också synen på att barn far illa. 

                                                      
30

 SOU 1978:10; prop. 1978/79:67. 
31

 FB kap 6; BrB 3:5. 
32

 FB 6:1. 



13 

 

Det som krävs för att skyddet för barn ska fungera är gemensam syn på situationer som 

påverkar barn livsvillkor negativt.
33

 

Samhället har en skyldighet att förhindra att barn far illa. Ett stort ansvar ligger på 

kommunerna, främst genom att socialnämnden har ett övergripande ansvar och ska därmed 

verka för att barn och unga växer upp under trygga och bra förhållanden. I takt med att 

samhället förändras så ändras också synen på att barn far illa. Det som krävs för att skyddet 

för barn ska fungera är gemensam syn på situationer som påverkar barn och ungdomars 

livsvillkor negativt. 

Vid brott i nära relation kan barn utsättas för olika former av skadlig behandling så som fysisk 

och psykisk misshandel samt sexuella övergrepp men också försummelse och kommersiellt 

utnyttjande. Till skadlig behandling räknas även att barnet vistas i en miljö som kan innebära 

risk för hälsa, utveckling eller överlevnad. Våld som förekommer i barnets närmiljö räknas 

också som misshandel då det är minst lika skadligt som att utsättas för direkt våld eller 

kränkningar.
34

 Varje barn är individuella personer och reagerar olika men ett tecken på 

utsatthet kan vara att de får svårt att sova eller beter sig aggressivt. Barn som utåt sett inte 

visar några symtom kan vara svåra att upptäcka som brottsoffer. Det är lätt att normalisera sin 

vardag och efter många år av våld i hemmet kan även våldet bli en normal del i vardagen för 

brottsoffret och därför heller inte visar symtom för utsatthet. Alla vuxna har ett ansvar och 

agera för barnets bästa genom att lyssna och stödja i svåra situationer.
35

 

 

 

3.2.1 Definition nära relation och närstående 

 

I brottsbalken finns det ingen definition av nära relation eller närstående. Närstående kan vara 

då man är eller har varit gift, sambo men även förälder, barn, styvbarn, syskon.
36

 Högsta 

domstolen har gjort en tolkning att närstående-begreppet även omfattar ett förhållande där 

parterna inte varit sammanboende men levt i en fast parrelation, s.k. särbo. Men även när det 

finns gemensamma barn men där inget parförhållande finns. Definitionen närstående omfattas 

även i situationer där ett barn står i ett beroendeförhållande till en annan vuxen som inte har 

familjär bundenhet i den bemärkelsen men kan till ex vara en idrottstränare, barnvakt eller en 

god vän till familjen. 

 

 

 

 

 

                                                      
33

 Barns röster om våld, Eriksson, Källström mfl s. 47. 
34

 SOU 2001:72.  
35

 Handbok, Barn och unga som brottsoffer s. 9. 
36

 Handbok, Brott i nära relation  s. 93. 
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4 BARNET UNDER FÖRUNDERSÖKNINGEN 

 

 

4.1 BARNET SOM MÅLSÄGARE 

 

Utifrån barnets ålder och mognad bör samma förutsättningar och information ges som till en 

vuxen målsägande.
37

 Gällande barns rättshandlingsförmåga utgår man ofta från regeln i FB 

9:1. Bestämmelsen tillämpas ofta som om det gäller generellt, alltså att den som är under 18 

år är omyndig och därför inte har rätt att bestämma för egen del. Så är det emellertid inte då 

regeln i FB 9:1 betyder endast att barns rättshandlingsförmåga är insktränkt i vissa situationer 

som rör barnets ekonomiska angelägenheter. Regelsystemets utveckling speglar barnets 

ökande förmåga och rätt att själv delta i beslut som rör hen. Åldersgränser har i vissa fall 

också avskaffats för att öka utrymmet för det individuella barnet att delta i beslut och komma 

till tals.
38

 

Teoretiskt sett har barn som i Sverige blivit utsatta för brott bättre förutsättning i 

brottmålsprocessen än barn i andra länder. Sverige ger barn ett starkare lagligt skydd och stöd 

än andra länder gör. Men trots det ligger Sverige i botten av Europa gällande 

uppklarningsprocessen av brott mot barn, vid exempelvis misshandel och sexuella övergrepp. 

I Sverige anmäls procentuellt många brott vilket är positivt. Men ambitionen är hög gällande 

barnets skydd från press som en brottsutredning innebär vilket i sin tur leder till att brotten 

blir svårutredda och svårbevisade.
39

  

 

 

4.2 FÖRUNDERSÖKNING 

 

Förundersökningen som regleras i RB 23 kap samt i Fuk ska drivas särskilt skyndsamt och 

vara klar senast inom tre månader, med vissa undantag. Är målsägaren under 18 år ska 

förundersökningen drivas särskilt skyndsamt enligt Fuk 2a§.
40

 

Kraven för att en förundersökning ska inledas är vid misstanke om brott mot barn i nära 

relation lågt ställda, räcker med att det finns anledning att anta att ett brott förövats. 

Förundersökningen syftar till att utreda vem som kan misstänkas för brottet samt om det finns 

tillräckliga skäl för åtal. I Sverige är det högt beviskrav för att kunna väcka åtal, vilket även 

gäller när brottsoffret är ett barn.
41

 

Förundersökningsprotokollets främsta uppgift är att ligga till grund för åklagarens beslut i 

åtalsfrågan. Enligt Fuk 22§ st. 1 ska protokollet utfärdas så det ger en trogen bild av vad som 

                                                      
37

 BO, Barnets bästa – från vision till verklighet, s. 53. 
38

 FB 21:5; Singer, Barnets bästa s. 274 ff. 
39

 Diesen, Övergrepp mot kvinnor och barn, s. 196. 
40

 RB 23:4. 
41

 RB 23:2; Handbok, Brott i nära relationer s .13. 
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förekommit vid förundersökningen av betydelse för målet. Bestämmelser om hur en 

förundersökning ska dokumenteras finns i RB 23:21 samt kompletteras av en omfattande 

detaljreglering i FUK 20-25 §§.
42

 

Ett barnärendes fortlevnad är beroende av vilka som kommer att hantera det då ett bra utfall 

kan uppnås med rätt polis, förhörsledare, åklagare, målsägandebiträde.
43

  

 

 

4.2.1 Samverkan myndigheter 

 

När det finns misstankar om att barn utsätts för brott i nära relation ska flera myndigheter 

samverka för att myndigheternas olika utredningar ska kunna genomföras på ett effektivt sätt 

med hög kvalitét. Samarbete sker särskilt mellan polis, åklagare, socialtjänst samt hälso- och 

sjukvård. Många gånger sker dess samverkan genom så kallade barnahus som finns på ett 

flertal orter i Sverige I SoL 5 kap 1a§ påvisas bestämmelserna om socialtjänstens ansvar att 

agera i enskilda ärenden som rör barn som far illa eller riskerar göra det.
44

 Socialtjänstens 

ansvar kommer jag inte gå in närmare på i denna uppsats. 

 

 

4.2.2 Barnahus 

 

Barnahus har funnits i Sverige sedan 2005/2006 och det finns idag 30-tal verksamheter runt 

om i landet som innefattar samverkan av olika myndigheter. Då ett barn misstänkts vara utsatt 

för misshandel eller sexuellt övergrepp sammankallas olika myndighetsaktörerna; polis, 

åklagare, socialtjänst, läkarteam samt BUP.
45

 Reglering för samverkan i barnahus saknas men 

det finns en generell skyldighet för myndigheter att samarbeta enligt FL 6§. 

Grundtanken bakom barnahusverksamhet är att barnet så snart en misstanke om brott 

uppkommer ska få träffa personer från olika myndigheter på ett och samma ställe, i en lokal 

som är anpassad efter barn. Barnahus arbetar efter barnkonventionen med fokus på barnets 

bästa och målet med verksamheten är främst att ge barn som misstänks blivit utsatta för brott 

en rättstrygghet och stöd. Att skapa ett bättre samarbete mellan berörda myndigheter leder till 

att kvalitén på förundersökningen förbättras.46
  

 

 

 

                                                      
42

 RB 23:21 st. 1. 
43

 Diesen, Övergrepp mot kvinnor och barn, s. 196. 
44

 Handbok, Brott i nära relationer  s. 11. 
45

 Handbok, Barn och unga som brottsoffer, Brottsoffermyndigheten 2015. 
46

 Brott mot vuxna går före, om man bor i rätt del av landet, Rädda barnen, 2013 s. 17. 
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5 FÖRHÖR MED BARN 

 

 

5.1 BARNPERSPEKTIVET VID FÖRHÖR 

 

Sverige är exceptionellt när det gäller att ta hänsyn till barnet i brottsprocessen. 

Utgångspunkten är att den psykologiska pressen på barnet ska bli liten och därmed bli så lite 

som möjligt involverat i processen. Man säkerställer därför barnets berättelse genom ett 

videoinspelat polisförhör. Att barnet så snart som möjligt kan avsluta sin del i rättsprocessen 

och istället påbörja en psykologisk rehabiliteringsprocess är en grundtanke bakom denna 

särreglering för barn som brottsoffer.
47

  

Det finns inget förbud att hålla förhör med barn under en förundersökning och det är 

åklagaren som avgör om och hur barn ska förhöras vilket under hela förloppet ska beaktas 

utifrån barnets bästa.
48

 Som tidigare nämnts är reglerna om förhör generella och gör ingen 

skillnad mellan barn och vuxna. Varken i RB eller Fuk stadgas det hur barnförhör ska 

genomföra, men det finns generella riktlinjer i Fuk 17-19§§. Då detaljerade regler inte finns 

kring hur förhöret ska gå till grundar sig utfallet mycket på förhörsledarens kunskap och 

teknik. Som tidigare nämnts arbetar polis och åklagare utifrån olika handböcker som 

Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen tagit fram som innehåller regler och riktlinjer. I 

mars 2017 utkom den senaste utgåvan av promemoria och checklista för ett utvecklat bästa 

arbetssätt.
49

 

Åklagaren bör alltid närvara och då följa förhöret i ett angränsande rum. Hens närvaro är 

viktig för att kunna ställa kompletterande frågor, avhjälpa brister eller avbryta förhöret men 

också för att snabbt fatta beslut och hinna slutföra förundersökningen enligt Fuk 2a§. 

Åklagaren har huvudansvaret för att förhöret fortlöper utifrån barnets bästa
50

  

Enligt Fuk 17§ ska förhöret planeras och verkställas så det inte uppkommer fara för att den 

som förhörs tar skada. Förhöret bör hållas omedelbart så barnet kommer ihåg så mycket som 

möjligt. Dock får inte förhör genomföras mer ingående än omständigheterna kräver och inte 

fler gånger än som är nödvändigt både med hänsyn till barnets bästa men också till 

utredningens art. Fuk 18§ stadgar att barnförhör bör hållas av en person med särskild 

kompetens för att klara uppgiften. Då förhör brådskar och ingen barnförhörsledare finns att 

tillgå måste det finnas möjlighet att någon annan håller förhöret med barnet. I Fuk 19 § 

stadgas möjligheten att låta någon med särskild sakkunskap barnpsykologi eller 

förhörspsykologi att yttra sig angående värdet av barnets utsaga eller att biträda vid förhöret.
51

  

För att Sverige ska anses leva upp till barnkonventionens krav av utredning och handläggning 

där barn är inblandade måste samtliga poliser ges en god allmän kompetens inom området. De 

åklagare som specialiserar sig på barnärenden bör ges lämplig vidareutbildning.
52

 Viktigt att 

                                                      
47

 Diesen, Lernestedt mfl, Likhet inför lagen s.191ff. 
48

 Handbok,  Brott i nära relationer  s 47. 
49

 Åklagarmyndigheten/Polismyndigheten, Utredning av brott mot barn. 
50

 Handbok, Brott i nära relationer  s. 47, 84; BK artikel 3. 
51

 Prop. 1998/99:133 s. 9 ff; SOU 2000:42, s. 53 ff. 
52

 SOU 2000:42 s. 49¸ BK artikel 1, 3. 
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förhörsledaren tar hänsyn till barnets ålder, mognad och sociala situation. Förhöret av barnet 

ska ske skyndsamt för att skydda barnets berättelse från påverkan från någon vuxen samt att 

de mindre eller traumatiserade barnen har sämre förmåga att minnas.
53

  

Miljön kring ett barn är viktigt vilket barnrättskommittén tar upp i allmän kommentar till 

barnkonventionen artikel 12.
54

 Det kan vara svårare att förhöra ett barn effektivt om 

omgivningen känns hotfull, fientlig eller olämpligför barnets ålder. Riktlinjerna kring att hålla 

välplanerade förhör med barn syftar till att få fram juridiskt relevanta uppgifter för att utifrån 

det ta ställning till utsagans bevisvärde, samtidigt som man ser till barnets bästa och barnets 

behov. Ett barn som visar motvilja bör förhörsledaren inte insistera på att fortsätta förhöra då 

det kan skada barnet.
55

  

 

 

5.1.1 Vårdnadshavares närvaro 

 

Om det är lämpligt har vårdnadshavaren rätt att närvara vid förhör med barnet. Är det 

målsägande barnet under 15 år bör vårdnadshavaren närvara, men bara om det kan ske utan 

men för utredningen.
56

 Som regel anses det innebära men för utredningen att vårdnadshavare 

vid brott mot barn i nära relationer får reda på att förhör ska hållas, vilket gäller både 

vårdnadshavare som är misstänkt för brott mot barnet men även den andre vårdnadshavaren 

vid gemensam vårdnad.
57

  

För att ett barn som företräds av vårdnadshavaren ska kunna förhöras krävs enligt JO att 

vårdnadshavaren eller båda vårdnadshavare vid gemensam vårdnad, medverkar till att 

förhöret kommer till stånd. Kallas barnet till förhör via vårdnadshavare är det således hen som 

tar ställning om barnet ska höras eller inte. Vårdnadshavarna har i teorin inget att säga till om 

i fråga om att höras då skyldighet att höras under förundersökning gäller alla, även barn. Men 

i praktiken kan vårdnadshavaren försvåra då de har inflytande över när, var och hur barnet ska 

förhöras samt kan påverka vad barnet ska säga eller att inte komma med barnet till förhöret. 
58

  

 

 

5.2 LAGEN OM SÄRSKILD FÖRETRÄDARE 

 

Ett barn saknar processbehörighet och således måste barnets talan föras av en företrädare eller 

s.k. målsägandebiträde. De grundläggande bestämmelserna om ställföreträdarskap för barn 

                                                      
53

 Handbok,  Brott i nära relation, s 35. 
54

 Barnrättskommittén 2014 s. 11. 
55

 BK artikel 3 och 12; Barnets rätt till familjeliv, Hellblom s. 393. 
56

 RB 23:10 4 st.   
57

 JO 1995/96 s. 8. 
58

 Prop. 1998/99:133 s. 9. 
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stadgas i FB. Enligt FB 10:3 stadgas om särskilda skäl som talar för att det ska vara någon 

annan än den särskilt förordnade vårdnadshavaren som förordnas till förmyndare.
59

  

Är det så att det föreligger misstanke om att barnets vårdnadshavare eller närstående begått 

brott mot barnet och påföljden kan bli fängelse är det möjligt att särskild företrädare utses. 

Sedan 1 januari 2000 finns det en särskild lag som innefattar en speciell ombudsfunktions för 

barn som misstänkts utsatts för brott av en närstående, lag (1999:997) om särskild företrädare 

för barn. Motiven till lagens uppkomst var att i denna situation kan man inte utgå från att 

vårdnadshavaren på bästa sätt kommer att ta tillvara barnets rätt.
60

 Lagen om särskild 

företrädare gäller även vid resning av mål
61

 

Enligt LSF 2 § ska en särskild företrädare som utses av Tingsrätten, överta uppgifter som 

enligt lag normalt tillkommer vårdnadshavaren, d.v.s. förmyndarskapet. Den särskilda 

företrädaren ska bevaka och beakta barnets intresse under utredningen och styras av vad som 

anses vara förenligt med barnets bästa. Den särskilda företrädaren även kan och bör säga nej 

till utredningsåtgärder som barnet kan antas lida skada av. Lagen innebär således ett 

övertagande av vårdnadshavarnas befogenheter under brottsmåls förfarandet vilket innebär att 

bestämmanderätten ligger hos den särskilda företrädaren istället för barnets vårdnadshavare.
62

 

Befogenheterna begränsas till de rättsliga frågorna som uppkommer vilket innebär att övriga 

rättigheter och skyldigheter som normalt tillkommer vårdnadshavarna kvarligger hos dem.
63

     

2 § i lagen påvisar att den icke misstänkta vårdnadshavaren ska förordnas att ensam tillvara ta 

barnets rätt, dock inte om hen är gift eller sambo med den misstänkte. Om så är fallet 

framhålls enligt 5 § att annan lämplig person åtar sig uppdraget såsom advokat, biträdande 

jurist.
64

 I lagen 6 § stadgas att särskilda företrädaren kan förordnas interimistiskt och utan 

vårdnadshavarens vetenskap om det antas vara nödvändigt för tillvaratagandet av barnets rätt. 

Något som kan vara nödvändigt om förhör behöver hållas omgående eller för att inte riskera 

att vårdnadshavaren påverkar barnets vilja att berätta i förhör.
65

 

Enligt RB stadgas målsägandebiträdes närvaro vid förhör, något som även ska tillämpas på 

den särskilda företrädaren. Skillnaden mellan ett målsägandebiträde och särskild företrädare 

är att det förstnämnda företräder barnet via hens vårdnadshavare och kan därmed inte överta 

någon av de uppgifter som enligt lag eller annan författning ankommer vårdnadshavarna. 

Det ställs högre krav på den som ska förordnas till särskild företrädare till skillnad från 

målsägandebiträde. Personen ska vara särskild lämpad för uppdraget inte minst för att hen ska 

ha förmåga att vinna förtroendet hos först och främst barnet. Något som är viktigt för att 

förundersökningen ska bli så bra som möjligt. Företrädaren behöver vara fullständigt opartisk 

för att kunna utföra uppdraget korrekt.
66

  

År 2007 utvärderades lagen och hur den tillämpats i praktiken. Vilket visade att lagens syfte 

hade uppfyllts och det hade blivit lättare att utreda brott mot barn där misstanke riktades mot 

närstående samt förebygga fortsatta övergrepp. Tidigare har större svårigheter påvisats kring 

utredning av brott och tillvaratagandet av barnets intressen. De situationer som främst orsakat 

problem har varit då barnet befunnit sig på sådant utvecklingsstadium att de enligt 

                                                      
59

 SFS 1994:1433. 
60

 Prop1998/99:133 s.18, SFS 2012:661 
61

 RH 2016:78 
62

 LSF 3 § 
63

 NJA 2004 s. 417 
64

 Prop. 1989/99:133 s. 34 ff, Leviner s. 149 
65

 A prop. s. 45   
66

 RB 23:10, 23:11; Rikspolisstyrelsen, Handbok brott i nära relation 2009, s 73 
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föräldrabalken ska företrädas av någon annan samtidigt som hen inte bör underrättas om 

utredningsåtgärderna.  Men problem har även tidigare varit kring kallelse och möjligheterna 

att hämta barnet till förhör. Även vårdnadshavares samtycke till läkarundersökning har 

tidigare krävts när barnet själv inte nått sådan ålder och mognad att hen själv kunnat ge 

samtycke. Införandet av lagen har även påverkat de oklarheter som inryms i gällande rätt 

avseende vilka befogenheter en vårdnadshavare har att fatta beslut mot den andre 

vårdnadshavarens vilja.
67

 

 

 

5.3 BARNFÖRHÖRET 

 

När barnet blir förhört av polisen har barnet påverkats av tiden som gått och risken är stor att 

barnets minnesbilder har påverkats. Hur utsagan av ett förhör ska dokumenteras är särskilt 

reglerat i RB 23:21 st. 2 och Fuk 22-23 §§. Om ledande frågor måste ställas bör de vara 

ledande åt olika håll. Enligt RB 35:14 gäller som huvudregel principen om 

bevisomedelbarhet, dvs ett förbud mot åberopande av skriftliga berättelser, en det finns vissa 

undantag för barnförhör.
68

  

Regeln vid förhör av barn under 15 år är att det dokumenteras på video.  Förhöret ska återges i 

förhörsprotokollet så nära det talade ordet som möjligt. Med tanke på den betydelse 

protokollet kan få som bevis är det viktigt att den hörde får godkänna eller korrigera den. 

Något som är svårt att tillämpa vid barnförhör. Själva förhöret går till så att barnet och 

förhörsledaren är ensamma i förhörsrummet. I ett annat rum utrustad med monitor befinner 

sig åklagaren, särskilda företrädaren samt andra företrädare som på så sätt kan följa förhöret. 

Förhörsledaren är utrustad med hörsnäcka och således har övriga närvarande möjlighet att 

ställa frågor eller lämna instruktioner. För att kunna avläsa kroppsspråk och ansiktsuttryck ska 

både barnet och förhörsledaren vara synliga i bild. För säkerhets skull bör videoinspelningen 

kompletteras med ljudinspelning då det är viktigt att de exakta ordalagen skrivs in i 

protokollet.
69

  

För att kunna bedöma barnets utsaga på ett tillfredsställande sätt behöver omständigheterna 

som legat till grund för anmälan klarläggas. Samtidigt är det relevant att förhörsledaren 

informerar sig om vilken nivå barnet ligger på i utvecklingen och språkligt sett samt hur 

familjens relationer ser ut. Ett annat sätt att förbättra utrednignarna är att överbrygga klyftan 

mellan jurister och beteendevetare. Det finns idag möjlighet att anlita en person med särskild 

sakkunskap i barn- eller förhörspsykologi för att biträda vid förhöret. Något som skulle 

tillföra stort värde för både barnets möjlighet att komma till tals lättare men även för barnets 

bästa i övrigt. Dessvärre används det mer sällan då utredare och åklagare inte anser behovet 

vara stort nog. Det viktigaste när det gäller att utreda barn är förutom att skapa tillit hos barnet 

att ha bred och djup kunskap om hur utsatta barn fungera.
70

 

I svensk praxis görs undantag från omedelbarhets- och muntlighetsprinciper när det gäller 

brott mot barn. Att dessa undantag görs hänger samman med att barnets bästa ska komma i 
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första hand. Även principen om det bästa bevismaterial åsidosätts men frågan är om det trots 

allt efterlevs när förhöret videofilmats. När bevisningen i ett brottmål utgörs av förhör med 

barn orsakar det betydande svårigheter då med beaktan av både trovärdighet och bevisvärde. 

Frågan har preciserats i HD som uttalat att uppgifter från videoinspelade förhör måste 

bedömas med särskild försiktighet. 
71
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6 ANALYS OCH AVSLUTANDE KOMMENTARER 

 

Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn, inte bara 

familjerättsliga frågor. Att definiera vad som är barnets bästa finns det ingen klar definition 

av. Vad som är barnets bästa är många gånger individuellt och beroende av omständigheterna 

i det enskilda fallet. Att barnets bästa ska komma i främsta rum går som en röd tråd hur 

myndigheters arbete i teorin ska utföras. Barnets rätt att komma till tals går hand i hand med 

barnets bästa. Man kan se det ur olika aspekter att i vissa fall kanske det är viktigt för barnet, i 

alla fall det äldre barnet att få bli hörd och lyssnad på gällande sina upplevelser. Att då se till 

barnets bästa genom att just låta barnet berätta, den objektiva respektive subjektiva 

synvinkeln. Ju äldre barnet är ska och bör barnets vilja beaktas men självklart ska även 

barnets mognad tas hänsyn till. Det kan skilja mycket i mognad mellan olika individer.  

I Rikspolisstyrelsens handbok om brott i nära relation påpekas att utifrån barnets bästa är det 

tveksamt om barn ska höras i bevissyfte mot sin förälder då i vittnessynpunkt. Svårigheten är 

när barnet själv blivit utsatt av sin förälder och barnet då ska beskriva brottet. För att ett 

utredningsresultat ska bli bra är förutsättningarna bra barnutredare som har förståelse för 

barns olika behov. Som det ser ut i dag är barnutredning lite reglerat i lagen men det finns 

regler och principer att följa och arbeta efter för barnets bästa. Dock är det viktigt att 

barnutredarna vet hur dessa regler och principer ska tillämpas för att utfallet ska bli så bra 

som möjligt. Man kanske vid barnutredningar göra avkall på vissa bitar som idag anses vara 

till barnets bästa. Som Diesen resonerar kring att mindre skydda barnet från pressen som en 

brottsutredning innebär och istället låta barnet vara mer delaktig och på så sätt lättare kunna 

utreda och bevisa brott. 

Något som kan lyftas fram är vikten av att det ska finnas duktiga barnutredare som i sitt arbete 

förenklar för barnet i den svåra situation hen befinner sig i. Att det inte finns några närmare 

bestämmelser eller riktlinjer för vilken kompetens som bör krävas för att få hålla barnförhör 

kan ha en negativ inverkan då ett förhör utfört med rätt verktyg med största sannolikhet skulle 

leda till att fler förhör med barn skulle uppfylla de hårda krav som ställs på förhöret som 

bevisning. Även den särskilda företrädaren har en viktig roll att fylla genom att stötta och 

förenkla för barnet så hen förstår vad som kommer ske och vad det betyder om jag svarar si 

eller så. Betyder ont att det gör väldigt ont eller måste jag säga att det gör väldigt ont? Således 

individuella skillnader i barns förmågor vid samma ålder. Därmed är åldern i sig inte 

avgörande gällande barnets egna åsikter, men yngre barn behöver mer ledning och stöd än ett 

äldre barn. Det finns inga klara regler eller verktyg kring hur man ska låta barnet ha egna 

åsikter och bli lyssnad på mer än att man ska utgå från barnets mognad och ålder och se till 

barnets bästa. Det är svårt att ange en ålder som ett barn själv kan ta till vara sin rätt, dock är 

utgångspunkten att när barnet fyllt 15 år har hen uppnått en tillräcklig mognad eller ålder. 

Kan det vara så att bara för att man tagit bort åldersgräns på 12 år för att tillgodo se yngre 

barns rätt att bli hörd istället även försvårar för äldre barn då nu ingen ålder alls finns i lagen. 

Någon egentlig åldersgräns finns inte i svensk rätt för när barn anses ha uppnått en sådan 

mognad som avgör vilken tyngd hen synpunkter eller vilja har. Fram vårdnadsreformen år 

2006 fanns en uttrycklig åldersgräns på 12 år och i förarbetena till lagändringen och således 

åldersgränsen togs bort konstaterades att det därefter skulle finnas en stor möjlighet att ta 

hänsyn även till yngre barns vilja. I både FB och barnkonventionen framgår det att barnets 

vilja ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. Men både doktrin och praxis 

pekar på att myndigheter och de svenska domstolarna främst beaktar barnets ålder och att 
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mognadsgraden som faktor hamnat i skymundan. Att utredare och domstolar fäster alltför stor 

vikt vid barnets faktiska ålder och således begränsar hens möjlighet till att komma till tals i 

den utsträckning som lagen föreskriver. 

Vissa barn som utsätts för brott uppvisar varken symtom eller några synliga skador. Varje 

barn är individuella personer och reagerar olika men ett tecken på utsatthet kan vara att de får 

svårt att sova eller beter sig aggressivt. Barn som utåt sett inte visar några symtom kan vara 

svåra att upptäcka som brottsoffer. Alla vuxna har ett ansvar och agera för barnets bästa 

genom att lyssna och stödja i svåra situationer. Barn kan precis som vuxna brottsoffer känna 

skuld och skam över det som inträffat trots att gärningspersonen bär ansvaret. Att brottet 

dessutom sker i hemmet kan innebära en extra påfrestning och att barnet inte har någon trygg 

plats. Utifrån barnperspektivet ska barnet betraktas som expert på sin egen situation. Därmed 

ska utredningsarbetets fokus vara att sträva efter att förstå barnet och utgå från barnets bästa 

när åtgärder behöver vidtas. Individuell hänsyn ska tas vid bedömning om vad som är barnets 

bästa. Det är viktigt att myndigheter fortsätter att jobba för att få tydligare regler som måste 

följas och då menar även justeringar i lagen. Att barnkonventionen eventuellt blir svensk lag 

från år 2018 kan vara en fördel men då är det viktigt att den implementeras på ett bra sätt. .  

Sverige är exceptionellt när det gäller att ta hänsyn till barnet i brottsprocesen. Ingenstans i 

världen har barn, som blivit indragna i en brottsprocess ett så starkt lagligt skydd och stöd 

som barn i Sverige. Det kan därmed tyckas som om Sverige bör hyllas men praktiken är den 

att uppklaringsprocent och särskilt åtalsfrekvens för brott som misshandel och sexuella 

övergrepp riktade mot barn är extremt låg. Detta pga. tillämpning av principen om barnets 

bästa och att i den meningen även skydda barnet. Utgångspunkten vid en brottsutredning är att 

barnet för att den psykologiska pressen ska bli så liten som möjligt också ska bli så lite 

involverat som möjligt i denna process.  

Genom att säkerställa barnets berättelse vid ett videoinspelat polisförhör och det förs vidare i 

processen medan barnet slipper vidare inblandning och istället kan försöka glömma. Att 

utifrån barnets bästa att på så sätt ge barnet möjlighet att så snart som möjligt avsluta sin del i 

rättsprocessen och istället påbörja en rehabiliteringsprocess är grundtanken bakom denna 

särreglering för barn som brottsoffer. Men ambitionen att skydda barnet på det sättet leder 

istället till att brotten blir mycket svårare att utreda och svårbevisade. Och då kan man 

verkligen fråga sig om en snabb nedläggning av brottsutredningen är mer förenlig med 

barnets bästa än att utsätta barnet för ytterligare förhör. Att utsätta barnet för hårdare 

påfrestningar är i det loppet svårt att se att det kan vara till barnets bästa men samtidigt måste 

man vara medveten om att principen om barnets bästa ska även ska betraktas genom ett 

långsiktigt perspektiv.  

Enligt artikel 3 i barnkonventionen ska vid alla åtgärder som berör barn, barnets bästa komma 

i främsta rummet och denna artikel anses kompinera synen på barnet som sårbart och i behov 

av skydd samt beaktandet av barnets egna perspektiv på sin tillvaro. Detta ska sedan ses i 

relation till artikel 12 i barnkonventionen som markerar barnet både som ett subjekt och en 

aktör med rätt att delta i de processer som berör denne. Barnets rätt att få komma till tals 

bestäms utifrån den bedömning som görs angående barnets ålder och mognad. Denna 

bedömning varierar beroende på vilken kompetens som förhörsledaren i det enskilda fallet 

har. En utredare utöver den särskilda kompetens som föreskrivits, har erfarenhet och fallenhet 

att skapa en relation till barnet gör troligtvis en annan bedömning än den som endast har 

teoretiska eller inledande kunskaper om förhör med barn.  
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Resonemanget kring likhet inför lagen i bevishänseende betyder att man ska ha samma 

måttstock för alla berörda personer men det är samtidigt orimligt att ställa samma krav på 

barn som på vuxna. Idag ställs samma krav på ett barns utsaga som på en vuxens, vilket inte 

är att se till barnets bästa då man inte låter barnet få en ärlig chans till upprättelse. Det behövs 

mer positiv särbehandling för barn i brottsprocessen. Barnkonventionen förespråkar för både 

barnets bästa men också kring barnets rätt att komma till tals. Sverige har därmed ett ansvar 

att följa de riktlinjer och bör därmed förändra det svenska regelverket till att bli mer positiv 

särbehandling för barn. 

Som också nämnts är att synen på vad som gör att barn far illa variera i takt med att samhället 

och samhällets syn på barn förändras. För att skyddet för barn ska fungera krävs en 

någorlunda gemensam syn på situationer som påverkar barns livsvillkor negativt. Att 

tillgodose barnets behov och intressen således barnets bästa ska vara måssättningen vid 

avgörandet av alla frågor som berör barn är numera en självklarhet. Men vad som är ett barns 

bästa måste avgöras i det enskilda fallet. Det handlar också om att respektera barnet som 

individ med egna rättigheter som rättsligt subjekt och som medborgare med samma 

grundläggande rättigheter som vuxna. Barn saknar ofta kunskap om sina rättigheter och kan 

heller inte själva utkräva dem.  

Trots tveksamheter och förslag till förändringar anser jag att ett barnförhör genomförs utifrån 

barnets bästa genom ett videoinspelat förhör.  Möjlighet att ha en särskild företrädare vilket 

påverkar även barnets situation positivt. Men regleringen kring förhör och förundersökning 

behöver förbättras så barnets situation inte fortsätter vara så beroende av duktiga 

förhörsledare. Något som även skulle kunna förbättras är att det finns fler barnahus. Att samla 

alla myndigheter gör att blir bättre samverkan mellan olika myndigheter men också en bättre 

miljö för det enskilda barnet. Vad gäller om barnet får komma till tals såsom artikel 12 i 

barnkonventionen finns det ännu mer att jobba på det området. Barnet får komma till tals men 

inte riktigt i den utsträckning som krävs. Det finns mycket kvar att göra över lag gällande 

reglering kring barnet i brottsprocessen. Med förhoppning att barnkonventionen snart kan bli 

svensk lag ser framtiden ljus ut för utsatta barn som tvingas in i en brottsprocess som idag 

mest är anpassade till vuxna och inte till barn.  
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