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Koreferenten, advokat Lena Isaksson, Sverige:

Inledning

Referentens, landsdommer Anne Louise Bormann, Danmark, teser är i stort sett okontroversiella 
och beskriver gällande rättsläge i Danmark. Skillnaderna jämfört med Sverige är inte särskilt 
många förutom att Sverige kanske har en mer generös syn på invandring. Teserna som sådana 
är helt gångbara och jag har egentligen ingen invändning mot någon av dem och detsamma 
gäller slutsatsen under rubrik 8, det vill säga att barnets bästa är ett hänsyn som skall tas och 
skall involveras på många rättsområden även utanför familje- och socialrätten men även att 
hänsyn till såväl privata som offentliga intressen också kan väga tyngre än hänsyn till barnet. 
Avvägningen måste vid alla tillfällen avgöras konkret.

Referenten är domare och jag uppfattar att hon författar sin artikel utifrån den 
yrkesrollen. Hon beskriver det rådande rättsläget utan att formulera några teser över vilka 
förändringar som borde ske för att stärka barnets ställning i det enskilda fallet.

Själv är jag advokat och processar i domstol där jag alltid företräder en part vilket 
innebär att jag utan hänsynstagande till motpart eller andra ska tillvarata just min klients 
intressen. I familjemål, men även i socialmål, som berör barn argumenterar jag naturligtvis 
alltid utifrån att min klients talan är den som är förenlig med barnets bästa. Men det gör ju 
också motpartsombudet och det som slår mig gång på gång är att barnet i familjemålen själv 
inte har en egen röst i form av ett professionellt ombud. 

Tes 1: Ska barnets bästa tillvaratas i praktiken behöver barnet ett eget ombud.

Enligt lagen om vård av unga i Sverige, d.v.s. social skyddslagstiftning, har barnet ett eget 
offentligt biträde i förvaltningsprocessen. Ett biträde som träffar barnet, har möjlighet att göra 
egna utredningar och fri från alla sidohänsyn kan företräda barnet. Barn i asylprocessen har 
ett offentligt biträde men i de fall barnet är en del av en asylsökande familj har barnet oftast 
samma offentliga biträde som sina föräldrar, trots att det kan förekomma motstridiga intressen 
inom familjen. I all annan lagstiftning, med undantag för om barnet är part i brottmål, har 
barnet inget eget professionellt ombud och där ser jag en stor brist. 

Min tes är att ett system där barnet har ett eget ombud på ett effektivt sätt skulle 
bidra till att förverkliga ”barnets bästa” även i praktiken. Det är ett barns rätt att komma till 
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tals. Den rätten uttrycks ofta som barnets vilja. Ett barns vilja att inte vilja uttrycka någon 
vilja ska emellertid också ses som en vilja.  Det är viktigt att ett barns egen uppfattning 
och egna önskemål kommer fram och blir beaktade i familjemål, omhändertagandemål, 
utlänningsärenden och övriga ärenden som berör barn. Vad som är ett barns verkliga vilja kan 
vara svårt att veta. Barn kan på olika sätt påverkas att inta en viss inställning och denna kan 
förändras från dag till dag. Det är därför viktigt att det som ett barn ger uttryck för bedöms med 
sakkunskap och med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Ett engagerat ombud 
för barnet har helt andra möjligheter, och bättre möjligheter, att göra en bedömning av barnets 
egentliga vilja än den beslutsfattande domaren eller ämbetsmannen på myndigheten. 

Tes 2: Ska barnets bästa tillvaratas i praktiken krävs tydliga sanktionsregler.

I Sverige liksom i övriga Norden har vi starka myndigheter och ämbetsmän. Det finns också 
en ideologi av konsensus och i de fall där myndigheter begår fel – även fel som drabbar ett 
barn negativt – saknas ofta tydliga sanktioner mot de felande. Kritik från Justitieombudsman 
och liknande tillsynsorgan kan förekomma och mötas av en reaktion från den kritiserade 
myndigheten av karaktär ”vi gjorde fel, vi ska göra om, vi ska göra rätt” men i praktiken sker 
ingen större förbättring eftersom ingen tvingas ta ansvar och barnet sällan ens har partsställning.

I Sverige har Skolverket numera en möjlighet att, genom det särskilda Barn- och 
elevombudet, föra talan mot skolors huvudmän som ej genomfört åtgärder för att förebygga 
och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling eller upprättat en särskild 
plan över åtgärder för att förebygga sådan behandling. Skadestånd kan utgå i sådana fall 
liksom om huvudmannen eller personalen själv utsätter ett barn för kränkande behandling, 
underlåter att rapportera och utreda tecken på kränkande behandling eller om huvudmannen 
eller personalen utsätter barnet för repressalier på grund av att barnet medverkat i en utredning 
om kränkande behandling eller anmält sådan.

Denna klara sanktionering har medfört en ökad mängd anmälningar mot 
missförhållanden i skolan. Under första halvåret 2014 inkom 718 anmälningar om enbart 
kränkande behandling. Anmälningar mot missförhållanden i skolan har ökat med 36% bara 
sedan 2012.  

Under första halvåret 2014 har Barn- och elevombudet och Skolinspektionen riktat 
kritik om kränkande behandling i 328 fall och begärt skadestånd för en kränkt elevs räkning 
i 22 fall.

Skollagen och sanktionerna tillhör dock undantagen och frågan är om inte fler lagar 
som berör barn borde innehålla sanktioner på liknande vis. 

Tes 3: Barn frihetsberövas i för hög grad.

Referenten tar upp frågan vad gäller utdömande av fängelsestraff mot barn under 18 år. Frågan 
är dock större än så. Vid sidan av utdömande av fängelsestraff frihetsberövas, och i vissa fall 
även isoleras, barn i samband med omhändertagande för fylleri, anhållande och häktning i 
samband med misstanke om brott, på låsta institutioner i samband med vård enligt Lag om vård 
av unga (LVU) och Lag om vård av missbrukare (LVM) samt i samband med verkställighet 
av beslut enligt Utlänningslagen. I Sverige finns dessutom en frihetsberövande påföljd för 
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ungdomar, vid sidan av fängelsestraffet, benämnd sluten ungdomsvård.
Barnombudsmannen i Sverige, Fredrik Malmberg, genomförde en undersökning 

av omfattningen och verkningarna av frihetsberövande av barn under 2011. Resultatet blev 
uppseendeväckande. Vid över 3 000 tillfällen sattes barn i arrest. Samma år häktades 122 barn. 
Rapporten, ”Från insidan”, visar enligt Barnombudsmannen hur Sverige systematiskt bryter 
mot Barnkonventionens regler när barn frihetsberövas.  

Forskningen är samstämmig vad gäller skadeverkningar på barn som frihetsberövas 
och i all synnerhet när de isoleras. Samhället måste anstränga sig för att finna mindre skadliga 
metoder i de enskilda fallen än att frihetsberöva barn. Precis som referenten skriver skall 
frihetsberövande av ett barn användas som en sista utväg och under en så kort tid som möjligt.

Slutsats

”Barnets bästa” har fått ett internationellt genombrott som måttstock i både konventioner 
och inhemsk lagstiftning. Men för att ”barnets bästa” även ska råda i praktiken krävs mer än 
vällovlig lagstiftning. Lagarnas efterlevnad kräver att barnet blir part, får ett eget professionellt 
ombud, att kränkningar mot barnet sanktioneras och att tvång mot barn utformas med större 
beaktande av de skador barn tar av frihetsberövande. 

***

Oppsummering av seksjonsmøtet ved debattlederen, professor Kirsten Sandberg, 
Norge:

Under debatten ble betydningen av beslutningsorganets (domstolens, forvaltningens) 
begrunnelsesplikt fremhevet. Begrunnelsen må vise hvilke momenter som er trukket inn i 
vurderingen av barnets beste, og hvordan disse momentene er veid opp mot hverandre for å 
finne frem til hva som alt i alt er til barnets beste. Hvis avgjørelsen går på tvers av barnets beste, 
må det også fremgå av begrunnelsen hva som har vært mothensynet, og ikke minst hvorfor 
man mener at dette må veie tyngre.

Hvis det, slik som i boligleiemål, ikke legges vekt på barnets beste, eller bare 
begrenset vekt, kan det være interessant å prøve å finne ut hva som er grunnen til det. Den kan 
ligge i at her står andre enkeltpersoners rettigheter på spill (utleierens), og da er det mindre rom 
for å vektlegge barnets interesser. Spørsmålet ble reist om det er slik det bør være i henhold 
til barnekonvensjonen. Det var en viss uenighet i debatten om dommeren kan bygge på at det 
er sosialmyndighetenes ansvar å sørge for bolig til en familie som kastes ut, fordi man har et 
velfungerende sosialsystem, eller om retten har ansvar for å innhente sosialmyndighetenes syn  
før den treffer beslutning om utkastelse av en barnefamilie. 

Angående eksemplet med en forelder som er yrkessjåfør og som mister førerkortet, 
ble det fra norsk side sagt at reglene må være firkantede med lite rom for å ta hensyn til de 
konsekvensene fratakelse av førerkort kan få for barna. Det ble likevel nevnt at det er lettere 
å akseptere at barna må slutte på privatskole enn at forelderen får problemer med å sørge for 
livsopphold. Praktiske problemer som følge av at foreldre  mister førerkortet, slik som at de 
må ta trikken med barnet til skole eller barnehage, kan det ikke tas hensyn til. Situasjonen 
kan stille seg annerledes hvis det dreier seg om et multihandicappet barn som skal bringes til 
dagopphold.
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Straffesaker ble gjenstand for en god del diskusjon. Ved fastsettelse av straff for 
mindreårige som har begått straffbare handlinger, syntes det å være ganske stor enighet om 
at det er riktig å ta hensyn til barnet beste. Det samme gjaldt ved varetektsfengsling. Derimot 
var det uenighet om dette også bør gjelde når det er en forelder som har begått straffbare 
handlinger. Fordi det er en normalsak å ha barn, ble det hevdet at dette i de vanlige tilfellene 
ikke kan tillegges vekt. Det ville slå tilfeldig ut og være i strid med likhetsprinsippet. Der barna 
har spesielle behov, kan det derimot lett bli utslagsgivende. I saker om drap eller alvorlige 
narkotikaforbrytelser mente flere at det å ha barn ikke burde spille noen rolle. Andre hevdet at 
det følger av barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 at barnets beste uansett må vurderes, også når 
det er spørsmål om dødsstraff for en forelder i de land hvor det er aktuelt, og ved fastsettelse av 
lange fengselsstraffer. Det er forskjell for et barn om en forelder kommer ut etter 8 eller 10 år.

I utlendingssaker skal ikke det at saken gjelder et barn gi en bestemt rettsfølge, men 
barnet skal alltid finnes i bevisstheten ved avgjørelser. Familier med barn skal ikke uten videre 
få bli i landet, men barnets beste må være med i vurderingen som et viktig hensyn. I Sverige 
er loven endret med virkning fra 1. juli  2014, fra at det skal tas «synnerligt» hensyn til barnets 
beste, til «särskild», som er sterkere. Norge har nylig fått en dom mot seg i Den europeiske 
menneskerettsdomstolen (Kaplan mot Norge), for ikke å ha lagt tilstrekkelig vekt på barnets 
beste i en utlendingssak.

Det ble også diskutert om barnet burde få en egen representant i forvaltnings- og 
rettssaker for å sørge for at barnets beste blir bedre ivaretatt. Fra dommerhold ble ideen 
imøtegått under henvisning til at dommeren selv tar ansvar for dette. Ikke alle var enige i at 
dette er tilstrekkelig og at det gjør en representant for barnet overflødig.


