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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

De glömda, de tysta och de icke erkända offren. Barn som bevittnar våld i nära 

relationer har haft flera olika benämningar som gemensamt markerar att dessa barn 

varken syns eller hörs tillräckligt i rättsprocessen. Vuxenvärlden tycks ha en bristande 

förmåga att lyssna på och låta dessa barn höras.1 Barnen lämnas ofta ensamma med sina 

känslor och upplevelser fastän den rädsla och skräck barnen upplever riskerar att prägla 

hela deras liv.2 

I enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) har ett barn 

en okränkbar rätt att höras avseende frågor som rör barnet. Denna okränkbara rätt 

innebär att det inte finns något område där exempelvis vårdnadshavare ska kunna ta 

ifrån barnet dess rätt att höras. Genom att ge barnet möjlighet att höras respekteras 

barnets egna åsikter, känslor och rättigheter.3  

Ett flertal rapporter indikerar att uppemot 10 % av alla svenska barn någon gång har 

upplevt våld mot en närstående i hemmet.4 Dessa barn betraktas i civilrättslig mening 

som brottsoffer då de enligt 9 § brottsskadelagen (2014:322) (BrL) har rätt till 

brottsskadeersättning från staten. Barnen betraktas emellertid inte som brottsoffer i 

straffrättslig mening då det inte finns något kriminaliserat brott att straffa för. Vid en 

straffprocess angående det bevittnade våldet kommer barnen följaktligen enbart ses som 

vittnen och inte som målsäganden.  

När ett barn bevittnat våld i en nära relation rör det sig ofta om våld i hemmet i form av 

grov fridskränkning eller grov kvinnofridskränkning. Vad gäller dessa brott står ofta ord 

mot ord och det är inte sällan bevisning saknas vilket kan göra det svårt att utröna vad 

som hänt. För att kunna utreda brottet kan det alltså finnas ett behov av att kunna höra 

barnet angående vad hen bevittnat, ett utredningsintresse.5 

                                                
1 Socialstyrelsen, När mamma blir slagen, s 13 och SOU 2014:49, s 139. 
2 Arnell & Ekbom, … och han sparkade mamma… Trappanmodellen i möte med barn som bevittnat våld, 
s 17 och SOU 2014:49, s 139 ff.  
3 Unicef, Handbok om barnkonventionen, s 123 ff. 
4  Se bland annat SOU 2001:72 och Nationellt centrum för kvinnofrid, Våld och hälsa – En 
befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa. 
5 Se bland annat denna artikel som startade en stor samhällsdebatt om ämnet: Delin, Dagens Nyheter 24/2 
2014. 
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Enligt huvudregeln i 36 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740) (RB) kan i princip alla 

som vet något som är av betydelse för målet höras och kallas till förhör både under 

förundersökning och vid huvudförhandling. Vissa undantag till denna vittnesplikt 

föreligger dock, till exempel behöver den som är närstående till en part i en rättegång 

inte vittna enligt 36 kap. 3 § RB. Det undantaget blir aktuellt när ett barn bevittnat våld i 

en nära relation, barnet är då nämligen närstående till antingen en eller flera av parterna 

i rättegången och kan välja att inte vittna. En vuxen som berörs av denna regel väljer 

själv huruvida hen vill vittna eller inte. Frågan väcks emellertid vem det är som väljer 

om barnet ska vittna eller inte? Vid en förundersökning kan liknande problematik 

väckas vad gäller om en kallelse till ett förhör ska hörsammas eller inte.  

Att barn har en okränkbar rätt att höras enligt barnkonventionen är uppsatsens 

utgångspunkt och frågan väcks därför om denna rätt efterlevs i Sverige - vilken faktisk 

möjlighet att höras om bevittnat våld i nära relationer har barn i Sverige? Svaren är 

olika och frågan tycks omtvistad men mycket tyder på att det är vårdnadshavarna som 

avgör om barnet ska höras eller inte då barnet är närstående. Detta leder följaktligen till 

att vårdnadshavare ges bestämmanderätt över barns medverkan och rätt att höras i 

denna fråga.6  

Möjliga problem som skulle kunna uppstå blir extra tydliga när en vårdnadshavare både 

är den som är misstänkt eller tilltalad för brottet samt den som avgör om barnet ska 

höras eller inte. I mål som gäller våld i nära relationer, där exempelvis en pappa slagit 

en mamma, skulle alltså pappan kunna hindra barnet från att vittna och därmed skapa ett 

svårt bevisläge. I sin tur skulle detta kunna leda till att pappan möjligen inte kan fällas 

till ansvar.7 

Att bedöma vem som avgör om ett barn ska höras som vittne eller inte väcker frågor om 

vilket intresse som väger tyngst: Är det barnets intresse av att ges rätt att höras enligt 

barnkonventionen? Eller rättegångsbalkens utredningsintresse? Eller möjligen 

vårdnadshavarnas intresse av att ha en fullständig bestämmanderätt över barnet enligt 

föräldrabalken (1949:381) (FB)?8  

 

                                                
6 Kontakt med kammaråklagare Helene Gestrin angående närstående barn som vittnen, 2014-10-01. 
7 Delin, Dagens Nyheter 24/2 2014. 
8 Hollander, Att tillvarata barnets rätt och bästa, s 59. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

I denna uppsats granskas och diskuteras vem som bestämmer över barns rätt att höras i 

en brottmålsprocess när barn bevittnat våld i nära relationer. För att uppnå syftet ska jag 

analysera hur regleringen ser ut idag samt hur den används i praktiken. Av intresse är att 

fokusera på de olika intressekonflikter som kan uppkomma mellan de olika reglerna i 

barnkonventionen, föräldrabalken och rättegångsbalken. Syftet med uppsatsen är även 

att problematisera den rådande regleringen samt presentera förslag på möjliga 

förändringar. För att hämta inspiration till eventuella lagförändringar ska även en 

internationell utblick göras. 

Uppsatsen kommer framförallt fokusera på dessa frågeställningar: 

• Vem bestämmer om ett barn ska höras avseende våld barnet bevittnat i en nära 

relation? 

• Vilka intressen styr regleringen? 

• Hur tillämpas regleringen i praktiken? 

• Hur skulle en eventuell problematik med dagens reglering kunna lösas? 

 

1.3 Avgränsningar och definitioner 

Enligt 9 kap. 1 § FB är myndighetsåldern i Sverige, alltså då man enligt allmänt 

språkbruk slutar vara barn, 18 år. 18 år är även den åldersgräns barnkonventionens 

artikel 1 anger för vem som ska anses vara barn. När det står barn i denna uppsats 

kommer det dock avses barn under 15 år om inte något annat framgår av texten. 

Anledningen är att den reglering som är relevant för uppsatsen skiljer sig stort om barn 

är över eller under 15 år. 15 år är nämligen gränsen för straffansvar, gränsen för att 

kunna undgå att vittna på grund av ålder samt den ålder som de flesta anser är gränsen 

för när vårdnadshavare bestämmer om barnet ska höras eller inte.9 Barn över 15 år 

behandlas i de flesta av dessa avseenden som vuxna och jag har därmed bedömt att det 

är av större intresse för uppsatsen att fokusera på vad som gäller för barn under 15 år. 

                                                
9 För en djupare analys se kapitel 3, 4 och 5. 
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Jag utgår ifrån barn som bevittnar våld och därmed inte barn som själva utsätts för våld. 

Jag väljer att skriva att barnen bevittnar våld i nära relationer då det tycks vara den 

vedertagna definitionen. Med detta vill jag emellertid inte framställa barnen som 

passiva vittnen utan jag vill påpeka att det lika gärna skulle kunna kallas att barnen 

upplever våldet i form av deltagande vittnen.10  

Utöver ovanstående menar jag med våld i nära relationer våld mot en närstående till 

barnet som sker till exempel i hemmet mellan vårdnadshavarna. Uttrycken våld i nära 

relationer och våld mot en närstående ges alltså samma betydelse i uppsatsen. I och med 

denna definition förutsätts att en vårdnadshavare till barnet är inblandad på något sätt, 

antingen som misstänkt eller som brottsoffer. Vanligast torde vara att den ena vårdnads-

havaren är misstänkt och den andra vårdnadshavaren brottsoffer. 

Med uttrycket barnets rätt att höras inkluderar jag alla typ av förhör med barnet. Det 

kan vara polisförhör, vittnesförhör under en huvudförhandling, uppspelning av förhör 

under en huvudförhandling m.m. Alla sätt som polis, åklagare eller domstol hör barnet i 

rättsligt avseende gällande det bevittnade våldet avses alltså. 

Då syftet är att analysera regleringen kring huruvida ett barn kan höras om våld hen 

bevittnat i en nära relation kommer uppsatsen inte beröra hur barnet ska höras. 

Följaktligen kommer varken förhörsteknik eller specifika barnutredningar redogöras för 

eller analyseras. Uppsatsen kommer även enbart beröra frågor som kommer upp under 

en straffprocess. Visserligen kan liknande frågor bli aktuella under exempelvis en 

vårdnadstvist men detta faller utanför uppsatsens syfte. 

I uppsatsen kommer vissa lagförslag att tas upp, dessa tas emellertid enbart upp i syfte 

att väcka tankar inför en förändring. Det ges inte konkreta förslag på hur detta praktiskt 

skulle gå till eller vilka rekvisit som krävs för att kunna åstadkomma till exempel en ny 

kriminalisering. 

 

                                                
10 För en liknande övervägning se Arnell & Ekbom, … och han sparkade mamma… Trappanmodellen i 
möte med barn som bevittnat våld, s 7. 
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1.4 Metod 

I uppsatsen analyseras huvudsakligen gällande svensk rätt utifrån en rättsdogmatisk 

metod. Den rättsdogmatiska metod som används innebär att gällande rätt tolkas utifrån 

rättskällornas hierarkiska ordning, det vill säga utifrån förhållandet mellan lag, 

förarbete, praxis och doktrin. 11  Trots att en rättsdogmatisk metod utgår ifrån en 

bundenhet till rättskällorna kan även metoden användas för att söka ideala lösningar på 

problem.12 I uppsatsen kommer därför gällande rätt genomgående analyseras utifrån ett 

diskuterande de lege ferenda-perspektiv. Möjliga lagförändringar tas framförallt upp i 

kapitel åtta men förekommer även genomgående i uppsatsen. 

Uppsatsens ämne har diskuterats mycket i propositioner och lagförslag, huvudfokus 

kommer därför ligga på en analys av praxis och doktrin med utgångspunkt i dessa 

förarbeten. Det finns dock begränsad praxis på området och den praxis som finns är 

framförallt inte från vägledande instanser. Av intresse för hur regleringen tillämpas 

praktiskt kommer därför beslut och avgöranden från lägre, icke vägledande, instanser 

analyseras.  

Då syftet med uppsatsen är att se hur regleringen fungerar och tillämpas i praktiken har 

vägledande dokument för åklagare och polis analyserats. Även intervjuer med tre 

åklagare har hållits. Kontakten har skett över mail och åklagarna har fritt fått berätta om 

sina praktiska erfarenheter utifrån uppsatsens frågeställningar. Åklagarna som har 

intervjuats har valts ut slumpmässigt.  

För att bedöma hur en eventuell problematik skulle kunna lösas samt för att ge 

uppsatsen en ytterligare dimension har en internationell utblick gjorts. Viktigt att 

poängtera är att det enbart är en utblick i internationell rätt och inte en komparativ 

studie. Syftet med utblicken är att visa två rättssystem som skiljer sig stort från det 

svenska vilket kan bidra till förståelsen för olika intressekonflikter samt ge idéer inför 

olika lagförslag. 

 

                                                
11 Sandgren, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, s 648 ff. 
12 Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, s 4. 
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1.5 Disposition 

Uppsatsen är i princip uppdelad i sex delar fördelade under nio kapitelrubriker: 

Inledning (kapitel 1), barnkonventionen (kapitel 2), familjerätt (kapitel 3), 

straffprocessrätt (kapitel 4-6), internationell utblick (kapitel 7) och lagförslag samt 

slutsatser (kapitel 8-9). Genomgående har de olika kapitlen en inledande allmän del och 

en avslutande sammanfattning. Sammanfattningen kommer inte enbart vara en ren 

sammanfattning utan här kommer även egna tankar att föras fram. 

Första kapitlet är en inledning för att förstå ämnet samt hur uppsatsskrivandet har gått 

till, det syftar även till att väcka ett intresse för uppsatsens ämne. Det andra kapitlet 

redogör för relevanta artiklar ur barnkonventionen. Detta kapitel kommer tidigt i 

uppsatsen så att läsaren i återstående kapitel har med sig barnperspektivet. 

Det tredje kapitlet berör den familjerättsliga regleringen (framförallt föräldrabalken) och 

de intressen som ligger bakom den regleringen. Fokus ligger på vårdnadshavares 

bestämmanderätt över sina barn samt olika företrädare som kan inskränka den 

bestämmanderätten under en straffprocess.  

I det fjärde, femte och sjätte kapitlet redogörs det för den straffprocessuella regleringen 

och de intressen som styr där. I denna genomgång kommer en stor del av det praktiska 

perspektivet in. Denna del är uppdelad på tre kapitel för att tydliggöra de olika stegen i 

processen. Det fjärde kapitlet redogör för barnets roll i straffprocessen. I det femte och 

sjätte kapitlet redogörs för hörandet av barn som vittnen under förundersökning och 

huvudförhandling. Uppdelningen i två kapitel, ett för förundersökning och ett för 

huvudförhandling, har gjorts för att olika åsikter och slutsatser väckts angående de olika 

delarna av processen. Kapitel 5 och 6 är dock relativt lika upplagda så att läsaren enkelt 

ska kunna jämföra dem.  

Det sjunde kapitlet är en internationell utblick gentemot regleringar i Nya Zeeland och 

USA. Åttonde och nionde kapitlet samlar ihop uppsatsen där det åttonde kapitlet är en 

de lege ferenda-diskussion där olika lagförslag presenteras och det nionde kapitlet 

innehåller uppsatsens slutsatser. Anledningen till att möjliga lagförslag har tilldelats ett 

eget kapitel är att den diskussionen inte ska blandas ihop med gällande rätt. I 

slutsatserna besvaras sedan kort de inledningsvis presenterade frågeställningarna. 

 



 13 

2 Barnkonventionen  

2.1 Allmänt 

I juni år 1990 ratificerade Sverige FN:s barnkonvention. Sverige valde att inte 

inkorporera konventionen och den är därmed inte svensk lag. Istället transformerades 

den till svensk lagtext och den svenska lagen ska genom detta stämma överens med 

barnkonventionen samt tolkas i en barnkonventionsvänlig anda.13 Under våren 2015 

påbörjades emellertid arbetet med att göra barnkonventionen till svensk lag.14 Fastän 

konventionen redan ska överensstämma med svensk lag återstår det att se om den 

kommer att få ytterligare betydelse i Sverige som inkorporerad.  

Barnkonventionens första artikel definierar barn som varje människa som är under 18 

år. För att fullfölja de rättigheter som följer av konventionen ska konventionsstaterna 

enligt artikel 4 genomföra alla lämpliga åtgärder som krävs. Barnkonventionen ska 

fungera som ett verktyg för att skydda barn. Av detta följer bland annat att konventions-

staterna enligt artikel 5 i barnkonventionen ska respektera det ansvar som tillkommer 

barns vårdnadshavare och erkänna principen om att två vårdnadshavare har ett 

gemensamt huvudansvar för barns uppfostran och utveckling.15 Vårdnadshavares ansvar 

ska enligt artikel 18 i barnkonventionen vara att se till barnets bästa; om de inte klarar 

det måste samhället träda in för att säkerställa tillgodoseendet av barnets behov.16 

Nedan kommer jag att redogöra djupare för tre artiklar ur barnkonventionen som jag 

anser är av extra betydelse för uppsatsens ämne. 

 

2.2 Artikel 3 – Barnets bästa 

Regeringar samt offentliga och privata organ ska enligt artikel 3 barnkonventionen alltid 

säkerställa att barnets bästa kommer i främsta rummet när de vidtar åtgärder som rör 

barn. Även vid vårdnadshavares utövande av sin bestämmanderätt ska barnets bästa 

                                                
13 Unicef, Handbok om barnkonventionen, s 13 och Schiratzki, Barnrättens grunder, s 20. 
14 Dir. 2015:17, s 1 och Regnér & Thalén, debattartikel i Expressen 19/2 2015. 
15 Artikel 18 barnkonventionen. 
16 Unicef, Handbok om barnkonventionen, s 173. 
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alltid komma i främsta rummet. 17  FN:s barnrättskommitté har i den allmänna 

kommentaren nr 5 uttalat att principen om barnets bästa kräver: 

 

”... aktiva åtgärder av regering, riksdag och rättsväsende. Alla lagstiftande, 

administrativa och rättsliga organisationer eller institutioner måste 

tillämpa principen om barnets bästa genom att systematiskt överväga hur 

barnets rättigheter och barnets bästa påverkas eller kommer att påverkas av 

deras beslut och åtgärder. Det kan vara genom ett lagförslag, en befintlig 

lag eller politik, eller administrativa åtgärder eller domstolsbeslut, även 

sådana som indirekt påverkar barn.”18 

 

Bedömning avseende vad som är barnets bästa ska grundas på vad som är bäst för 

barnet både på kort och på lång sikt. Enligt den svenska Barnkommittén 19  ska 

bedömningen bygga på en kombination av vetenskap och beprövade erfarenheter.20 

Barnets vilja ska även läggas till grund för avgörandet så länge inte en sådan lösning 

medför en bestående fara för barnet.21 Andra intressen kan vägas mot barnets bästa men 

det är av vikt att visa att barnets bästa alltid sätts i främsta rummet.22 

 

2.3 Artikel 12 – Barnets rätt att komma till tals  

En av de artiklar i barnkonventionen som tillsammans med artikel 3 räknas som en av 

konventionens grundläggande principer är artikel 12.23 Artikel 12 innebär att barn ska 

vara fria att uttrycka sina åsikter samt att barns åsikter ska tillmätas betydelse. För att 

detta ska få genomslag framgår det av andra stycket i artikeln att ”barn ska beredas 

                                                
17 Unicef, Handbok om barnkonventionen, s 47 f och Schiratzki, Barnrättens grunder, s 87. 
18 FN:s barnrättskommitté, Den allmänna kommentaren nr 5 (2003), punkt 12. 
19 Kommittén tillsattes för att se hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med 
barnkonventionen (se SOU 1997:116). 
20 SOU 1997:116, s 134 f. 
21 Eklund, FN:s Barnkonvention och barns processuella ställning, s 36 f och NJA 1995 s 398. 
22 Unicef, Handbok om barnkonventionen, s 47 ff. 
23 Singer, Barnets bästa, s 38. 
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möjlighet att höras (…) i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör 

barnet”.24 

Olika argument har förts fram angående barns rätt att höras samt deras deltagande i 

olika beslutsprocesser.25 Vissa anser att barn saknar den kunskap och den kompetens 

som krävs för att kunna delta medan andra menar att det är av vikt att lyssna på barnet 

för att få ett så utförligt beslutsunderlag som möjligt. Argument har även framförts att 

barns respekt gentemot sina föräldrar äventyras om de får för stort inflytande, detta då 

harmonin i familjen riskeras.26 Denna mer traditionella syn på barn framstår förlegad 

och min åsikt är att barn alltid ska ges möjlighet att höras så länge de själva vill det. Det 

är emellertid viktigt att förhör med barn anpassas efter situationen i fråga samt barnets 

ålder och mognad. 

För att tillgodose barns bästa ska barn alltså i enlighet med barnkonventionen beredas 

möjlighet att komma till tals i alla frågor som rör dem. Barn ska ses som aktiva 

medborgare med egna åsikter, känslor och rättigheter som ska respekteras. Det här 

innebär inte att barn ska få bestämma allt själva utan det innebär snarare att vad barn 

säger ska tillmätas betydelse.27 Vad gäller från vilken ålder barn ska tillåtas vara aktiva 

har FN:s barnrättskommitté uttalat: 

 

”Ålder bör inte hindra barnets rätt att fullt ut delta i den rättsliga 

processen. I de fall då konventionsstaterna har inrättat en minimiålder för 

barnets rätt att höras, bör åtgärder vidtas för att säkerställa att ett barn 

som är yngre än minimiåldern får sina åsikter beaktade i förhållande till sin 

mognad, och att så sker genom särskilt utbildade socialtjänstemän eller 

personal ur andra yrkesgrupper.”28 

 

                                                
24 Unicef, Handbok om barnkonventionen, s 123 ff. 
25 Se ytterligare argument i kapitel 5. 
26 Argument som hänvisas till i Stern, Tankar kring barnkonventionens artikel 12. Rätten till deltagande, 
s 186. 
27 FN:s barnrättskommitté, Den allmänna kommentaren nr 12 (2009), punkt 16 och Unicef, Handbok om 
barnkonventionen, s 123 f. 
28 FN:s barnrättskommitté, Rapport från den fyrtiotredje sessionen, september 2006, Allmän diskussion, 
Rekommendationer, punkt 51–52. 
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Att barn fritt ska få uttrycka sina åsikter innebär att en vårdnadshavare inte ska kunna 

förbjuda att ett barn kommer till tals, oavsett barnets ålder. Det här innebär dock inte 

något krav på att barnet alltid ska uttrycka sina åsikter utan enbart att barnet ska ges 

möjligheten till det. Om barnet inte vill komma till tals kan barnet inte tvingas till det. 

Vilken betydelse åsikterna ska ges får bland annat domstolarna avgöra med hänsyn till 

barnets ålder och mognad.29  

Barns rätt att höras kan ske både genom att direkt höra barnet självt eller genom att höra 

barnet via en representant. Denna representant kan vara till exempel barnets förälder 

eller ett juridiskt ombud. FN:s barnrättskommitté påpekar emellertid att det finns en risk 

för intressekonflikt om barnets representant också är barnets förälder. Det är därför av 

vikt att konventionsstaten, när barn hörs genom en representant, ser till att barnets 

åsikter framförs korrekt och av en passande representant.30 

Att barn ska ges möjlighet att uttrycka sig i alla frågor som rör barnet innebär en 

omfattande rätt att höras. Att frågan ska röra barnet kan till exempel innefatta 

situationer där det finns risk för stora följder för barnet. Enligt FN:s barnrättskommitté 

kan detta bland annat innefatta rättsprocesser där barnet är ett offer för fysiskt eller 

psykiskt våld.31 I Sverige anses inte barn som bevittnat våld i nära relationer utsatta för 

psykiskt våld rent straffrättsligt. En rättsprocess om det bevittnade våldet där barnet 

varit ett vittne borde emellertid ändå kunna anses vara en rättsprocess där det föreligger 

en risk för stora följder för barnet.32 Följderna skulle nämligen kunna vara exempelvis 

att en vårdnadshavare riskerar att hamna i fängelse eller att en vårdnadshavare har 

möjlighet att få upprättelse m.m. Enbart det faktum att barnet är vittne till brott borde 

även i sig räcka för att frågan ska anses röra barnet.33 

Barns rätt att höras motiveras ytterligare av att det markerar för barnet att rättssystemet 

erkänner att vad hen upplevt och bevittnat är av betydelse samt att staten är medveten 

om att dessa upplevelser påverkar barnet i hög utsträckning. Som FN:s general-

församling förklarat är barn och ungdomar rådiga medborgare som kan hjälpa till med 

                                                
29 Unicef, Handbok om barnkonventionen, s 126 f. 
30 FN:s barnrättskommitté, Den allmänna kommentaren nr 12 (2009), punkt 36. 
31 FN:s barnrättskommitté, Den allmänna kommentaren nr 12 (2009), punkt 32. 
32 Unicef, Handbok om barnkonventionen, s 126. 
33 FN:s barnrättskommitté, Den allmänna kommentaren nr 12 (2009), punkt 62-63 samt FN:s ekonomiska 
och sociala råd, Resolution 2005/20.  
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att skapa en bättre framtid för alla.34 Om det är så att vårdnadshavare kan förhindra 

barnets medverkan torde det, enligt min åsikt, innebära att barnet inte ses som den 

rådiga medborgare som barnet ska ses som. Barnets upplevelse eller egen vilja att höras 

bortses ifrån vilket inte kan anses vara i enlighet med barnkonventionens intentioner.  

Vid införande av barnkonventionen medgav emellertid den svenska lagstiftaren att 

barnets rätt att komma till tals behövde belysas och att den dåvarande svenska 

lagstiftningen inte gav någon lösning på om barn ges möjlighet att höras i alla processer 

som rör dem. Oberoende av detta ansågs ändå reglerna om att höra barn i 

straffprocessen var väl avvägda i enlighet med barnkonventionens grundläggande 

principer.35 Någon uttrycklig motivering till detta ställningstagande gavs emellertid inte. 

 

2.4 Artikel 19 – Barn i behov av särskilt skydd 

Artikel 19 i barnkonventionen stadgar att ”Staten ska vidta alla lämpliga åtgärder för 

att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld medan barnet är i 

föräldrars eller vårdnadshavares vård”. Psykiskt våld innefattar trakasserier, verbala 

övergrepp och förnedring. Då följderna av att bevittna våld mot en närstående påverkar 

barns psykiska hälsa kan det enligt konventionen innebära ett psykiskt våld mot 

barnet.36 I enlighet med barnkonventionen ska Sverige alltså vidta alla lämpliga åtgärder 

för att skydda barn mot att bevittna våld i hemmet.  

Vid ett rättsligt ingripande på grund av våld mot barnet enligt artikel 19 ska hänsyn tas 

till barnets bästa enligt artikel 3 samt barnets rätt att höras enligt artikel 12. Det är även 

viktigt med ett våldsförebyggande arbete där barn som utsätts för samt bevittnar våld 

uppmärksammas.37 

För att öka tryggheten för de barn som vittnar om våld bör rättsprocessen vara 

barnanpassad. I denna anda antog Förenta nationernas ekonomiska och sociala råd 

Riktlinjer för rättskipning i ärenden som rör barn som blivit offer för och vittnen till 

                                                
34 Förklaring A/S-27/19/Rev.1, punkt 7.9. 
35 Prop. 1997/98:182, s 45 f. 
36 Unicef, Handbok om barnkonventionen, s 189. 
37 Unicef, Handbok om barnkonventionen, s 195. 
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brott 2005. 38 I enlighet med dessa riktlinjer innebär en barnanpassad rättsprocess att 

hänsyn ska tas till barnets rätt till skydd samt barnets individuella behov och åsikter. 

 

2.5 Sammanfattning 

Enligt artikel 12 barnkonventionen bör barn som bevittnar våld i nära relationer i 

Sverige ges möjlighet att höras om det bevittnade våldet. Då barn berättat att det är av 

stor vikt att vuxna ser dem och förstår deras signaler avseende detta våld är det även 

enligt artikel 3 barnets bästa att de ges denna möjlighet att få höras. 39 Sverige ska också 

enligt artikel 19 vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda barnet från att uppleva våld i 

nära relationer samt barnanpassa rättsprocessen. Genomgående i uppsatsen kommer det 

bedömas om den svenska regleringen uppnår de krav som barnkonventionens ställer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
38 Unicef, Handbok om barnkonventionen, s 197. 
39 Barnombudsmannen, Remissvar: Lag om stöd och skydd för barn och unga (SOU 2009:68). 



 19 

3  Familjerättslig reglering 

3.1 Allmänt 

Enligt föräldrabalken har alla barn vissa grundläggande rättigheter. 6 kap. 1 § FB 

stadgar att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran. Barn ska även 

behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig 

bestraffning eller annan kränkande behandling. 

Barns rätt till omvårdnad innefattar att materiella, psykiska och sociala behov ska 

tillfredsställas. Barns rätt till trygghet innebär att de ska få leva under trygga 

förhållanden samt att de ska ha någon att lita på. En god fostran betyder att de ska få 

känna att de behövs samt att de får utveckla sina egna förmågor och resurser. Det 

innefattar emellertid även att barn ska lära sig att ta ansvar och sätta gränser.40 

Vårdnadshavare har en skyldighet att se till att barnets behov tillgodoses enligt 

6 kap. 1 § FB. Utgångspunkten är att barnets vårdnadshavare, som ofta är barnets 

förälder, ska representera barnet i alla mål och tvister. Vårdnadshavares uppgifter 

grundas på en idé om föräldern som barnets beskyddare gentemot omvärlden. Bilden är 

att föräldern genom sitt (oftast) biologiska band till barnet automatiskt har de kunskaper 

och erfarenheter som krävs för att veta vad som är bäst för barnet.41 

Nedan kommer det beskrivas hur vårdnadshavares samt andra företrädares uppgifter 

och bestämmanderätt över barn ser ut, framförallt vad gäller barns möjlighet att höras 

avseende bevittnat våld i en nära relation. Senare i efterföljande kapitel kommer detta 

att kopplas ytterligare till den straffrättsliga regleringen. 

 

3.2 Vårdnadshavares bestämmanderätt 

Enligt 6 kap. 2 och 3 §§ FB är antingen ena eller båda föräldrarna vårdnadshavare tills 

det att barnet fyller 18 år alternativt gifter sig, om inte rätten bestämt något annat. Har 

barnet två vårdnadshavare ska de enligt 6 kap. 13 § FB gemensamt utöva 

vårdnadsansvaret.  

                                                
40 Prop. 1997/98:182, s 30 f. 
41 Hollander, Att ta tillvara barnets rätt och bästa, s 59. 
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Vårdnadsansvaret innefattar det juridiska ansvaret för barnet. Vårdnadshavaren har 

enligt 6 kap. 11 § FB både rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets 

personliga angelägenheter, till exempel ska vårdnadshavaren i vissa fall företräda barnet 

i en rättegång om barnet inte bedöms tillräckligt mogen att göra det själv.42 

Vårdnadshavarens bestämmanderätt innebär emellertid inte att ett barn saknar all 

bestämmanderätt men huvudregeln är i princip att det är vårdnadshavaren som 

bestämmer över barnet, i vart fall så länge barnet inte själv anses moget nog att själv 

bestämma. Vissa undantagsbestämmelser som ger barn egen bestämmanderätt finns 

också, till exempel kan de själva träffa ett avtal om arbete enligt 6 kap. 12 § FB.43  

Vid utövandet av bestämmanderätten ska vårdnadshavaren beakta barnets synpunkter 

och önskemål med hänsyn till barnets stigande ålder och utveckling. Enligt förarbetena 

till föräldrabalken går det inte att ange en specifik ålder när ett barn bör tillfrågas utan 

en individuell bedömning ska ske i varje enskilt fall.44 Att barnets åsikter ska beaktas 

kan till exempel innebära att barnet rådfrågas. Vårdnadshavaren har dock den slutliga 

bestämmanderätten och denna kan inte överlåtas till barnet.45   

Om det finns två vårdnadshavare utövas vårdnadsansvaret gemensamt av dem vilket 

kräver att beslut angående barnet tas tillsammans. Enligt 6 kap. 13 § FB finns det dock 

undantag från detta gemensamma beslutsfattande. I enlighet med denna paragraf kan 

vårdnadshavarnas bestämmanderätt delas in i tre olika kategorier: beslut gällande den 

dagliga omsorgen, beslut av ingripande betydelse för barnets framtid samt övriga 

beslut.46 

Beslut som gäller den dagliga omsorgen får den som barnet bor hos av praktiska skäl 

bestämma ensamt om, detta innebär till exempel beslut om vad barnet ska ha för kläder, 

äta för mat och så vidare.47 Beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid 

ska vårdnadshavarna emellertid alltid besluta gemensamt om, såvida inte barnets bästa 

uppenbarligen kräver att den ena vårdnadshavaren ensam fattar beslut. Det krävs dock i 

dessa fall att beslutet inte utan olägenhet kan skjutas upp samt att den andra 

vårdnadshavaren har förhinder att delta i beslutet. Övriga beslut som varken gäller den 
                                                
42 Singer, Barnets bästa, s 102 f. 
43 Singer, Barnets bästa, s 288 ff. 
44 Prop. 1994/95:224 s 35 f. 
45 Prop. 1998/99:133, s 9. 
46 Wickström, JT 2002/03, s 330 f. 
47 Prop. 1975/76:170, s 178. 
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dagliga omsorgen eller är av ingripande betydelse för barnets framtid ska 

vårdnadshavarna i regel gemensamt fatta. Även i dessa situationer får dock den ena 

vårdnadshavaren besluta ensam om beslutet inte utan olägenhet kan skjutas upp och den 

andra vårdnadshavaren har förhinder.48 

Om en av vårdnadshavarna ensam fattar ett beslut som borde fattas gemensamt kan den 

andra vårdnadshavaren i vissa fall hävda att beslutet inte ska gälla. När vårdnadshavarna 

är oense i ett beslut som kräver gemensamt beslutsfattande finns det därför en risk för 

att ett beslut inte kommer att kunna tas. För att ensam kunna ta beslut kan den ena 

vårdnadshavaren begära att den gemensamma vårdnaden ska lösas upp enligt 

6 kap. 5 § FB.49 

Om vårdnadshavarna utsätter barnet för fara kan socialnämnden enligt 6 kap. 7 § FB 

väcka en talan om ändring av vårdnaden. Utan att behöva ändra vårdnaden kan även 

vissa nödvändiga beslut tas utan vårdnadshavarnas enighet. Exempelvis kan social-

nämnden ansöka om vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 

av unga (LVU) ifall nödvändig behandling inte kan ges på grund av vårdnadshavarnas 

oenighet.50 Socialnämnden kan även gemensamt med en av vårdnadshavarna besluta om 

bland annat psykiatrisk eller psykologisk behandling enligt 6 kap. 13 a § FB. 

 

3.3 God man för barn vid intressekonflikter 

Som nämnts ovan bestämmer vårdnadshavare över sina barns personliga 

angelägenheter. Vad gäller ekonomiska frågor bestämmer en förmyndare. Barnets 

föräldrar är oftast både vårdnadshavare och förmyndare och för därmed barnets talan i 

båda dessa typer av frågor. Om barnet har ett intresse som strider mot förmyndarens ska 

dock en god man förordnas för barnet enligt 11 kap. 1 eller 2 §§ FB. Exempel på en 

sådan intressekonflikt är när barnet är dödsbodelägare på grund av att barnets ena 

förmyndare/vårdnadshavare dödat barnets andra vårdnadshavare.51 

Överförmyndaren utser en god man efter att en lämplighetsbedömning gjorts där barnets 

intresse ska väga tyngst. Ett förordnade av en god man innebär att den gode mannen, i 
                                                
48 Wickström, JT 2002/03, s 330. 
49 Prop. 1975/76:170, s 178. 
50 SOU 2007:52, s 34 f. 
51 Singer, Barnets bästa, s 110 f. 
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den omfattning det innefattas av uppdraget, övertar förmyndarens rätt att företräda 

barnet. Uppdraget innefattar exempelvis att se till barnets rätt vid en rättshandling eller 

vid en rättegång. Den gode mannens uppgift är att inom sitt uppdrag tillgodose barnets 

intresse.52 

Vårdnadshavare informeras alltid vid utseende av en god man och ett förordnade 

kommer inte till utan deras kännedom. Vårdnadshavare ska nämligen alltid beredas 

möjlighet att yttra sig över en ansökan. Möjligheten för vårdnadshavare att yttra sig 

över en ansökan innebär emellertid inte att en vårdnadshavare kan hindra ett 

förordnande, utan en god man kan förordnas för ett barn gentemot vårdnadshavarens 

vilja. Om barnet är över 16 år ska även barnet ges tillfälle att yttra sig över förordnandet 

om så kan ske.53 

Det torde inte vara möjligt att utse en god man för ett barn som bevittnat våld i nära 

relationer så länge inte barnet har något ekonomiskt intresse i tvisten. För det fall att det 

skulle införas en möjlighet att utse gode män för dessa barn vore det dock bra att även 

se till så att vårdnadshavare inte alltid gavs möjlighet att yttra sig över ansökan om god 

man. Det kan nämligen vara bra att kunna höra barnen utan att vårdnadshavarna hunnit 

påverka dem. Risken för att barnets vittnesmål skulle bli påverkat av vårdnadshavaren 

minskar nämligen då.54 

 

3.4 Särskild företrädare för barn 

En särskild företrädare ska förordnas för ett barn då en vårdnadshavare misstänks för 

brott mot barnet, eftersom vårdnadshavaren inte på bästa sätt anses kunna företräda 

barnet vid en sådan eventuell tvist. En särskild företrädare ska också förordnas om en 

vårdnadshavare, på grund av sin relation till den som är misstänkt för brott mot barnet, 

befaras inte kunna ta till vara på barnets rätt. I dessa fall kan åklagaren enligt lagen 

(1999:997) om särskild företrädare för barn ansöka hos tingsrätten att en särskild 

företrädare ska förordnas för barnet. Den särskilda företrädaren övertar vårdnads-

havarens eller vårdnadshavarnas befogenhet att bestämma i frågor som kommer upp 

både under förundersökning och under huvudförhandling. Exempelvis ska den särskilda 
                                                
52 Singer, Barnets bästa, s 110 f och Schiratzki, Barnrättens grunder, s 97. 
53 Prop. 1997/98:182, s 46 och 11 kap. 16 § FB. 
54 Se mer om detta i kapitel 8. 
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företrädaren fatta beslut om polisförhör, läkarundersökning eller om en 

skadeståndstalan ska föras. Den särskilda företrädaren ska även ta emot kallelser och 

underrättelser som annars hade skickats till vårdnadshavaren.55  

Lagen om särskild företrädare syftar till att förebygga övergrepp mot barn samt att 

förbättra möjligheten att utreda brott som skett mot barn.56 En särskild företrädare 

förordnas därutöver för att säkerställa barnets bästa och rättssäkerhet i tvisten. Ett 

förordnande innebär en betydande inskränkning i vårdnadshavares bestämmanderätt och 

kan enligt förarbetena till lagen uppfattas av vårdnadshavare som både kränkande och 

alltför ingripande.57 Utöver detta kan även barnen påverkas negativt av att inte ha 

tryggheten från en familjemedlem (som vårdnadshavaren ofta är) med sig vid 

exempelvis polisförhör. På grund av detta är det viktigt att en proportionalitets-

bedömning alltid görs av den som beslutar om förhöret. Ett förordnade bör sedan inte 

meddelas om intrånget eller nackdelarna av förordnandet väger tyngre än skälen för det. 

Det krävs också viss konkret bevisning för att vårdnadshavaren begått brottet alternativt 

att den vårdnadshavaren har en relation med begått brottet för att en särskild företrädare 

ska förordnas.58  

Den särskilda företrädaren ska hela tiden hålla barnets intresse i fokus och inte till 

exempel godkänna en åtgärd som barnet kan ta skada av. Det här innebär också att den 

särskilda företrädaren ska fungera som ett stöd för barnet då polisförhör eller andra 

liknande situationer kan uppfattas som obehagliga.59 

På uppdrag av riksdagen gjordes år 2004 en utvärdering av lagen om särskild 

företrädare för barn. En majoritet av åklagarna som svarade på utvärderingen ansåg att 

det hade blivit lättare att utreda brott när vårdnadshavare inte längre kunde vägra att 

deras barn hördes under en förundersökning eller under en huvudförhandling. Även 

risken för att vårdnadshavare påverkade sina barn före förhören ansågs ha minskat. 

Sammantaget menade de att införandet av lagen hade förenklat deras möjligheter att 

genomföra en utredning.60  

                                                
55 Prop. 1998/99:133, s 23 ff och Singer, Barnets bästa, s 265 ff. 
56 Prop. 1998/99:133, s 1 och Hollander, Att tillvarata barnets rätt och bästa, s 64. 
57 Prop. 1998/99:133, s 19 ff. 
58 Prop. 1998/99:133, s 19 ff. 
59 Rikspolisstyrelsen, Delredovisning av regeringsuppdrag avseende gemensamma nationella riktlinjer 
kring barn som misstänks vara utsatta för brott och kriterier för landets barnhus, bilaga 1, s 5. 
60 Justitieutskottet, Särskild företrädare för barn, s 10. 
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Rikspolisstyrelsen gjorde år 2009 en delredovisning av ett regeringsuppdrag avseende 

bland annat barn som misstänks vara utsatta för brott. I denna delredovisning ansåg 

Rikspolisstyrelsen att det borde utredas om lagen om särskild företrädare för barn även 

skulle omfatta barn som bevittnat eller upplevt våld i en nära relation. Så som 

regleringen ser ut idag krävs det nämligen att barnet är målsägande i målet för att få en 

särskild företrädare. Ett barn som enbart är ett vittne kan inte få en särskild 

företrädare.61  

Rikspolisstyrelsen menade i delredovisningen från 2009 att barn som är vittnen till brott 

i stort sett har samma behov som barn som själva blivit utsatta för brott.62 Jag håller 

med om detta. Enligt min mening skulle en möjlighet att kunna förordna en särskild 

företrädare vara ett bra sätt att tillgodose dessa barns behov. Denna möjlighet kommer 

att utredas mer nedan i kapitel 8. 

 

3.5 Målsägandebiträde 

Lagen (1988:609) om målsägandebiträde kom till då det ansågs finnas behov av att 

stärka målsägandes ställning. En möjlighet att förordna någon som kan ta till vara 

målsägandes intressen infördes därför. Enligt 1 § lagen om målsägandebiträde ska ett 

målsägandebiträde utses för barn som misstänks ha blivit utsatt för våld eller sexuella 

övergrepp. Det är antingen åklagaren eller barnet som ansöker om att tilldelas ett 

målsägandebiträde hos tingsrätten. Enligt 5 kap. 2 § socialtjänstförordningen 

(2001:937) är socialnämnden även skyldig att ansöka om målsägandebiträde hos 

tingsrätten när de anser att ett barn är i behov av det. Ett målsägandebiträde kan 

emellertid inte utses för barn som är renodlade vittnen.63 

Målsägandebiträdets uppgift är att både vara ett stöd och en representant för 

målsäganden vilket innebär att målsägandebiträdet bland annat ska förklara hur 

utredningen och processen går till, delta i målsägandeförhör samt undersöka 

möjligheterna för att framställa ett enskilt anspråk om skadestånd. Barns 

målsägandebiträde ska rådgöra både med barnet och med vårdnadshavaren angående 
                                                
61 Rikspolisstyrelsen, Delredovisning av regeringsuppdrag avseende gemensamma nationella riktlinjer 
kring barn som misstänks vara utsatta för brott och kriterier för landets barnhus, bilaga 1, s 5 f. 
62 Rikspolisstyrelsen, Delredovisning av regeringsuppdrag avseende gemensamma nationella riktlinjer 
kring barn som misstänks vara utsatta för brott och kriterier för landets barnhus, bilaga 1, s 5 f. 
63 Prop. 1998/99:133, s 11. 
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hur barnets intressen bäst ska tillgodoses. Målsägandebiträdet övertar nämligen inte 

vårdnadshavarens lagliga uppgifter eller bestämmanderätt.64  

Det har lämnats flera förslag bland annat från Barnombudsmannen om att barn som 

bevittnar våld mot en närstående bör ses som brottsoffer i straffrättslig mening och 

därför vara målsägande i kommande rättegångar.65 Även om barnet blir målsägande 

kommer emellertid inte eventuella problem med att höra barnet lösas genom att tilldela 

barnet ett målsägandebiträde då vårdnadshavaren ändå behåller bestämmanderätten över 

barnet. Vårdnadshavaren skulle följaktligen fortfarande kunna förhindra barnets 

hörande i processen.  

 

3.6 Omhändertagande enligt LVU 

Om ett barn bedöms ha behov av vård kan sådan ges med tvång om vårdbehovet anses 

vara så angeläget att det bör ges mot barnets eller vårdnadshavarens vilja. Möjlighet till 

detta ges genom lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 

Vid ett omhändertagande enligt LVU tilldelas socialnämnden, vid sidan av vårdnads-

havarna, ett självständigt ansvar för att tillgodose barnets behov. Ett omhändertagande 

ändrar emellertid inte vårdnadshavarnas rättsliga vårdnadsansvar för barnet. 

Socialnämndens befogenheter och ansvar vid LVU är beroende av vad som behövs för 

att genomföra vården och ska följa både proportionalitets- och ändamålsprinciper.66 

När Justitieombudsmannen (JO) den 18 augusti 1994 utredde de rättsliga 

förutsättningarna för att utan vårdnadshavarens samtycke ta ett barn till polisförhör och 

läkarundersökning vid LVU uttalade han att vissa åtgärder under en förundersökning 

kan falla under socialnämndens ansvar. Om ett barn till exempel misstänks ha blivit 

utsatt för övergrepp anses polisutredningen så viktigt att inställandet av ett barn för 

polisförhör rörande övergreppen bör falla under socialnämndens befogenheter vid ett 

omhändertagande enligt LVU. JO uttalade emellertid även att förundersökningen i 

brottmål och ett omhändertagande enligt LVU har olika syften och att ett 

                                                
64 Prop. 1987/88:107, s 24 och Sutorius, Bevisprövning vid sexualbrott, s 272 f. 
65 Barnombudsmannen, Barn som upplever våld av eller mot närstående, skrivelse 16 maj 2007. 
66 Singer, Barnets bästa, s 215 f och JO 1995/96, s 95. 
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omhändertagande alltså inte kan ske enbart för att tillgodose syftet med en 

förundersökning.67  

För att tillgodose att förundersökningen bedrivs effektivt borde det således vid ett 

omhändertagande enligt LVU även utses en särskild företrädare för barnet. I en studie 

som gjordes av Barnombudsmannen 2006 ansåg dock ett litet antal åklagare att det 

räcker med ett omhändertagande enligt LVU och att ett förordnade av en särskild 

företrädare inte behövs.68 Barnombudsmannen tillbakavisade i studien den tolkningen 

genom att påpeka de olika syftena lagarna har samt det faktum att socialnämnden saknar 

den kunskap och erfarenhet som en särskild företrädare har.69  

Vid ett omhändertagande enligt LVU torde alltså socialnämnden inte kunna ta beslut 

om ett barn kan höras eller inte. Ett omhändertagande ändrar inte heller den rättsliga 

vårdnaden om barnet. Vårdnadshavarnas bestämmanderätt avseende hörandet av barnet 

tycks alltså kvarstå.  

Oavsett om det leder till att barnet kan höras eller inte bör i alla fall påpekas att det är 

möjligt att omhänderta ett barn som bevittnar våld i nära relationer. Att bevittna våld 

mot en närstående bör nämligen kunna räknas som psykisk misshandel gentemot barnet 

och vård kan därmed beslutas för att skydda barnet enligt 2 § LVU.70 

 

3.7 Sammanfattning 

Ovanstående genomgång visar att det finns få situationer där vårdnadshavares 

bestämmanderätt inskränks. Om barnet är målsägande i en rättegång avseende våld i 

nära relationer finns det en möjlighet att förordna både en särskild företrädare och ett 

målsägandebiträde. Då barnet har ett ekonomiskt intresse i målet kan även en god man 

förordnas. När barnet däremot enbart är ett vittne till våld mot en närstående verkar det 

inte finnas någon möjlighet att förordna en företrädare vilket innebär att vårdnads-

havarna behåller sin bestämmanderätt. Tveksamt är det emellertid vad som gäller vid ett 

omhändertagande enligt LVU men på grund av lagarnas olika syften borde det inte vara 
                                                
67 JO 1995/96, s 89 ff, se mer om detta i avsnitt 5.2.1. 
68 Barnombudsmannen, Det svåraste som finns – Åklagares hantering av misstänkta brott mot de yngsta 
barnen, s 38. 
69 Barnombudsmannen, Det svåraste som finns – Åklagares hantering av misstänkta brott mot de yngsta 
barnen, s 38. 
70 Prop. 2002/03:53, s 82 och Singer, Barnets bästa, s 218 ff. 
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möjligt för socialnämnden att, vid ett tvångsomhändertagande, istället för vårdnads-

havarna besluta om barnet ska höras eller inte. 

Då två vårdnadshavare har en gemensam bestämmanderätt torde det innebära att de 

båda tillsammans bestämmer om barnet ska höras eller inte medan en ensam vårdnads-

havare bestämmer det själv. Oavsett om barnet har en eller två vårdnadshavare skapas 

således en situation där en vårdnadshavare (som till och med kan vara misstänkt eller 

tilltalad) ges en möjlighet att hindra ett hörande av barnet. Om det är så skulle alltså 

barnets okränkbara rätt att höras kunna förhindras på grund av vårdnadshavarnas 

bestämmanderätt. För att bedöma om det är så samt om ordningen utgör en kränkning 

av barnets rätt att höras enligt barnkonventionens artikel 12 krävs emellertid en genom-

gång av även den straffrättsliga regleringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

4 Barnets processrättsliga roll och ställning 

4.1 Allmänt 

För att förstå barns möjlighet att höras i mål som rör våld i nära relationer är det av 

betydelse att klarlägga barnets roll och ställning i processen. Den roll barnet tilldelas, 

antingen som vittne eller målsägande, kommer att vara avgörande för bedömningen av 

barnets rätt att höras. För att sedan kunna förstå regleringen är det av vikt att se till 

bedömningarna om barnet är ett offer för brott eller inte. Av intresse är här att se till 

skillnaden mellan den civilrättsliga och den straffrättsliga regleringen då bilden av 

barnet som ett eventuellt brottsoffer behandlas annorlunda i de två processerna. 

 

4.2 Partsställning 

Enligt 10 kap. 1 § RB kan alla vara part i en rättegång; detta gäller dock inte direkt för 

barn. Vid brott mot ett barns person, då barnet är målsägande, får barnet nämligen 

varken ange eller föra talan i målet. Då barnet inte är myndigt representeras hen istället 

vanligtvis av en vårdnadshavare eller en annan vuxen företrädare. Vittnen räknas inte 

som part i en rättegång men är ändå en del i processen.71 

Högsta domstolen (HD) prövade i rättsfallet NJA 2005 s 712 huruvida barn som 

bevittnat våld kan räknas som målsägande och därmed vara part i målet eller om de 

enbart ska ses som vittnen. I rättsfallet prövade HD ifall två pojkar blivit utsatta för 

ofredande av sin far när de sett honom misshandla deras mor. HD påpekade att det inte 

finns något lagstöd för att agerandet skulle definieras som ett brott mot barnen. Intresset 

av att skydda barnen framgår istället av att lagstiftaren infört en straffskärpningsregel i 

29 kap. 2 § RB. Straffskärpningsgrunden ska användas för de fall då ett brott varit ägnat 

att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående person. 

Om det utöver detta även skulle gå att döma för ett brott mot barnen finns det enligt HD 

en risk för dubbelbestraffning. De två sönerna bedömdes därför enbart vara vittnen till 

misshandeln och inte målsägande.72 

                                                
71 NJA II 1943 s 274 f och Sutorius, Bevisprövning vid sexualbrott, s 270 f. 
72 NJA 2005 s 712 och prop. 2002/03:53. 
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Det har förts diskussioner om att införa en ny kriminalisering som skulle innebära att 

det är brottsligt att låta barn bevittna våld, barnet skulle därmed bli målsägande i dessa 

processer. Exempelvis har det föreslagits att psykisk misshandel borde kriminaliseras 

och att psykisk misshandel då borde definieras som bland annat när barn bevittnar våld 

mot en närstående.73 Införandet av en ny kriminalisering i form av psykisk misshandel 

har motiverats bland annat med hänvisning till att psykisk misshandel redan anses 

kunna vara en grund för att omhänderta ett barn enligt 2 § LVU.74  

Behovet av att betrakta barn som bevittnar våld i nära relationer som målsägande har 

framförts på ytterligare håll och flera remissinstanser menar att det borde införas ett 

straffstadgande, bland annat Rädda Barnen75, Barnombudsmannen76 och Brottsoffer-

myndigheten77. Ett nytt straffstadgande har emellertid inte införts vilket innebär att barn 

som bevittnar våld mot en närstående inte är part i rättegången mot förövaren utan 

istället är renodlade vittnen.  

Då ett renodlat vittne inte har möjlighet att få en särskild företrädare blir barnet 

beroende av sin vårdnadshavare för representation och hjälp under processen. En risk 

finns därmed att dessa barn blir helt beroende av en vårdnadshavare som möjligen inte 

ser till barnets intressen av att höras. Barnets okränkbara rätt att höras riskeras i och 

med det att inskränkas.78  

I de specialfall som denna uppsats fokuserat på där barn bevittnar våld i nära relationer 

är det enligt Barnombudsmannen troligt att vårdnadshavaren, på grund av sin egna 

personliga inblandning, inte bäst är den som kommer kunna ta till vara på barnets 

intresse.79 Denna eventuella intressekonflikt påpekas även, likt ovan nämnt, av FN:s 

barnrättskommitté.80 

 

                                                
73 Se bland annat SOU 2001:72 och prop. 2002/03:53. 
74 Prop. 2002/03:53, s 82. 
75 Rädda Barnen, Anmälningarna som försvann, s 5. 
76 Prop. 2005/06:166, s 23 ff. 
77 Brottsoffermyndigheten, Årsredovisning 2007, s 15. 
78 Barnombudsmannen, Remissvar till SOU 2012:26 En ny brottsskadelag. 
79 Barnombudsmannen, Remissvar till SOU 2012:26 En ny brottsskadelag. 
80 FN:s barnrättskommitté, Den allmänna kommentaren nr 12 (2009), punkt 36. 
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4.3 Brottsoffer 

Under 2006 valde lagstiftaren att fokusera extra på barn som bevittnar våld i nära 

relationer. Bland annat infördes en ny reglering i 5 kap. 11 § socialtjänstlagen (SoL).81 

Enligt denna reglering ska socialnämnden särskilt ta hänsyn till att barn som bevittnar 

våld eller andra övergrepp av eller mot en närstående är offer för brott. Socialnämnden 

ska därför se till att dessa barn får det stöd och den hjälp de behöver. Regleringen har 

inte införts för att minska vårdnadshavares bestämmanderätt utan istället syftar 

regleringen till att säkerställa att dessa barn får den extra hjälp de behöver frånsett 

straffprocessen.82 

Det infördes även en ny civilrättslig lagreglering i brottsskadelagen (BrL). Numera 

stadgar 9 § BrL att ett barn har rätt till brottsskadeersättning från staten om ”barnet 

bevittnar ett brott som varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos barnet i hans 

eller hennes förhållande till en närstående person”. Lagstiftaren ville med detta 

ytterligare slå fast att dessa barn är offer för brott. Som grund för detta framhävde de att 

forskning visat att reaktioner hos barn som bevittnar våld mot närstående liknar 

reaktioner hos personer som själva blivit utsatta för brott och att reaktionerna ibland till 

och med kan vara värre.83  

Omständigheterna i det enskilda fallet avgör vad som krävs för att barn enligt 9 § BrL 

ska tilldelas brottsskadeersättning. Barn kan emellertid inte kräva skadestånd från 

förövaren utan det är staten som har ersättningsansvaret. Vid införandet av regleringen 

framfördes åsikter från riksdagsledamöter att den person som utfört misshandeln eller 

hotet som barnet har bevittnat istället borde vara den skadeståndsskyldiga så att denna 

person får ”klart för sig” att barnet skadas av att bevittna våldet.84 Slutligen ansågs det 

emellertid att staten ska ha ersättningsskyldighet bland annat då det skyddar barnet från 

att behöva föra en enskild process mot en närstående.85  

Då barnet är ett renodlat vittne och varken kan tilldelas en särskild företrädare eller ett 

målsägandebiträde kommer barnet i många fall behöva vårdnadshavarens hjälp för att 

ansöka om brottsskadeersättning från staten. En ansökan om brottsskadeersättning ska 
                                                
81 Prop. 2005/06:166, s 14 ff. 
82 Singer, Barnets bästa, s 261 och prop. 2012/13:10 (Ytterligare socialrättslig reglering finns på området 
men då det faller utanför uppsatsens avgränsningar kommer det inte att redogöras för). 
83 Prop. 2005/06:166, s 1 ff. 
84 Se bland annat motion 2005/06:Ju36. 
85 Se bland annat justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU19. 



 31 

nämligen skrivas under av båda vårdnadshavarna.86 Om en av vårdnadshavarna har 

begått brottet föreligger möjligen en risk för att barnet inte kommer få denna hjälp. 

Uppstår det svårigheter finns en möjlighet för överförmyndaren att utse en god man 

enligt 11 kap. 2 § tredje stycket FB. Den gode mannen kan sedan hjälpa barnet med en 

ansökan om brottskadeersättning.87 

Vid införandet av denna nya reglering i socialtjänstlagen och brottsskadelagen 

framfördes kritik mot att ändringarna bara definierade barnen som brottsoffer i social- 

och civilrättslig mening. Som nämnts ovan är detta en återkommande kritik. 

Barnombudsmannen förespråkade till exempel en reglering där barnen även skulle ses 

som brottsoffer i straffrättslig mening och hovrätten för Övre Norrland ansåg att barnen 

borde betraktas som målsägande.88 Regeringen menade dock att frågan avseende en 

utökad kriminalisering av psykisk misshandel av barn, som skulle befästa barnen som 

brottsoffer även i straffrättslig mening, redan hade bedömts tidigare genom betänkandet 

Barnmisshandel – Att förebygga och åtgärda (SOU 2001:72) och att regeringen då inte 

ansåg det lämpligt med en utökad kriminalisering. Valet att inte göra barn som bevittnar 

våld i nära relationer till brottsoffer även i straffrättslig mening ansågs inte behöva 

bedömas på nytt i lagstiftningsärendet.89  

 

4.4 Sammanfattning 

Barn som bevittnar våld i nära relationer ses alltså enbart som vittnen till ett 

kriminaliserat brott, de har emellertid rätt till brottsskadeersättning vilket innebär att de i 

något hänseende anses vara brottsoffer.90 Barn som bevittnar våld i nära relationer 

kallas följaktligen för brottsoffer civilrättsligt men det går ändå inte att döma någon för 

det brott som gör barnen till det.  

Lagstiftaren har uttalat att barn drabbas allvarligt av att bevittna våld mot en närstående 

men längre tycks inte lagstiftaren vilja gå.91 Enligt min mening skapar detta en svår-

förståelig bild av att det finns ett brottsoffer men inte något brott eller någon förövare, 

                                                
86 Rikspolisstyrelsen, Brott i nära relationer, s 35. 
87 Prop. 2005/06:166, s 22 ff. 
88 Prop. 2005/06:166, s 23 ff. 
89 Prop. 2005/06:166, s 23 ff. 
90 Se tidigare kapitel och 5 kap. 11 § SoL. 
91 Prop. 2005/06:166, s 1 ff. 
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eller att det finns en förövare och ett brott men att brottet inte anses tillräckligt allvarligt 

för att straffbeläggas. Vad intrycket än blir framstår det som att lagstiftaren inte tar 

denna situation på det allvar de försöker framställa det som när de nämner hur illa barn 

drabbas av detta. 

För att inte osynliggöra dessa barn och för att inte minimera det brott som ett stort antal 

barn utsätts för torde det finnas anledning att kriminalisera detta brott, denna möjlighet 

kommer att analyseras vidare i kapitel 8. Då lagstiftningen emellertid inte förändrats 

kommer nedanstående processrättsliga genomgång av barnets rätt att höras i 

förundersökningen och huvudförhandlingen utgå ifrån att barnet är ett renodlat vittne 

utan straffrättslig ställning som brottsoffer.  
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5 Förundersökning 

5.1 Allmänt 

I detta kapitel redogörs för barns möjlighet att höras under en förundersökning. I 

efterföljande kapitel 6 sker en genomgång av möjligheten att höras under en 

huvudförhandling. Vissa paralleller kan dras mellan de båda processerna men då de 

ändå skiljer sig åt samt då ett flertal uttalanden bara rör den ena eller den andra 

processen behandlas de i två skilda kapitel. 

Enligt 23 kap. 6 § RB får förhör hållas med alla som antas kunna lämna uppgifter som 

är av betydelse för en förundersökning. Inget undantag görs för barn utan de är på 

samma sätt som vuxna skyldiga att inställa sig hos polisen för förhör. Om barnet är 

under 15 år bör dock vårdnadshavare enligt 23 kap. 10 § sjätte stycket RB vara 

närvarande vid förhöret, så länge det kan ske utan men för utredningen. Enligt 

16 § förundersökningskungörelsen (1947:948) ska socialnämnden även informeras om 

förhöret när vittnet är under 20 år och om vad som hänt bör kräva ett ingripande från 

deras sida. Syftet är bland annat att socialnämnden ska se till att förhör med små barn 

genomförs på bästa sätt.92 

Utgångspunkten är följaktligen att alla, inklusive barn, som vet något som är relevant 

för utredningen av ett brott är skyldiga att frivilligt ställa upp på förhör. Ifall det bedöms 

som viktigt att barnet förhörs men barnet inte frivilligt kommer till polisförhöret finns 

det emellertid bara några begränsade möjligheter att tillgå för att tvinga fram ett förhör. 

Om det föreligger skäl av särskild vikt och utredningen avser ett brott med fängelse i 

straffskalan kan ett vittne enligt 23 kap. 7 § fjärde stycket RB hämtas av polis. 

Hämtning ska dock tillämpas restriktivt och starka skäl krävs. Hämtning kan innebära 

både att polisen håller ett förhör med förhörspersonen i dennes bostad och att polisen tar 

förhörspersonen till en polisstation för att hålla förhöret där. Att hämta ett barn som 

vittne är inte särreglerat utan teoretiskt sett kan även ett barn hämtas om barnet inte 

kommer in till polisförhöret frivilligt.93 

Vid hämtning, likt all tvångsmedelsanvändning, gäller behovs- och proportionalitets-

principerna.  Enligt dessa principer ska det finnas ett påtagligt behov som påvisar att det 

                                                
92 Diesen m fl, Bevis 6 – Sexuella övergrepp mot barn, s 42. 
93 Diesen m fl, Bevis 6 – Sexuella övergrepp mot barn, s 42 f. 
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avsedda resultatet inte kan uppnås med mindre ingripande medel. Tvångsmedlet ska 

även stå i rimlig proportion med hänsyn till dess varaktighet, styrka och räckvidd.94 Vad 

gäller barn så bör ännu större hänsyn tas till dessa principer, vilket troligen innebär att 

hämtning av barn som är vittnen sker ytterst sällan.95 

 

5.2 Barns möjlighet att höras 

Det finns ingen särreglering om barns rätt att höras eller vårdnadshavares 

bestämmanderätt över barns rätt att höras under en förundersökning. Om barnet nått en 

tillräckligt hög ålder och mognad (15 år har ansetts vara gränsen)96 kan en kallelse till 

förhör skickas direkt till barnet. Barnet gör då sin egen bedömning och vårdnadshavarna 

behöver inte blandas in.97 När barnet är under 15 år är det däremot oklart vad som gäller 

och åsikterna går isär. Nedan kommer jag att gå igenom några av de olika uppfattningar 

som finns för att sedan sammanfatta vad jag menar får anses vara gällande rätt. 

Anledningen till att nedanstående genomgång delats upp i dessa rubriker är för att det 

under varje rubrik framkommer en ny åsikt som getts av någon person eller av någon 

utredning. Rubrikerna följer även en viss kronologisk ordning för att ge läsaren en 

förståelse för hur rättsläget pendlat lite fram och tillbaka.  

 

5.2.1 Vårdnadshavares samtycke krävs (JO) 

JO utredde under mitten av 1990-talet möjligheterna att hålla förhör med målsägande 

som är barn. Vad JO kom fram till berörde enbart målsägandeförhör och inte vittnes-

förhör som är aktuellt för denna uppsats. Jag anser emellertid att problematiken som JO 

berör liknar den som uppstår vid vittnesförhör och att den därför är aktuell. 

Målsägandeförhör kan idag lösas genom att förordna en särskild företrädare. 

JO hävdade att vårdnadshavares samtycke krävdes för att målsägandeförhör med barn 

skulle kunna hållas på grund av reglerna i föräldrabalken. Anledning till att 

föräldrabalken blir aktuell är att en särreglering för dessa barn då saknades i 

                                                
94 Åklagarmyndigheten, Barn som vittnen i brottmål, s 5. 
95 Prop. 1983/84:187, s 21 f. 
96Åklagarmyndigheten, Barn som vittnen i brottmål, s 9. 
97 Prop. 1998/99:133, s 17. 
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rättegångsbalken. Enligt föräldrabalkens föräldraansvar har vårdnadshavarna både en 

rättighet och en skyldighet att bestämma om barnets personliga angelägenheter och däri 

ingår även enligt JO frågan om förhör med deras barn får hållas.98  

Enligt JO var det alltså möjligt för vårdnadshavare att hindra att deras barn som 

målsägande hördes under en förundersökning. Att undkomma detta genom att förordna 

en god man ansågs inte vara någon lösning då det kräver att vårdnadshavarna 

underrättas. Enligt JO skulle istället eventuellt ett omhändertagande enligt LVU göra 

det möjligt att förhöra barnet utan vårdnadshavarnas samtycke. När ett 

omhändertagande enligt LVU inte är tillämpligt fanns det enligt JO inget sätt att 

undkomma vårdnadshavarnas bestämmanderätt och en risk att barnet inte skulle kunna 

medverka i förundersökningen förelåg alltså.99  

Situationen med målsägandeförhör som JO berör liknar den som idag föreligger vid 

vittnesförhör med barn där en särreglering saknas i rättegångsbalken. I och med 

likheterna torde möjligen vårdnadshavarna kunna hindra att deras barn hörs som vittnen 

på grund av sin bestämmanderätt enligt föräldrabalken. 

 

5.2.2 Vårdnadshavares samtycke saknar betydelse (Christian Diesen) 

Tvärtemot JO:s åsikter anser professorn i processrätt, Christian Diesen, att 

vårdnadshavares åsikt om barnet ska höras eller inte saknar juridisk betydelse. 

Vårdnadsreglerna i föräldrabalken har enligt honom ingen relevans då barnets rätt att 

höras inte är en fråga som faller inom vårdnadshavares bestämmanderätt. Det enda 

vårdnadshavare har rätt till är att vara med under ett förhör med barnet så länge det inte 

är till men för utredningen. Med men avses exempelvis situationen där en 

vårdnadshavare som är misstänkt i målet eller en vårdnadshavare som har gemensam 

vårdnad med den misstänkte är närvarande vid vittnesförhör med barnet.100 I enlighet 

med Diesens åsikter skulle därför troligen inte vårdnadshavare tillåtas närvara under 

förhör med barn som bevittnat våld i nära relationer.  

                                                
98 JO 1995/96, s 94 f och 6 kap. 2 och 11 §§ FB. 
99 JO 1995/96, s 100. 
100 Diesen m fl, Bevis 6 – Sexuella övergrepp mot barn, s 42 f. 
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Även om vårdnadshavares samtycke saknar betydelse påpekar Diesen att 

vårdnadshavare ändå kan motverka att vittnesförhör genomförs då de ofta rent praktiskt 

kan förhindra att barnet åker till ett förhör. Vårdnadshavare kan till exempel hålla barnet 

borta från polisen eller vägra att köra hen till förhöret.101 Om en vårdnadshavare, efter 

att ha fått kännedom om förhöret, genom rent praktiska metoder motsätter sig det anser 

Diesen emellertid att det borde kunna gå att använda sig av tvångsmedlet hämtning. 

Hämtningen motiveras då av att det föreligger fara i bevishänseende. Diesen 

understryker dock att det ändå kan finnas en risk att barnet redan har påverkas av sina 

vårdnadshavare, speciellt ifall en av dem är misstänkt i målet. Det kan därför finnas skäl 

att hämta barnet direkt utan vårdnadshavarnas kännedom, så länge socialtjänsten 

medverkar. Diesen motiverar sitt ställningstagande med att kort hänvisa till 

rättegångsbalken och socialtjänstlagen samt påpeka att LVU inte skulle vara möjligt att 

använda.102 Ytterligare utvecklar han inte sina åsikter. 

Det framgår inte om Diesens åsikter enbart gäller barn som är målsägande men då 

regleringen i föräldrabalken inte ser annorlunda ut vad gäller vårdnadshavares 

bestämmanderätt torde Diesens uppfattning ha bäring även på barn som vittnen. 

Vårdnadshavares samtycke avseende barns rätt att höras om bevittnat våld torde alltså 

enligt honom sakna betydelse. 

 

5.2.3 Oklart rättsläge (förarbetena till lagen om särskild företrädare) 

Vid införandet av lagen om särskild företrädare för barn, under slutet av 1990-talet, 

väcktes frågan om barns rätt att höras under en förundersökning. Det konstaterades att 

ett oklart rättsläge föreligger.103  

I förarbetena påpekades att förhör kan hållas med alla, inklusive barn, som kan tänkas 

ha uppgifter som är av betydelse för utredningen. Ett barn ska kallas till förhör genom 

den vårdnadshavare som företräder barnet och vårdnadshavaren är sedan den som avgör 

om kallelsen ska hörsammas eller inte. I propositionen står det att då ett barn har två 

vårdnadshavare ska de gemensamt enligt 6 kap. 13 § FB bestämma om förhöret. Om 

den ena vårdnadshavaren motsätter sig förhöret begränsar det därmed möjligheterna att 

                                                
101 Bring & Diesen, Förundersökning, s 335. 
102 Diesen m fl, Bevis 6 – Sexuella övergrepp mot barn, s 44. 
103 Prop. 1998/99:133 särskild företrädare för barn. 
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genomföra förhöret. Det framhävs i propositionen att rättsläget emellertid är oklart 

avseende möjligheten att hålla förhör ifall barnet har ett motstridigt intresse gentemot en 

av vårdnadshavarna.104 Jag antar här att de menar exempelvis då en vårdnadshavare är 

misstänkt i målet och barnet vill vittna. Denna proposition gör alltså inte rättsläget 

klarare men det är i alla fall en fördel att lagstiftaren medger att rättsläget är oklart. 

 

5.2.4 Vårdnadshavares samtycke krävs (Utredningen Våld i nära relationer) 

Regeringen beslutade 2012 att göra en kraftsamling för att motverka våld i nära 

relationer,105 vilket den 27 juni 2014 utmynnade i utredningen Våld i nära relationer – 

en folkhälsofråga.106 Enligt denna utredning kan ett barn som bevittnar våld mot en 

närstående inte höras av polisen utan båda vårdnadshavarnas medgivande, oberoende av 

om en av vårdnadshavarna är den brottsmisstänkte. Enligt utredningen framfördes det 

önskemål om att det skulle undersökas om dessa barn borde ges möjligheten att få en 

särskild företrädare som skulle kunna bevaka deras rätt. Frågan ansågs dock för 

komplex för att kunna göras inom ramen för utredningen. Det påpekades emellertid att 

det är av vikt att barn som bevittnar våld i nära relationer ges möjlighet att höras och att 

stor vikt bör läggas vid barnets egen åsikt.107 

I och med denna utredning tycks rättsläget klarna vad gäller kravet på vårdnadshavares 

samtycke för att kunna förhöra barn som vittnen. Utredningen motiverar dock inte, eller 

hänvisar till, varför vårdnadshavares samtycke krävs. Det kan emellertid förutsättas att 

det är på grund av vårdnadshavares bestämmanderätt enligt föräldrabalken. Bortsett från 

avsaknaden av en motivering är det beklagligt att utredningen stannar vid 

konstaterandet att det är av vikt att barn hörs men inte utreder hur barn skulle kunna 

höras. Utredningen utgår inte heller från rättigheterna i barnkonventionen och barn-

perspektivet tycks därför saknas till viss del.  

 

                                                
104 Prop. 1998/99:133, s 9. 
105 Dir. 2012:38. 
106 SOU 2014:49. 
107 SOU 2014:49, s 208. 
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5.2.5 Vårdnadshavares samtycke krävs oftast (Åklagarmyndigheten) 

Det faktum att barn kan hindras att höras om bevittnat våld har på sistone 

uppmärksammats av både media, advokater och Åklagarmyndigheten.108 I december 

2014 kom därför Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg ut med en 

rättspromemoria Barn som vittnen i brottmål (2014:3). Rättspromemorian ska fungera 

som vägledning för åklagare i situationer när en konflikt föreligger mellan vårdnads-

havares bestämmanderätt och utredningsintresset. Åklagarmyndigheten betonar i början 

av rättspromemorian att om vittnen som är barn inte kan höras riskerar det att försvåra 

rättsutredningar samt leda till att beslutsunderlaget vid en rättegång blir bristfälligt. En 

annan konsekvens av att inte höra barnen kan vara att de nekas att berätta om något de 

själva vill och därför känner sig utestängda från processen.109 Åklagarmyndigheten 

hänvisar alltså till både ett utredningsintresse och barnets bästa. 

Enligt rättspromemorian kan ett barn alltid kallas till förhör under en förundersökning. 

När barnet är yngre än 15 år ska kallelsen skickas till barnets vårdnadshavare vilket 

innebär att det är barnets vårdnadshavare som avgör om kallelsen ska hörsammas eller 

inte. Om barnet har två vårdnadshavare ska de avgöra detta gemensamt och det spelar 

ingen roll om den ena vårdnadshavaren är misstänkt i målet utan hen behåller ändå sin 

bestämmanderätt. Det här innebär att en misstänkt kan förhindra att förhör hålls med 

barnet för att på så sätt skydda sig själv.110  

Om barnets vårdnadshavare inte hörsammar kallelsen eller när en kallelse på grund av 

utredningsskäl inte bör skickas kan ett barn under 15 år hämtas till förhör enligt rätts-

promemorian. För att kunna hämta ett barn krävs det dock att omständigheterna, barnets 

ålder, brottets svårhetsgrad, bevisvärdet av uppgifterna och bevisningen i övrigt talar för 

det.111 I och med detta kan alltså inte vårdnadshavarna alltid bestämma utan i vissa 

specialfall kan även åklagaren bestämma att barnet ska hämtas och höras. 

Denna slutsats kommer även Åklagarmyndighetens till i handboken Handläggning av 

ärenden gällande övergrepp mot barn (Barnhandboken). I handboken sägs att barn i 

vissa fall är tvungna att inställa sig till polisförhör under en förundersökning, oavsett 

                                                
108 Se bland annat Delin, Dagens Nyheter 24/2 2014. 
109 Åklagarmyndigheten, Barn som vittnen i brottmål, s 4 ff. 
110 Åklagarmyndigheten, Barn som vittnen i brottmål, s 2 ff och Åklagarkammaren i Uppsalas beslut i 
överprövningsärende i ärende AM-176267. 
111 Åklagarmyndigheten, Barn som vittnen i brottmål, s 2 ff. 



 39 

vårdnadshavares åsikt. Behovet av förhöret bör emellertid bedömas och bland annat ska 

hänsyn tas till om barnet gett uttryck för en tydlig vilja att vittna eller inte samt till 

brottets svårighetsgrad.112 Vid allvarligare brott såsom mord och dråp har förhör med 

barn i regel skett. Avgörandet att höra barn som vittnen ska emellertid alltid grundas på 

omständigheterna i det enskilda fallet och enbart det faktum att det är ett brott av 

allvarligare slag räcker inte.113  

Vad som framgår av Åklagarmyndighetens rättspromemoria och Barnhandbok är alltså 

att barns rätt att höras bedöms olika. Påpekas bör även att Åklagarmyndigheten faktiskt 

väljer att utreda rättsläget fastän det skulle kunna tyckas klarlagt genom utredningen 

Våld i nära relationer, vilket tyder på att de ändå anser att rättsläget är oklart. Vad 

Åklagarmyndigheten kommer fram till är emellertid att vårdnadshavares samtycke 

oftast krävs samt att även en misstänkt vårdnadshavares bestämmanderätt får betydelse i 

dessa fall. Konsekvensen av detta är dock att förundersökningen kan bli lidande. 

Troligen är det därför Åklagarmyndigheten öppnar upp för att undantag kan göras om 

omständigheterna, barnets ålder, brottets svårhetsgrad, bevisvärdet av uppgifterna och 

bevisningen i övrigt talar för det. 

 

5.3 Sammanfattning 

JO:s och Åklagarmyndighetens slutsats samt resonemanget i utredningen Våld i nära 

relationer stämmer till stor del överens då samtliga betonar vårdnadshavares 

bestämmanderätt i dessa situationer. Att vårdnadshavares medverkan är en förutsättning 

för förhör med barn under en förundersökning har även framförts på andra håll.114  

Diesen framstår emellertid rätt ensam med sina åsikter om att föräldrabalkens regler och 

vårdnadshavares bestämmanderätt inte är relevanta vid dessa situationer. Jag anser dock 

att det ligger en hel del i hans åsikter. Tydligare blir det om man jämför med en helt 

annan situation där barnet har en annan plikt mot samhället, till exempel att barnet har 

en plikt att betala patientavgift eller sopavgift. I dessa fall så kan inte vårdnadshavaren 

bestämma, med hänvisning till föräldrabalken, att barnet inte behöver betala avgifterna. 

                                                
112 Åklagarmyndigheten, Barnhandboken, avsnitt 5.6.3. 
113 Åklagarmyndigheten, Barnhandboken, avsnitt 5.6.3. 
114 Se bland annat Kaldal, Parallella processer, s 62. 
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Frågan är då varför vårdnadshavarna borde kunna hänvisa till föräldrabalken när det 

gäller ett barns plikt att vittna? 

Då de flesta ändå tycks ha åsikten att en vårdnadshavare kan hindra barnet från att höras 

verkar det vara föräldrabalken som ges mest betydelse. Visserligen menar 

Åklagarmyndigheten att barn i vissa fall kan höras trots avsaknad av samtycke från 

vårdnadshavare. Denna öppning verkar emellertid göras på grund av ett 

utredningsintresse och inte på grund av barns okränkbara rätt att höras. Oavsett framstår 

rättsläget som oklart och det vore önskvärt att det blev klargjort genom lagstiftning för 

att undvika inkonsekvenser.115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
115 För möjliga lagförslag se kapitel 8. 
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6 Huvudförhandling 

6.1 Allmänt 

För att en domstol ska kunna avgöra mål korrekt krävs att parterna har möjlighet att 

lägga fram all relevant bevisning under huvudförhandlingen. Av bevisningen i ett mål är 

ofta vittnesutsagorna bland det viktigaste. Professorn i processrätt, Per Olof Ekelöf, 

uttalar att rättsskipningen inte skulle kunna fylla sin funktion om det inte var en 

medborgerlig skyldighet att avlägga vittnesmål på domstolens begäran. 116  Denna 

vittnesplikt framkommer av 36 kap. 1 § RB där det står att var och en, som inte är part i 

målet, får höras som vittne.  

På grund av olika samhälleliga och allmänna målsättningar samt på grund av enskilda 

personers intresse är vissa undantagna från den allmänna vittnesplikten under en huvud-

förhandling, aktuellt för denna uppsats är undantagen för barn och närstående.117 

 

6.2 Undantagna från vittnesplikt 

6.2.1 Barn 

Barn kan på grund av sin låga ålder undantas från vittnesplikt enligt 36 kap. 4 § RB. 

När det gäller barn under 15 år ska rätten nämligen pröva om ett barn ska vittna eller 

inte. I denna prövning ska rätten göra en avvägning av behovet av barnets vittnesmål 

samt den skada barnet eventuellt kan lida av förhöret. Vid bedömningen ska det ses till 

flera omständigheter såsom bland annat släktskap till den tilltalade, ålder på barnet, 

brottets allvarlighetsgrad samt betydelsen av vittnesförhöret.118  

Vid allvarliga brott som mord eller dråp har förhör med barn under 15 år som regel skett 

trots undantaget i 36 kap. 4 § RB. Ifall rätten kommer fram till att ett barn ska vittna 

kommer barnet under 15 år emellertid inte vittna under straffansvar och därmed inte 

avlägga någon vittnesed.119 Om rätten inte tillåter att ett barn får höras som vittne kan 

ändå förhör gjorda under förundersökningen förebringas eller spelas upp under huvud-

förhandlingen enligt 35 kap. 14 § RB. Anledningen till att barn kan undantas från 
                                                
116 Ekelöf m fl, Rättegång IV, s 219. 
117 Ekelöf m fl, Rättegång IV, s 221. 
118 RH 2005:25 och Ekelöf m fl, Rättegång IV, s 221 ff. 
119 Ekelöf m fl, Rättegång IV, s 226 och Åklagarmyndigheten, Barnhandboken, avsnitt 5.6.3. 
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vittnesplikten är att lagstiftaren strävat efter att hålla barn utanför domstolarna så långt 

det går då det kan vara till allvarligt men för ett barn att höras som vittne.120  

Det finns olika argument för och emot att barn borde höras under en huvudförhandling. 

För att höra barn talar bland annat att bevisvärderingen underlättas då mer bevisning 

tillförs och att det därmed kan bli lättare att avgöra målet. Genom att höra barn i rätten 

visas barnet även respekt i det avseendet att barnet tillerkänns kompetens och blir 

behandlad som en person med upplevelser av betydelse. Barnets rättigheter enligt barn-

konventionen respekteras också. Mot att höra barnet talar risken för den rädsla ett barn 

kan känna i rätten och obehaget av situationen.121  

Jag tycker att det är bra att det görs en avvägning om ett barn ska höras i rätten eller 

inte. Mycket av det obehag ett barn kan känna skulle dock kunna förhindras genom 

bättre processuella förfaranden istället för att barnets rätt att höras tas bort. Exempelvis 

har det visat sig fungera bra med barnahus där barnet i en barnvänlig miljö får berätta 

om det inträffade för olika myndighetsföreträdare.122 

 

6.2.2 Närstående 

Den som är närstående till en part i en rättegång behöver i enlighet med 36 kap. 3 § RB 

inte vittna. Anledningen är dels att undvika att skada släktsamhörigheten, dels att inte 

fresta den närstående att ljuga inför rätten och begå mened. Det finns nämligen en risk 

att ett vittne påverkas att ljuga på grund av den naturliga viljan att hjälpa en närstående. 

Om den närstående ändå vill vittna kommer hen enligt 36 kap. 13 § andra stycket RB 

vittna utan straffansvar och alltså inte avlägga någon vittnesed.123 

Om en närstående väljer att vittna finns det ytterligare en inskränkning i vittnesplikten i 

36 kap. 6 § RB. Enligt denna paragraf får ett vittne vägra att uttala sig avseende en 

omständighet som skulle röja att en närstående har förövat en brottslig eller vanärande 

handling. Enligt denna paragraf kan en närstående som valt att vittna alltså vägra att 

besvara en fråga som skulle kunna visa att en närstående har begått ett brott.124 

                                                
120 Eklund, Barns processuella ställning, s 98 ff. 
121 Eklund, FN:s Barnkonvention och barns processuella ställning, s 41 f. 
122 För ytterligare information om barnhus och deras betydelse se bland annat: SOU 2014:49. 
123 Ekelöf m fl, Rättegång IV, s 219 ff och Bring & Diesen, Förundersökning, s 322. 
124 Ekelöf m fl, Rättegång IV, s 232. 
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Ovanstående paragrafer hindrar inte rätten att kalla en nära anhörig till huvud-

förhandlingen. I många fall vet nämligen inte rätten om vittnet kommer att vara beredd 

att avlägga vittnesmål eller inte. Ifall en närstående väljer att inte vittna ska rätten 

emellertid inte dra några slutsatser av detta.125  

För det fall att en närstående väljer att inte vittna under huvudförhandlingen innebär det 

att inga förhör med hen under förundersökningen kan åberopas. Det är inte heller tillåtet 

att höra förhörsledaren om vad den närstående sagt under förundersökningen. Eventuellt 

skulle det dock vara möjligt att höra en tredje man berätta vad det närstående vittnet 

sagt till denne.126 Om ett barn bevittnat våld mot en närstående och berättat detta för sin 

dagispersonal skulle det alltså eventuellt vara möjligt att istället för att höra barnet kalla 

dagispersonalen som vittne till huvudförhandlingen. 

Ett vittne som väljer att inte vittna under en huvudförhandling på grund av närstående-

regeln kan ändå höras under en förundersökning. Vittnets uppgifter kan till exempel 

vara av betydelse för att kunna väcka åtal. Vittnet ska dock, så länge det inte är till men 

för utredning, informeras om sin rätt att avstå från att vittna på grund av sin ställning 

som närstående.127  

 

6.3 Barns möjlighet att höras 

När ett barn som är vittne är under 15 år och närstående till en part i rättegången väcks 

flera delfrågor. Den första delfrågan är om barnet, då det är under 15 år, ska vittna eller 

inte enligt 36 kap. 4 § RB. Om rätten bedömer att barnet kan vittna utan att ta skada ska 

sedan vittnet avgöra om hen som närstående vill vittna eller inte enligt 36 kap. 3 § RB. 

När vittnet är minderårigt uppkommer även en tredje delfråga avseende vem det är som 

avgör om barnet på grund av 36 kap. 3 § RB ska höras eller inte. Enligt Åklagar-

myndigheten kan barn över 15 år avgöra detta själva medan när det gäller yngre barn så 

är rättsläget oklart.128 Nedan kommer jag att redogöra för några olika åsikter som har 

väckts i praxis, vad några specifika åklagare under intervjuer ansett samt vad Åklagar-

myndigheten har uppgett. 
                                                
125 Ekelöf m fl, Rättegång IV, s 231. 
126 Se bland annat RH 1999:43, RH 1987:24 och Bring & Diesen, Förundersökning, s 325. 
127 Bring & Diesen, Förundersökning, s 325 f, JO 1969 s 30 och JO 1971 s 94. 
128 Åklagarmyndigheten, Barnhandboken, avsnitt 5.6.3 och Åklagarmyndigheten, Barn som vittnen i 
brottmål, s 7. 
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6.3.1 Svea hovrätts beslut från den 28 januari 2010 i mål nr B 6397-09 

Svea hovrätt har under de senaste åren tagit tre beslut avseende vem som bestämmer om 

ett närstående barn ska vittna eller inte enligt 36 kap. 3 § RB. Avgörandena är av 

betydelse då det finns lite praxis på området.  

I det första beslutet som berörde grov fridskränkning hade ett förhör med den tilltalades 

son spelats upp i tingsrätten fastän vårdnadshavaren (tillika den tilltalade) motsatt sig 

detta. Tingsrätten såg inte något olämpligt i att bevisningen lades fram.129 

Hovrätten prövade i detta beslut huruvida det hade begåtts ett grovt rättegångsfel när 

tingsrätten tillät att förhöret spelades upp. I skälen betonade hovrätten att 36 kap. 3 § 

RB vilar på den allmänna rättsgrundsatsen att ingen ska tvingas att vittna mot en 

närstående och att det är av vikt att denna rättsgrundsats även får genomslag under för-

undersökningen för att inte principen ska undergrävas. Enligt hovrätten krävs det därför 

ett samtycke från det närstående vittnet för att kunna åberopa förhör som skett under 

förundersökningen. Vad gäller barn ska detta samtycke lämnas av barnets förmyndare, 

vilket i regel är barnets vårdnadshavare. Då det inte framgår av utredningen att ett 

sådant samtycke funnits borde inte tingsrätten ha tillåtit uppspelningen av förhöret med 

barnet. Tingsrätten begick därmed ett rättegångsfel enligt 59 kap. 28 § RB. Målet 

ansågs emellertid inte behövas återförvisas till tingsrätten utan felet ansågs kunna 

avhjälpas genom att bevisningen inte tilläts vid huvudförhandlingen i hovrätten.  

 

6.3.2 Svea hovrätts beslut från den 21 februari 2013 i mål nr B 10451-12 

Det andra målet som Svea hovrätt beslutade i berörde också grov fridskränkning. I detta 

mål hade ett videoförhör hållits med sonen till den misstänkte under förundersökningen. 

Då det fanns misstankar om att även sonen hade blivit utsatt för brott hade han under 

förundersökning haft en särskild företrädare, dessa misstankar kvarstod dock inte under 

huvudförhandlingen utan sonen var enbart ett vittne.  

I tingsrätten bereddes den tilltalade (tillika vårdnadshavare) tillfälle att yttra sig i frågan 

om videoförhöret med sonen skulle spelas upp, vilket den tilltalade motsatte sig. 

Tingsrätten beslutade då att videoförhöret inte skulle visas utan istället läsas upp under 
                                                
129 Attunda tingsrätts beslut från den 24 juni 2009 i mål nr B 5220-08 (beslutet finns i protokollet från 
huvudförhandlingen). 
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huvudförhandlingen, vilket också skedde. I hovrätten motsatte sig sedan den tilltalade 

att vittnesförhöret i någon form skulle läggas fram som bevisning. 

Enligt hovrätten borde tingsrätten ha respekterat den tilltalades vilja att inte tillåta att 

förhöret med sonen togs upp som bevisning. Förhöret borde inte ha lagts fram i någon 

form och därmed inte heller ha blivit uppläst. Hovrätten beslutade därmed att vittnes-

förhöret med sonen inte fick åberopas som bevisning i hovrätten. 

 

6.3.3 Svea hovrätts beslut från den 11 december 2013 i mål nr B 10999-13 

I det tredje beslutet från Svea hovrätt går hovrätten på en annan linje än tidigare. Detta 

mål gällde grov kvinnofridskränkning och den tilltalade överklagade bland annat 

tingsrättens beslut att avslå hans begäran om att bild- och ljudupptagningen av polis-

förhöret med hans son inte skulle få läggas fram som bevisning i målet. 

Hovrätten påpekade att det i enlighet med 36 kap. 4 § RB inte var lämpligt att vittnes-

förhör hölls med sonen under huvudförhandlingen då han var under 15 år, men att 

förhöret istället kunde åberopas enligt 35 kap. 14 § RB. Hovrätten ansåg således att 

tingsrättens beslut var riktigt och att det inte förelåg något hinder att tillåta 

uppspelningen av sonens förhör. Hovrätten motiverar emellertid inte sitt beslut 

ytterligare. Det är därför av intresse att även nämna tingsrättens beslut (Södertörns 

tingsrätts beslut från den 12 november 2013 i mål nr B 1322-13) i detta mål. Tingsrätten 

har nämligen utförligt motiverat varför de inte anser att faderns åsikt bör påverka 

36 kap. 3 § RB. Nedan följer ett utdrag från tingsrättens skäl till beslutet: 

 

”Att i ett fall som detta låta vårdnadshavare som har gemensam vårdnad 

disponera över frågan om barnet samtycker till att höras framstår som 

orimligt. I praktiken innebär det att en vårdnadshavare, som även är part i 

målet, ges möjlighet att utifrån sitt eget intresse i saken blockera 

möjligheterna till att bevisning läggs fram. Principiellt sett gäller det 
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oavsett om det är den tilltalade eller målsäganden som motsätter sig att 

bevisningen läggs fram.”130 

 

Tingsrätten uppger sedan att en vårdnadshavares inställning inte kan tillmätas någon 

avgörande betydelse. Slutligen prövas om barnet inte borde höras enligt 36 kap. 4 § RB. 

Då sonen inte skulle höras inför rätten och därmed inte kunde antas lida direkta men 

samt då sonens iakttagelser var direkt relevanta för målets bedömning och dess bevis-

värde inte kunde antas vara lågt så tilläts att bild- och ljudupptagningen av sonen lades 

fram som bevisning under huvudförhandlingen. 

 

6.3.4 Intervjuer med åklagare 

Linda Caneus, relationsvåldsspecialist på Åklagarkammaren i Kalmar, uppger att 

vårdnadshavarens tillstånd krävs för att kunna hålla ett förhör med ett barn under 18 år. 

Om barnet har förhörts under förundersökningen med samtycke från vårdnadshavaren 

efterfrågas emellertid aldrig ett nytt samtycke vid huvudförhandlingen.131  

Helene Gestrin, kammaråklagare från Åklagarkammaren i Linköping, uppger att 

vårdnadshavaren avgör om ett barn som är under 15 år ska förhöras eller inte. Samtycke 

efterfrågas även av en vårdnadshavare som är misstänkt i målet. Då barnet är över 15 år 

har barnet egen rättskapacitet och kan själv överblicka konsekvenserna av sitt 

handlande. Ett barn över 15 år kan därför få bestämma själv men det kan ändå hända att 

domstolen säger nej till förhöret. Om barnet är under 15 år och vårdnadshavarens 

samtycke saknas är det vanligaste, enligt Gestrin, att åklagarna väljer att avstå från 

förhöret. Det händer emellertid även att åklagarna försöker få rättens tillstånd att ändå 

förhöra barnet om brottet är tillräckligt grovt, till exempel vid mord eller dråp. I dessa 

fall gör domstolen, enligt henne, en avvägning av de olika intressena. Gestrin framhåller 

dock att en tydlig lagstiftning saknas på området och att det oklara rättsläget är ett stort 

problem. Hon föreslår att barn i dessa situationer borde ha ett eget ombud som gör en 

bedömning istället för vårdnadshavarna.132  

                                                
130 Södertörns tingsrätts beslut från den 12 november 2013 i mål nr B 1322-13, s 4. 
131 Kontakt med kammaråklagare Linda Caneus angående närstående barn som vittnen, 2014-10-01. 
132 Kontakt med kammaråklagare Helene Gestrin angående närstående barn som vittnen, 2014-10-01. 
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Även kammaråklagare Carl-Johan Granlund vid Åklagarkammaren i Gävle uppger att 

barn kan hindras att vittna av sina vårdnadshavare och att det inte blir någon skillnad 

om vårdnadshavaren är misstänkt i målet.133 Carl-Johan Granlund hänvisar till ett beslut 

i ett överprövningsärende vid Åklagarkammaren i Uppsala.134 I det ärendet beslutades 

att inte genomföra ett förhör med ett vittne som var ett barn under 15 år då en av 

vårdnadshavarna, med hänvisning till 36 kap. 3 § RB, motsatt sig förhöret. 

Förutsättningar att genomföra förhöret ansågs därmed saknas. 

 

6.3.5 Åklagarmyndigheten 

Som nämnts ovan under avsnitt 5.2.5 tillsatte Åklagarmyndigheten 2014 en utredning 

för att undersöka rättsläget för barn som är närståendevittnen. Utredningen resulterade i 

en rättspromemoria (2014:3) som ska fungera som en vägledning för åklagare både 

under förundersökning och huvudförhandling. Enligt denna rättspromemoria framgår 

det av rättegångsbalken att den som fyllt 15 år själv får avgöra om hen vill vittna eller 

inte. Då vittnet är under 15 år ger dock rättegångsbalken ingen ledning avseende vem 

som bestämmer om barnet ska vittna under en huvudförhandling. För att reda ut vad 

som gäller redogör Åklagarmyndigheten för de tre ovannämnda besluten från Svea 

hovrätt men då hovrätten kommit till motstridiga beslut anser Åklagarmyndigheten att 

dessa beslut inte kan ge någon vägledning.135 

I rättspromemorians praktiska råd står det sedan att vårdnadshavarens inställning bör 

dokumenteras redan under förundersökningen men att åklagaren bör vara uppmärksam 

på att inställningen kan ändras till huvudförhandlingen. Barnets egen inställning måste 

också inhämtas oavsett ålder och barnets svar ska respekteras.136 

Åklagarmyndigheten klargör inte vad som gäller under huvudförhandlingen. De är 

emellertid relativt tydliga i sina uttalanden avseende förundersökning, där vårdnads-

havarens samtycke i princip anses avgörande. Anledningen till att de inte är lika tydliga 

gällande huvudförhandlingen kan tänkas vara att de anser att det är upp till rätten att 

bestämma om detta. 
                                                
133 Kontakt med kammaråklagare Carl-Johan Granlund angående närstående barn som vittnen, 2014-10-
01. 
134 Åklagarkammaren i Uppsalas beslut i överprövningsärende i ärende AM-176267. 
135Åklagarmyndigheten, Barn som vittnen i brottmål, s 7. 
136Åklagarmyndigheten, Barn som vittnen i brottmål, s 10. 
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6.4 Sammanfattning 

Att Svea hovrätt tagit tre olika beslut framstår märkligt, inte minst då det skiljer knappt 

ett år mellan de två sista besluten. Eventuellt påverkades domarna i det sista beslutet av 

att tingsrätten skrivit utförliga skäl där de påpekade oskäligheten i att låta faderns åsikt 

ha betydelse. De tre besluten från Svea hovrätt kan emellertid inte fungera vägledande 

då de skiljer sig åt utan besluten påvisar istället det oklara rättsläget.  

När Åklagarmyndigheten genom sin rättspromemoria försöker klargöra rättsläget verkar 

slutsatsen enbart vara att vägledning saknas. Åklagarmyndigheten tycks nästan skriva 

runt frågan genom att snabbt lämna problematiken som kan uppkomma under huvud-

förhandlingen och istället fokusera på förundersökningen.  

Jag har inte heller lyckats finna förarbeten som förklarar vad som gäller under en 

huvudförhandling. Eventuellt går det dock att dra paralleller från förarbetena som berör 

vad som gäller under en förundersökning, nämligen att vårdnadshavares samtycke krävs 

för förhör med barn.137 Det är emellertid två skilda delar av processen och det är inte 

säkert att samma regler gäller. Skulle så vara fallet borde det ha nämnts. 

I och med att det saknas vägledande praxis och lagstiftning är det förståeligt att de 

intervjuade åklagarna anser att rättsläget är oklart. Intressant är det att Helene Gestrin, 

kammaråklagare från Åklagarkammaren i Linköping, anser att rätten själva kan avgöra 

denna fråga, något som inte nämnts någon annanstans. Eventuellt är det dock denna 

åsikt som gör att Åklagarmyndigheten i deras rättspromemoria inte närmare berör en 

lösning. Hovrättens beslut visar även på att domstolarna faktiskt själva bestämmer om 

närstående barn ska höras. 

Detta osäkra rättsläge skapar eventuellt en situation där en åklagare eller en domare tar 

det ”säkra före det osäkra” och inte tillåter förhör under en huvudförhandling med dessa 

barn. Detta kan å ena sidan leda till att tillräcklig bevisning saknas och att en skyldig går 

fri. Eller, å andra sidan, riskera att vårdnadshavare känner att deras bestämmanderätt 

oberättigat inskränks. Relativt klart torde det åtminstone vara att det finns en stor risk 

för att en intressekonflikt skapas mellan utredningsintresset, barnets bästa och vårdnads-

havares bestämmanderätt. 

                                                
137 Se bland annat SOU 2014:49, s 208. 
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7 Internationell utblick  

7.1 Allmänt 

För att visa på möjligheter till förändring av ett system och ett visst rättsläge är det 

intressant att se hur det ser ut i andra länder. Vad gäller uppsatsen ämne finns det 

exempelvis skilda åsikter avseende vilken roll ett brottsoffer ska ha i straffprocessen. 

Huvudregeln i Sverige är att ett brottsoffer i straffrättslig mening räknas som 

målsägande och därmed part i processen och till skillnad från ett vittne som i Sverige 

inte är part i processen, ges rätt till ett eget juridiskt ombud. I ett flertal andra länder i 

Europa samt i USA räknas däremot brottsoffer inte som part i processen utan de har 

istället rollen som vittne. Brottsoffer i dessa länder ges därmed inte möjlighet till ett 

eget ombud.138  

Skillnader finns även avseende huruvida barn ska höras i rätten eller inte. Som framgår 

av genomgången ovan i uppsatsen kan barn under 15 år i Sverige undantas från vittnes-

plikten genom 36 kap. 4 § RB. I till exempel Spanien, Rumänien och Grekland saknas 

det särreglering vad gäller barns vittnesskyldighet, samma vittnesplikt gäller alltså för 

barn som för vuxna i dessa länder. Detta gäller även i till exempel Tyskland, England, 

Italien och Frankrike men i dessa länder kan barnet, trots vittnesplikten, slippa en direkt 

konfrontation med den misstänkte.139 

Mer utförligt kommer denna internationella utblick redogöra för två länder som har 

specifika regleringar av intresse för uppsatsen. Anledningen till intresset för just dessa 

länders regleringar är att de skiljer sig från de svenska. Avsikten är inte att ge en 

djupgående analys utan enbart att hämta inspiration och idéer inför en avslutande 

diskussion om möjliga förändringar av svensk rätt. 

 

7.2 Nya Zeeland 

I Nya Zeeland infördes år 1996 en definition av misshandel som inkluderar barn som 

bevittnat våld mot en närstående. Det räcker med att barnet utsätts för en reell risk för 

att se eller höra misshandeln för att det ska räknas som en psykisk misshandel och ett 

                                                
138 Diesen, Child Abuse and Adult Justice, s 14 ff och Sutorius, Bevisprövning vid sexualbrott, s 267 f. 
139 Diesen, Child Abuse and Adult Justice, s 14 ff och Sutorius, Bevisprövning vid sexualbrott, s 267 f. 
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brott mot barnet.140 Av Nya Zeelands Domestic Violence Act (1995) framgår det 

nämligen att: 

 

(3) a person psychologically abuses a child if that person— 

(a) causes or allows the child to see or hear the physical, sexual, or 

psychological abuse of a person with whom the child has a domestic 

relationship; or 

(b) puts the child, or allows the child to be put, at real risk of seeing or 

hearing that abuse occurring141 

 

Avsikten med införandet av denna nya reglering i Nya Zeeland var att framhålla att allt 

våld i en nära relation är oacceptabelt och kriminellt.142 För att det ska finnas ett 

effektivt system för de som utsätts för detta våld ansågs det krävas att även barn som 

bevittnar våld mot en närstående inkluderas som offer.143 Om en person i Nya Zeeland 

misshandlar sin partner medan partnerns barn finns i rummet bredvid är det följaktligen 

troligt att denna person begår ett brott mot såväl barnet som mot partnern.144 Barn som 

bevittnar våld i nära relationer ses som brottsoffer i straffrättslig mening, vilket barnet 

inte görs i Sverige. Barnet ges alltså en helt egen roll i processen. Liknande reglering 

som finns på Nya Zeeland finns även i australiensiska regleringar.145  

 

                                                
140 Se denna text som redogör för den regleringen både i Australien och på Nya Zeeland: The National 
Council to Reduce Violence against Women and their Children, Domestic Violence Laws in Australia, s 
119. 
141 NZ Domestic Violence Act 1995, no 86, p 3. 
142 Utrikesdepartementet, Mänskliga rättigheter i Nya Zeeland 2005. 
143 Se till exempel NZ Domestic Violence Act 1995, no 86, p 5 och the Northern Territory Domestic and 
Family Violence Act 2007, section 3. 
144 The National Council to Reduce Violence against Women and their Children, Domestic Violence Laws 
in Australia, s 119. 
145 Se bland annat the Victorian Family Violence Protection Act 2008, p 5(1)(b), the Northern Territory 
Domestic and Family Violence Act 2007, section 18(2) och Western Australia Restraining Orders Act 
1997, section 11B(i). 
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7.3 USA 

På federal nivå i USA behöver makar som huvudregel inte vittna mot varandra. Flera 

undantag till detta finns dock.146 Den amerikanska regleringen påminner om det svenska 

undantaget för närstående i 36 kap. 3 § RB. Den svenska rättegångsbalken inkluderar 

emellertid en större krets närstående än bara makar, till exempel inkluderas barn. I 

Sverige finns inte heller några undantag när 36 kap. 3 § RB inte gäller, utan regeln 

gäller alltid. Det är därför av intresse att förstå varför USA inte anser att detta alltid ska 

gälla samt varför det inte ska gälla för barn. 

Det federala undantaget för makar att vittna mot varandra i USA är indelat i två delar, 

Maritial Communications Privilege och Adverse Spousal Privilege. Undantaget för 

makar syftar till att bevara harmonin i ett äktenskap och ska även säkerställa att makar 

ska kunna samtala fritt med varandra utan oro för att vad de säger till varandra ska 

kunna användas emot dem i en rättsprocess.147 

Maritial Communications Privilege innebär att makar inte behöver vittna om samtal 

som skett mellan dem under deras pågående äktenskap, så länge samtalen var menade 

att vara privata och enbart dem emellan. Dessa samtal presumeras vara konfidentiella 

och undantagsregeln kan göras gällande av båda makarna.148 I mål som rör brott mot 

makan/maken eller barnen gäller emellertid inte detta undantag. Anledningen till det har 

angetts vara att samhällets intresse av att skydda makan/maken eller barnen mot brott är 

större än intresset av att behålla äktenskapets privatliv och harmoni. Ett brott mot 

exempelvis ett barn anses i sig utgöra ett brott mot äktenskapets harmoni och det kan 

därför inte anses vara det bästa för äktenskapet att tillåta att vittnesplikten undantas i ett 

sådant fall.149 I jämförelse med Sverige där det aldrig föreligger någon vittnesplikt för 

närstående kan alltså vittnesplikt föreligga i USA om det rör ett brott mot någon inom 

familjen. 

Den andra delen av undantaget, the Adverse Spousal Privilege, gäller framförallt i 

brottmål och innebär att den vittnande makan/maken kan vägra att vittna gentemot sin 

                                                
146 Federal Rules of Evidence, Articles V, Privileges Rule 501 (General Rule) och Notes of Committee on 
the Judiciary, Senate Report No. 93–1277. 
147 United States v. White, 974 F.2d 1135, 1138 (9th Cir. 1992). 
148 Haddad v. Lockheed Cal. Corp., 720 F.2d 1454, 1456 (9th Cir. 1983).  
149 United States v. Martinez, 44 F.Supp.2d 835, 836 (W.D. Tex. 1999). 
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respektive. Denna regel kan bara göras gällande av den maka/make som är vittne.150 

Regeln gäller emellertid inte, på samma sätt som Maritial Communications Privilege, 

när brott begåtts mot makan/maken 151  eller mot barnen. 152  The Adverse Spousal 

Privilege innebär alltså också att makar, trots sin relation, kan tvingas att vittna om våld 

inom familjen.  

De två ovanstående reglerna berör inte en rätt för barn att undgå att vittna på grund av 

att de är närstående till en part. Frågan om närstående barn ska åläggas att vittna har 

diskuterats ett flertal gånger i federala domstolar i USA och den klara majoriteten av 

domstolarna anser att barn inte ska undantas från att vittna på grund av en 

närståenderegel.153 Anledningen till att barn inte borde inkluderas är bland annat att ett 

undantag inte anses kunna påverka relationen mellan barn och föräldrar så som det gör 

mellan makar. Det skulle alltså inte leda till någon fördel varken för själva familje-

konstellationen eller för samhället om barn/vuxna kunde undantas från att vittna mot 

sina föräldrar/barn.154 

Det har lagts fram förslag till den amerikanska kongressen att det borde införas ett 

undantag för föräldrar–barn utöver undantaget för makar. I dessa förslag undantas dock 

också mål rörande våld i nära relationer av samma anledning som dessa mål undantas 

vid makars vittnesmål.155 Införandet av dessa förslag skulle alltså inte innebära att barn 

skulle kunna undantas från att vittna angående våld hen bevittnat i en nära relation. 

Regleringen skiljer sig alltså stort jämfört med den svenska regleringen. 

 

7.4 Sammanfattning 

Nya Zeeland, USA och Sverige utgör exempel på länder som har skilda regleringar vad 

gäller barn som bevittnar våld i nära relationer samt vad gäller barns möjlighet att vittna 

mot sina närstående. Regleringarna ovan går inte direkt att jämföra då de behandlar 

                                                
150 Trammel v. United States, 445 U.S. 40, 47, 100 S. Ct. 906, 911 (1980).  
151 Wyatt v. United States, 362 U.S. 525, 527, 80 S. Ct. 901, 904 (1960).  
152 United States v. Allery, 526 F.2d 1362 (CA8 1975). 
153 Se dock dessa tre domar där en liten form av Parent–Child Privilege godkänns: In re Grand Jury 
Proceedings, Unemancipated Minor Child, 949 F. Supp. 1487, 1497 (E.D. Wash. 1996), In re Agosto, 
553 F. Supp. 1298, 1325 (D. Nev. 1983) och In re Grand Jury Proceedings (Greenberg), 1982 WL 
597412, at *6 (D. Conn. June 25, 1982). 
154 In re Grand Jury, 103 F.3d 1140, 1146-47 (3d Cir. 1997). 
155 Se bland annat Parent–Child Privilege Act of 2005, H.R. 3433, 109th Cong. (2005) och Parent–Child 
Privilege Act of 2003, H.R. 538, 108th Cong. (2003). 
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olika frågor men det är ändå av intresse att se skillnaden på barnets roll i processen 

jämfört med Sverige.  

I Nya Zeeland anses barn som bevittnar våld mot en närstående vara brottsoffer i 

straffrättsligt mening medan de i Sverige enbart ses som vittnen. I USA har barn full 

vittnesplikt gentemot sina föräldrar medan barn i Sverige har en möjlighet att undgå 

(samt förhindras) att vittna mot närstående, även då den närstående är 

misstänkt/tilltalad. 
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8 Lagförslag 

8.1 Allmänt 

Ovan har gällande rätt redovisats genom en kortare genomgång av aktuell reglering vad 

gäller barnkonventionen (barnets bästa), familjerätt (föräldrars bestämmanderätt) och 

processrätt (förundersökning och huvudförhandling). En mindre internationell utblick 

har även gjorts mot två länder som har annorlunda regleringar jämfört med Sverige. De 

återkommande slutsatserna visar på ett oklart rättsläge samt att det borde ges antingen 

en noggrann förklaring avseende vad som gäller eller lagförändringar som tydliggör 

rättsläget vad gäller barn som bevittnar våld i nära relationer. Nedan kommer tre 

möjliga lagförändringar presenteras som skulle kunna förbättra dagens situation. Lag-

förändringarna kommer inte förklaras i detalj utan enbart översiktligt i syfte att väcka 

idéer om en möjlig reform.  

 

8.2 Inför en ny kriminalisering 

Forskning visar att barn som bevittnar våld i nära relationer drabbas väldigt hårt. Att 

bevittna våld mot en närstående kan till och med drabba barn värre än om de själva 

utsätts för det fysiska våldet.156 Att utsätta någon för fysiskt våld kan därför anses 

innebära psykiskt våld mot ett barn som bevittnar det fysiska våldet. Inte bara den som 

utsätts för det fysiska våldet utan även barnet bör således ses som brottsoffer för detta 

övergrepp. Utsattheten hos barn som bevittnar våld i nära relationer har upp-

märksammats i olika lagstiftningssammanhang men ändå bedöms inte dessa barn som 

brottsoffer i straffrättsligt avseende.157 

En reglering som innebär att barn som bevittnar våld i nära relationer betraktas som 

offer för ett straffrättsligt brott och därmed är målsägande har framförts av flera 

instanser.158 Brottsoffermyndigheten har bland annat motiverat sin uppfattning med att 

barnet då skulle få rätt till ett målsägandebiträde eller en särskild företrädare vilket 

skulle förenkla möjligheten för barnet att höras. Biträdet skulle även kunna hjälpa 
                                                
156 Arnell & Ekbom, … och han sparkade mamma… Trappanmodellen i möte med barn som bevittnat 
våld, s 17 och SOU 2014:49, s 139 ff.  
157 Prop. 2005/06:166, s 12 ff. 
158 Se bland annat: Prop. 2005/06:166, s 23 ff, Rädda Barnen, Anmälningarna som försvann, s 5 och 
Brottsoffermyndigheten, Årsredovisning 2007, s 15. 
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barnet med en eventuell skadeståndstalan. Brottsoffermyndigheten framhåller även att 

det vore bra med en kriminalisering då denna typ av lagstiftning ofta påverkar normer 

och attityder i samhället.159 Utöver olika instanser har även politiska partier framfört att 

det finns ett behov att kriminalisera det övergrepp som sker när barn bevittnar våld i 

nära relationer.160  

Även om de flesta instämmer i att barn inte ska behöva bevittna våld mot en närstående 

skulle eventuellt en kriminalisering ytterligare kunna bekräfta denna uppfattning. Med 

en mer bestämd inställning till dessa övergrepp, som en kriminalisering får anses vara, 

finns det en möjlighet att övergreppen skulle kunna minska eller i alla fall att 

övergreppen kanske börjas hanteras snabbare samt att de tas på ett större allvar.161 

Någon motivering har inte direkt framkommit som förklarar varför inte en 

kriminalisering införs. Möjliga förklaringar kan emellertid eventuellt vara att det redan 

finns en straffskärpningsregel i 29 kap. 2 § RB, en rätt till brottsskadeersättning i 

9 § BrL samt en regel i 5 kap. 11 § SoL som säger att socialtjänsten ska agera i dessa 

situationer. Likt den nationella samordnaren mot våld i nära relationer bedömde i SOU 

2014:49 är även frågan om en kriminalisering väldigt komplex och innefattar många 

olika ställningstaganden.162 

Då det tycks klarlagt att barn som bevittnar våld utsätts för en psykisk misshandel, som 

till och med kan innebära ett omhändertagande enligt LVU, borde enligt min mening en 

kriminalisering av denna psykiska misshandel ändå införas. Om lagstiftaren verkligen 

vill stå för att dessa barn är offer för brott bör det nämligen inte finnas någon annan 

möjlighet än att likt Nya Zeeland införa en ny kriminalisering. Att frågan är komplex 

bör inte kunna vara en ursäkt för att inte göra något åt ett problem. 

 

8.3 Utse särskilda företrädare  

Om lagstiftaren anser att det inte borde införas en ny kriminalisering med hänvisning 

till att det redan finns reglering som hjälper barn som bevittnat våld i nära relationer, 

                                                
159 Brottsoffermyndigheten, Årsredovisning 2007, s 15. 
160 Se bland annat motion 2006/07:Ju344 (två Socialdemokrater), motion 2006/07:Ju316 (Miljöpartiet) 
och motion 2010/11:Ju399 (Moderat). 
161 Jämför bland annat med vad som hände vid kriminalisering av barnaga. 
162 SOU 2014:49, s 208. 
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borde det åtminstone införas en möjlighet för dessa barn att företrädas av en särskild 

företrädare. Systemet idag där en vårdnadshavare kan hindra sitt barn från att höras 

under en förundersökning och/eller en huvudförhandling kränker barnets rättigheter och 

framstår orimligt. I praktiken innebär det nämligen att en vårdnadshavare, utifrån sitt 

eget intresse i saken, ges möjlighet att hindra bevisning. Ännu mer orimligt framstår det 

då en misstänkt vårdnadshavare kan hindra ett barns rätt att höras och genom det kunna 

undgå straff.163 

För att respektera barns upplevelser och tankar är det alla barns rätt att beredas 

möjlighet att höras, annars kan inte barnets bästa anses vara uppfyllt.164 Då en förälder 

av rent egenintresse kan ta ifrån barnet denna möjlighet borde barnet därför ha rätt att 

företrädas av en annan objektiv vuxen person. Denna person bör hela tiden ta hänsyn till 

barnets egen vilja samt barnets bästa. 

På samma sätt som särskilda företrädare utses för barn med vårdnadshavare som 

misstänks för brott mot dem eller med vårdnadshavare som har en relation med den som 

misstänks för brott mot dem borde företrädare kunna utses för barn som vittnen i samma 

relation. Det föreligger nämligen stora risker att ett barns liv kommer påverkas i dessa 

situationer och jag ser därför inte anledningen till att skilja på barnet som målsägande 

och barnet som vittne.165 Om vårdnadshavaren till ett barn som är målsägande inte anses 

vara den bästa att företräda barnet vid en viss tvist borde inte heller vårdnadshavaren till 

vittnen i en liknande tvist vara den bästa att avgöra om barnet ska höras eller inte. Det 

bästa vore enligt mig att en särskild företrädare alltid förordnas tidigt i processen och 

genom det ges befogenhet att bestämma i frågor som kommer upp både under förunder-

sökning och huvudförhandling.166 

Den undersökning som gjordes efter det att möjligheten att förordna en särskild 

företrädare för barn som målsägande infördes, visade att åklagare ansåg att det i och 

med den nya lagen hade blivit lättare att förhöra barn och att barnen inte i samma 

                                                
163 Se Södertörns tingsrätts beslut från den 12 november 2013 i mål B 1322-13 där tingsrätten också 
kallar en sådan situation orimlig. 
164 Artikel 12 barnkonventionen. Se även den svenska lagstiftaren som i SOU 2014:49 s 208 påpekar att 
det är viktigt att barn ska höras. 
165  Se liknande argument av Rikspolisstyrelsen i Delredovisning av regeringsuppdrag avseende 
gemensamma nationella riktlinjer kring barn som misstänks vara utsatta för brott och kriterier för 
landets barnhus, bilaga 1, s 5 f. 
166 Jämför här diskussionen om passande representant för barn i artikel 12 barnkonventionen i FN:s 
barnrättskommitté, Den allmänna kommentaren nr 12 (2009), punkt 32. 
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utsträckning som före lagen tillkom var påverkade av sina vårdnadshavare.167 Om 

barnets rätt att höras enligt barnkonventionen inte är ett tillräckligt argument för 

förändring borde åtminstone denna positiva utveckling för barn som målsägande kunna 

påverka lagstiftaren att göra en liknande förändring även för barn som vittnen. 

 

8.4 Låt rätten avgöra om barn ska höras eller inte 

Den federala regleringen i USA ger inte barn någon möjlighet att undgå att vittna på 

grund av att de är närstående med den tilltalade, till exempel i ett mål om våld i nära 

relationer. Motiveringen till detta är att det är av stor vikt att kunna utreda brott inom 

familjen samt att ett barns vittnesmål inte riskerar att förstöra familjeharmonin då 

familjeharmonin oftast redan är förstörd på grund av dessa brott.168 

De amerikanska argumenten om en förstörd familjeharmoni tycks rimliga men då 

barnen befinner sig i en väldigt utsatt position borde en undantagsreglering för 

närstående ändå finnas. En undantagsreglering gör att barnen inte behöver känna sig 

satta i en komplicerad sits där de eventuellt känner sig tvungna att ljuga för att skydda 

en närstående. Vad Sverige kan anamma ifrån den amerikanska regleringen är 

emellertid kunskapen att familjeharmonin i dessa mål faktiskt ofta är förstörd. På grund 

av detta bör det därför inte vara familjen som ska avgöra om ett barn ska vittna eller 

inte.  

Om barn som bevittnat våld inte ses som brottsoffer i straffrättslig mening eller inte 

tilldelas en särskild företrädare skulle möjligen de problem som uppkommer kunna 

lösas genom att rätten avgör om ett barn ska vittna mot en närstående eller inte. Denna 

bedömning skulle kunna göras på samma sätt som rättens bedömning om barn under 15 

år överhuvudtaget ska höras eller inte.169 

Kammaråklagaren Helen Gestrin berättade under intervjun med henne att åklagare i 

praktiken kan försöka få igenom ett förhör med barnet genom att be rätten avgöra 

frågan, det vill säga om en vårdnadshavare nekar till hörande av barnet kan åklagaren be 

rätten avgöra huruvida barnet ändå kan höras. Enligt henne sker detta bara vid 

                                                
167 Justitieutskottet, Särskild företrädare för barn, s 10. 
168 Se bland annat In re Grand Jury, 103 F.3d 1140, 1146-47 (3d Cir. 1997). 
169 Här avses bedömningen som sker i 36 kap. 4 § RB. 
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allvarligare brott såsom mord eller dråp. 170 Denna lösning kan också ses i ett av 

besluten från Svea hovrätt där hovrätten tillåter att en ljudupptagning med den 

tilltalades barn spelas upp trots att den tilltalades, tillika vårdnadshavarens, samtycke 

saknas. 171  Denna lösning har jag emellertid inte hittat varken i lagtext eller i 

lagförarbeten så om det vore en reell möjlighet vore det bättre att den uttryckligen 

framgår av lagtexten.  

Problemet med denna lagförändring är att den bara löser situationen under en huvud-

förhandling. Det framstår för resurskrävande att kräva ett beslut av en tingsrätt redan 

under en förundersökning. Vid ett svårt bevisläge kan det emellertid krävas att 

åklagaren hör dessa barn redan under förundersökningen för att bland annat kunna 

avgöra om den misstänkte ska åtalas eller inte. Önskvärt vore det därför att något av de 

två ovanstående lagförslagen genomfördes men om det inte skulle anses genomförbart 

skulle detta kunna vara en möjlighet att åtminstone delvis lösa problemet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
170 Kontakt med kammaråklagare Helene Gestrin angående närstående barn som vittnen, 2014-10-01. 
171 Svea hovrätts beslut från den 11 december 2013 i mål nr B 10999-13. 
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9 Slutsatser 

I uppsatsen framgår det att uppemot 10 % av alla svenska barn någon gång bevittnat 

våld mot en närstående i hemmet. Denna upplevelse påverkar barnet allvarligt, ibland 

till och med mer än om barnet självt skulle utsättas för det fysiska våldet. För att 

respektera att vad barnet upplevt har betydelse och är viktigt krävs det att barnet ges 

möjlighet att berätta om detta. Att barnet ska få uttrycka sina åsikter och känslor om 

olika upplevelser i alla frågor som rör barnet är en okränkbar mänsklig rättighet. Trots 

detta tycks barn kunna hindras från att berätta om våld i nära relationer i en rättsprocess 

gentemot den som utövat våldet.  

Mest troligt är det vårdnadshavaren som bestämmer om barnen ska höras. Denna 

reglering grundas på vårdnadshavares bestämmanderätt så som den framgår av 

föräldrabalken; någon specifik reglering som påvisar detta finns nämligen inte i barn-

konventionen eller rättegångsbalken. Antagligen har vårdnadshavare denna 

bestämmanderätt på grund av bilden av att en vårdnadshavare är barnets beskyddare 

gentemot omvärlden oavsett vad. Vårdnadshavare anses genom sitt (oftast) biologiska 

band till barnet automatiskt ha de kunskaper och erfarenheter som krävs för att veta vad 

som är bäst för barnet. 

I praktiken tycks dock avsteg från denna ordning kunna göras för att framförallt främja 

utredningsintresset i målet, vilket både praxis och dokument från Åklagarmyndigheten 

samt åklagare befäster. Detta är emellertid enbart i undantagsfall och huvudregeln tycks 

även i praktiken vara att vårdnadshavares samtycke krävs. 

I ovanstående kapitel har tre lagförändringar föreslagits där det bästa förslaget enligt 

mig vore att införa en ny kriminalisering. Men oavsett om något av mina lagförslag 

genomförs är det viktigt att något görs för att barn ska ges möjlighet att höras om 

bevittnat våld i nära relationer. Dessa barn ska inte längre tillåtas vara de glömda, de 

tysta eller de icke erkända offren.  
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