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Barnets bästa – hur kan detta säkras i social- och
familjerättsliga procedurer?

Av jur. dr. Kirsti Kurki-Suonio, Finland

Säkerställandet av barnets bästa kan man uppfatta som en processrättslig fråga. Detta
betyder att man i den själva processen tar hänsyn till att rättegången inte på något sätt
riskerar barnets välbefinnande eller barnets rättigheter. En viktig fråga är då, hur
barnet själv kan komma till tals. Enligt barnkonventionens 12 art. har barnet rätt att
påverka avgöranden som angår barnet själv.

Fyra aktuella dokument som är av intresse ur nordiskt perspektiv behandlar temat.
Dessa är: Europarådets konvention om utövandet av barnets rättigheter, Norges offent-
liga utredninger 1998:17 ”Barnefordelingssaker”, Statens offentliga utredningar
2000:77 ”Omhändertagen” och årsberättelsen av den finska delegationen för rätts-
skyddsärenden 2000–2001.

I dessa dokument poängteras å ena sidan barnets rätt att komma till tals och å andra
sidan barnets behov av en egen representant för proceduren. Barnet och dess represen-
tant kan ge för domstolen eller andra myndigheter information om barnets bästa. Det
är ändå viktigt att uppmärksamma att också barnet behöver information.

En egen representant för barnet ges något olika uppgifter i olika dokument. Även om
barnets representant skulle ha särskilda kvalifikationer för sin uppgift kan man fråga
sig, om han alltid kan bidra till en god lösning av proceduren.

Kirsti Kurki-Suonio är född år 1957, blev jur.kand. 1982, jur.lic. 1990 och jur.dr. 1999
vid Helsingfors universitet, studerade i Heidelberg, Tyskland 1982–1983, har medver-
kat som amanuensis, assistent och forskare vid Helsingfors universitet år 1984–2000.
Hennes publikationer behandlar särskilt barnrätt, ofta komparativt. Fr.o.m. hösten
2000 har hon fungerat som föredragande vid riksdagens ombudsmans kansli, där
hennes uppgifter gäller barnets rättigheter och barnets rättsliga position.

1. Familjerättsliga och socialrättsliga procedurer

Det tema som jag har fått gäller frågan hur man kan ta hänsyn till barnets bästa i
familjerättsliga eller socialrättsliga procedurer. Vilka är då de procedurer där man
borde ta hänsyn till barnets bästa? Jag tror att man här närmast har tänkt på
rättsliga procedurer som angår barnets person.

Sådana förfaranden i vilka man betraktar barnets personliga behov och egen-
skaper inom familjerätten är naturligtvis de procedurer som gäller vårdnad om
barnet och umgänge med barnet (”barnefordeling” och ”samvaer”). Motsva-
rande ärenden inom socialrätten är framför allt rättsliga förfaranden inom barn-
skyddet (”barnevern”). Det gäller då konkret oftast förfaranden vid omhänder-
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tagande av barn eller omständigheter efter omhändertagandet, så som kontakten
mellan barnet och föräldrarna eller placering av barnet i ett hem eller i en
institution.1

2. Att säkra barnets bästa

Säkerställande av barnets bästa kan man enligt min uppfattning förstå på två olika
sätt i detta sammanhang. Å ena sidan kan man tänka sig att det betyder att man har
tillgång och tar hänsyn till allt det material som är relevant för bedömningen av
frågan. Man kan väl säga, att man strävar efter en så stor materiell rättssäkerhet
som möjligt. Säkerställande av barnets bästa ur den här materiella synpunkten
förutsätter bl.a. effektivt samarbete mellan olika myndigheter, så som social- och
hälsovårdsmyndigheter. Detta slags säkerställande av barnets bästa förutsätter
även att domstolen har möjlighet att konsultera sakkunniga om bedömningen av
fakta som förutsätter särskild kunskap om barn eller barndomen.

Men man kan enligt min åsikt även uppfatta säkerställandet av barnets bästa ur
en processrättslig synpunkt. Detta betyder att man i själva processen tar hänsyn
till att rättegången inte på något sätt äventyrar barnets välbefinnande eller barnets
rättigheter. En viktig fråga är då om barnet själv kan komma till tals i processen.

Jag har valt att behandla mitt tema ur det senare perspektivet. Jag motiverar
mitt val dels med att jag anser synpunkter som avser materiellt säkerställande av
barnets bästa vara särskilt viktiga i processer som gäller sexuella brott mot barn,
vilket jag alltså inte kommer att behandla i detta sammanhang. Dels motiverar jag
mitt val med att jag anser att frågor om barnets processuella rättigheter är särskilt
aktuella just nu.

I fortsättningen kommer jag först att ta upp fyra aktuella dokument om detta
tema. Dessa är: Europarådets konvention om utövandet av barnets rättigheter,
Norges offentliga utredninger 1998:17 ”Barnefordelingssaker”, Statens offentliga
utredningar 2000:77 ”Omhändertagen” och årsberättelsen given av den finska
delegationen för rättsskyddsärenden 2000–2001.

1 Procedurer som djupt angår barnets person är också de som gäller brott mot barn, särskilt när det är
fråga om sexuellt utnyttjande av barn. Dessa frågor har behandlas av min landsman Robert
Liljenfeldt på det 34:e Nordiska juristmötet i Stockholm 21–23.8.1996 (”Rättssäkerhet i mål om
övergrepp mot barn”). Jag hänvisar här till detta alltjämt aktuella föredrag.
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3. Aktuella dokument

3.1. Europarådets konvention om utövandet av barnets rättigheter

Konventionen om utövandet av barnets rättigheter, nr 160 i ”European Treaty
Series” undertecknades år 1996 och har trätt i kraft 1.7.2000. Inget av de nordiska
länderna har hittills ratificerat den, men den är undertecknad av Finland, Island
och Sverige.

Konventionen gäller särskilt processuella frågor. Den är enligt det officiella
sammandraget inriktad på att säkra barnets bästa, alltså art. 3 i FN:s barnkon-
vention. Jag anser personligen att konventionen dessutom har sitt särskilda fokus i
barnkonventionens artikel 12, som gäller barnets rätt att påverka avgöranden som
gäller barnet självt. Konventionen skall gälla familjerättsliga procedurer som är
av särskilt intresse för barn. Med familjerättsliga procedurer avses i konventionen
till exempel procedurer om vårdnad, boende, umgänge, faderskap, adoption,
omhändertagande osv. Även procedurer angående åtgärder för att skydda
barnets egendom och angående medicinsk behandling av barn har nämnts under
begreppet ”family proceedings”.

Konventionens andra kapitel gäller barnets processuella rättigheter. Den första
av dem (art. 3) gäller barnets rätt till information och rätt att uttrycka sina egna
synpunkter. Jag anser själv att det är väldigt viktigt att konventionen lyfter fram
barnets rätt att få information om rättsliga ärenden, som gäller barnet personligen.
Detta betyder, enligt min mening, att barnets åsikt inte bara är något som till
exempel domarna kan stöda sig på när de letar efter en lösning på ett svårt fall,
utan att det är fråga om barnets behov av information och barnets rätt att påverka
ett avgörande som angår barnet. För att kunna uttrycka sig i saken, måste barnet ju
veta vad saken gäller. Barnet måste naturligtvis vara tillräckligt moget och
förståndigt för att kunna behandla informationen och ta ställning till saken. Denna
fråga har i Europarådets konvention lämnats att bero av de nationella rättsordnin-
garna. Nationella lagar kan alltså sätta åldersgränser, enligt vilka barnens åsikter
skall beaktas i proceduren. I fall inga sådana gränser finns, skall domaren i varje
enskilt fall bedöma om barnet är tillräckligt moget.2

I konventionen betonas även att den information som barnet får måste vara
anpassad till barnets förutsättningar att behandla den (art. 2)3. Efter att barnet har
fått den relevanta informationen i saken, har barnet enligt konventionen rätt att
bli konsulterat och rätt att uttrycka sin åsikt om saken (punkt b art. 3), men
konventionen säger också att barnet även skall ges information om eventuella
konsekvenser av barnets egen åsikt eller av andra möjliga beslut i saken (punkt c

2 Explanatory report, punkt 36. European Convention on the Exercise of Children’s Rights and
explanatory report, Council of Europe 1997.

3 Explanatory report , punkt 28.
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art. 3).4 Domstolen eller någon annan myndighet som fattar beslutet i saken skall
enligt konventionens 6 artikel förvissa sig om att barnet har fått hela den relevanta
informationen och att barnet har konsulterats på ett sätt som är lämpligt med
tanke på barnets förmåga att förstå saken. Detta skall ändå inte ske om det är
uppenbart att en konsultation inte är förenligt med barnets bästa.5

I detta sammanhang bör det även nämnas att enligt artikel 10 skall den
som företräder barnet särskilt förmedla relevant information till barnet och redo-
göra för konsekvenserna av tänkbara beslut, förutsatt att detta inte uppenbart
skulle strida mot barnets bästa (art. 10).6

Barnet har enligt konventionen om utövandet av barnets rättigheter även andra
processuella rättigheter än att bli informerat och konsulterat. Artikel 4 i konven-
tionen ger barnet rätt att ansöka om en speciell representant (special representative)
i processen, om vårdnadshavarna enligt den nationella lagen är uteslutna att
representera barnet på grund av intressekonflikt. Staterna kan emellertid begränsa
barnets rätt till de fall i vilka barnet enligt en nationell lag har nått tillräcklig
mognad.7 Enligt artikel 5 kan medlemsstaterna även ge barnet rätt att ansöka om
en särskild representant (separate representative). Barnet kan alltså ges även rätt
att få en representant eller ett biträde för sig även om någon uppenbar konflikt inte
kan påvisas mellan barnet och dess vårdnadshavare.8

Den ovan nämnda möjligheten att utse en särskild eller separat representant
kan användas av domstolen eller någon annan behörig myndighet. Konventionen
förutsätter ändå inte att domstolen skall ha befogenhet att utse en separat repre-
sentant åt barn (art. 9).9

Jag vill ännu hänvisa till två uppgifter som domstolar och andra beslutsfattande
myndigheter åläggs enligt Europarådets konvention om utövande av barnets rät-
tigheter. Enligt artikel 6 punkt a) måste myndigheten bedöma om den har tillräck-
lig information för att fatta beslut om barnets bästa. Om myndigheten anser det
nödvändigt, skall den skaffa mera information särskilt av barnets vårdnadshavare.
Myndigheten är även hänvisad till att ta hänsyn till barnets egen åsikt enligt
artikel 6 punkt c).

3.2. NOU 1998: 17 ”Barnefordelingssaker”

Den norska kommittén ”barnefordelingsprosessutvalget” föreslog i sin utredning
(NOU 1998:17) ett flertal reformer som har en nära anknytning till familje-

4 Explanatory report, punkt 30–33.
5 Explanatory report, punkt 43–45, 47.
6 Explanatory report, punkt 54–55.
7 Explanatory report, punkt 38–40.
8 Explanatory report, punkt 41–42.
9 Explanatory report, punkt 52–53.
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rättsliga procedurer. Jag begränsar mig här enbart till förslaget om egen advokat
för barn. Förslaget initierades bl.a. av det norska Barneombudet. I den nämnda
utredningen hänvisas även till Europarådets konvention om utövandet av barnets
rättigheter.10

Barnets advokat skulle enligt denna utredning enbart utses för procedurer i
barnefordelingssaker dvs.i vårdnadsärenden vid domstol. Man bör lägga märke
till att eftersom det är möjligt att fylkesmannen fastställer föräldrarnas avtal, om
det motsvarar barnets bästa, gäller proceduren i domstolen endast stridiga
vårdnadstvister.11 Dessutom måste alla äkta par som vill skiljas och har barn
under 16 år delta i en obligatorisk medling. Detsamma gäller ogifta föräldrar med
barn under 16 år, om de vill göra ett vårdnadsärende anhängigt hos domstol eller
fylkesmannen.12 Man kan väl säga att den norska rättsordningen innehåller ele-
ment som är avsedda att begränsa antalet vårdnadstvister hos domstolarna till ett
minimum. Om föräldrarna alltså ändå hamnar i domstolen med sina problem om
barnets vårdnad och umgänge, så kunde man enligt utredningen i framtiden utse
en egen advokat för barnet för att ta tillvara barnets intresse. Kommittén ansåg
emellertid att behov av en sådan speciell advokat för barnet endast skulle uppstå i
undantagsfall, om föräldrarnas inbördes konflikt är av särskilt svår karaktär t.ex.
på grund av misstanke om att den ena av föräldrarna gjort sig skyldig till sexuella
övergrepp mot barnet.

Enligt det norska kommittébetänkandet skulle advokatens uppgift huvudsakli-
gen vara att tillgodose barnets intresse i proceduren. Advokaten skall också ge
barnet information om saken och sådant stöd som barnet behöver. I detta hänseende
motsvarar förslaget de bestämmelser som finns i Europarådets konvention om
utövandet av barnets rättigheter. I enlighet med ett system som har införts i Nya
Zeeland har den norska kommittén föreslagit att barnets advokat också skall ha
kompetens att initiera ett möte mellan parterna och försöka förmedla till dem
hurdan barnets situation är och eventuellt försöka att få till stånd en lösning.13

En viktig skillnad i jämförelse med bestämmelserna i Europarådets konvention
finns också beträffande barnets åsikt. Enligt det norska förslaget skulle det inte
vara tillåtet för barnets advokat att förmedla barnets åsikt till domstolen. I stället
skall advokaten uppmana domstolen att ordna så att barnet hörs i domstolen eller
av någon sakkunnig. På detta sätt vill man förhindra att barnets advokat skulle
bli en extra domare i saken. Man har i någon mån ändå ansett det vara möjligt
att barnets advokat eller representant ger information om barnets åsikter till

10 Enligt uppgifter som kommittén har fått från barn- och familjedepartementets ”höringsnotat” från
maj 1998, står konventionens 4 artikel inte i strid med norsk rätt. Se NOU 1998:17 s. 39, 46–48.

11 Kurki-Suonio: Joint Custody Definitions and Child Care in Practice in Finland, Sweden and
Norway in Year 2000 (in print).

12 Kurki-Suonio: ibid.
13 NOU 1998:17, s. 47.
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föräldrarna, som är parter i målet.14 I Europarådets konvention om utövande av
barnets rättigheter har barnets representant däremot också till uppgift att föra
fram barnets åsikter till myndigheten i fråga ( art. 10).15

Den norska kommittén har också fäst uppmärksamhet vid sådana egenskaper
som en representant eller advokat för barnet borde ha. Kommittén har t.ex. ansett
att det inte är nödvändig att barnets representant är advokat, särskilt om parterna
önskar att någon för barnet redan bekant person kunde representera barnet. Även
om man skulle ge en advokat uppgiften att representera barnet, borde man enligt
betänkandet fästa uppmärksamhet vid advokatens personliga egenskaper, särskilt
vid förmågan att få god kontakt med barnet.16 Barnets särskilda behov har man i
Europarådets konvention enligt min uppfattning försökt tillgodose genom att
tillåta att barnet kan få en egen representant för sina personliga behov enligt art. 5
(separate representative).17

3.3. SOU 2000: 77 ”Omhändertagen”

I Sverige finns bestämmelserna om omhändertaganden, som sker utan föräld-
rarnas eller andra vårdnadshavares samtycke, i lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga, LVU.18 Den svenska regeringen gav under som-
maren 1999 en särskild utredare ett uppdrag att genomföra en översyn av LVU.
Sommaren 2000 överlämnade utredningen sitt betänkande ”Omhändertagen –
samhällets ansvar för utsatta barn och unga”, SOU 2000:77.

Utredningen föreslår i sitt betänkande bl.a. att barnets ställning bör stärkas i
domstolsprocesser som angår omhändertagande, alltså i länsrätten eller i kam-
marrätten.19 Närmare bestämt föreslår man två reformåtgärder i detta hänseende.
För det första föreslås en allmän princip i LVU om barnets eller den ungas rätt att
komma till tals och att bli hörd. Förslaget har som en tydlig förebild artikel 12 i
barnkonventionen.20 Jag är personligen inte helt övertygad om att sådana allmän-
na principer skulle ha en effektiv inverkan på olika slags praktiska åtgärder. Men
utan vidare har allmänna principer någon inverkan, kanske inte minst på allmänna
attityder. Om man ändå strävar efter en effektiv inverkan på barnens rättsliga
ställning, borde man enligt min uppfattning införa bestämmelser av mera konkret
karaktär: Barnet är den svagaste parten i målet. Jag skulle anse det ändamålsenligt

14 NOU 1998: 17, s. 47.
15 Explanatory report, punkt 54.
16 NOU 1998:17, s 48.
17 Den här artikeln binder ändå inte medlemsstaterna på annat sätt än att de måste överväga dessa

möjligheter, explanatory report, punkt 41 och 42. Se också ovan punkt 3.1.
18 Se om tvångsomhändertagandet i Norden Anne-Dorthe Hestbaek: Tvangsanbringelser i Norden, En

komparativ beskrivelse af de nordiske landes lovgivning, Socialforskningsinstitutet 98:15, Køben-
havn 1998.

19 SOU 2000:77, se sammanfattning s. 15.
20 SOU 2000:77, s. 71, 73.
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att barnets intresse skyddas i rättsordningen genom effektivare rättsnormer
snarare än genom allmänna principer, vilka dessutom redan finns i barnkonven-
tionen.

Det andra reformförslaget i den svenska utredningen är dock mycket mera
konkret. På samma sätt som den norska kommittén vill den svenska utredningen
ställa särskilda krav på barnets rättsliga biträde, dvs. i detta fall barnets repre-
sentant i förfarandet i samband med omhändertagande.21 Enligt utredningen har
den svenska regeringen redan i samband med propositionen 1994/95:224 disku-
terat om man borde ställa särskilda krav på de offentliga biträden som företräder
barn i samband med omhändertagande enligt LVU. Detta ansåg man då ändå inte
nödvändigt. Nu har saken kommit i en annan belysning. För det första hänvisar
utredningen till Europarådets konvention om utövande av barns rättigheter, enligt
vilken barnets särskilda representant har till uppgift att t.ex. förmedla relevant
information till barnet osv., såsom jag ovan påpekade.22

Ett annat nytt perspektiv på de krav som ställs på barnets företrädare eller
representant i proceduren enligt LVU följer enligt utredningen av en annan reform
som genomfördes i Sverige. Lagen om särskild företrädare för barn (1999:997)
gäller fall i vilka det finns anledning att anta att ett brott som kan föranleda
fängelse har begåtts mot ett barn av dess vårdnadshavare eller av någon som har
ett sådant förhållande till vårdnadshavaren, att det kan befaras att denna inte kan
ta till vara barnets rätt (1 §). Enligt lagens 5 § kan endast en sådan advokat
förordnas till särskilt företrädare, som på grund av sina kunskaper och erfaren-
heter samt personliga egenskaper är särskilt lämplig för uppdraget.23

Enligt den svenska utredningen är även de barn som lever i en situation där
socialnämnden anser det nödvändigt att ingripa enligt LVU, i en mycket pressad
position. Deras behov av en särskilt kompetent företrädare är därför också stort
och borde enligt utredningen mötas genom nya bestämmelser, vilka föreskriver
att den som förordnas till offentligt biträde för barnet enligt LVU skall ha särskild
fallenhet och särskilda kunskaper för uppdraget.

3.4. Den finska delegationen för rättsskyddsärenden

Den finska regeringen har tillsatt en delegation för rättsskyddsärenden, som har
till uppgift att följa upp hur rättsskyddet förverkligats. Delegationen skall ”sträva
efter att utveckla rättsskyddet på ett övergripande sätt”.24 Särskild uppmärksam-
het skall fästas vid förutsättningarna för rättvis rättegång, rättskipningen i
domstolarna och övriga myndigheter inom justitieförvaltningen. Enligt informa-

21 SOU 2000:77 s. 114–115. Om barnets rättssäkerhet och rättigheter mm. i proceduren om
omhändertagandet i nordiska länder, se Hestbaek (ibid) s. 207–215.

22 Europarådets konvention, art. 10.
23 SOU 2000:77 s. 115.
24 Delegationen för rättsskyddsärenden. Hemsidan: www.oikeusturva-asiainneuvottelukunta.fi
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tionen på delegationens webbsidor, väljer delegationen själv de frågor den
kommer att behandla. Avsikten är att komma med nya synpunkter i den allmänna
juridiska diskussionen och att skapa debatt i det finska samhället om rättsskydds-
frågor.

Delegationen för rättsskyddsärenden ger varje år ut en verksamhetsberättelse.
Delegationens berättelse om verksamheten under åren 2000–2001 kan man läsa
på Internet.25 Ett av de två ärenden som delegationen lyfter upp i sin verksamhets-
berättelse gäller rättsskyddet för barn.26 Delegationen vill förbättra barnens ställ-
ning i procedurer och avser i detta samband procedurer som gäller omhänderta-
gande av barn och andra procedurer som gäller ett omhändertaget barn samt
procedurer som gäller verkställighet av beslut om vårdnad och umgänge. Särskilt
i fråga om procedurer i samband med barnskyddsärenden föreslår delegationen
att man borde överväga frågor som angår barnets rätt att komma till tals och
barnets representant.27 Dessa frågor har tidigare behandlas av kommissionen för
utredning av beslutsprocessen i frågor som gäller barnrätt28 och i statsrådets
barnpolitiska redogörelse till riksdagen, som också gavs år 1995.29

De olika ovan nämnda förslag för att förbättra och stärka barnets ställning i
procedurer gällande barnskyddsärenden kommer säkert att få uppmärksamhet vid
social- och hälsovårdsministeriet, där man redan några år har berett en reform av
barnskyddslagen och närliggande lagstiftning.

4. Några synpunkter för diskussionen om barnets ställning i social-
och familjerättsliga procedurer

Jag har ovan behandlat några aktuella reformförslag som alla gäller barnets
ställning i familje- och socialrättsliga procedurer. Det är kanske inte överraskan-
de, att dessa reformförslag har många gemensamma drag. Nästan alla gäller
barnets rätt att komma till tals och barnets möjlighet att få en egen representant i
rättegången eller förvaltningsproceduren. Avslutningsvis vill jag kort presentera
några perspektiv, till vilka man kanske kan återkomma i diskussionen. Några av
dem har jag redan nämnt ovan.

25 Verksamhetsberättelsen hittar man också på delegationens hemsidor på Internet. Den finns tyvärr
bara på finska. Oikeusturva-asiain neuvottelukunnan kertomus toiminnastaan 2000–2001,
18.12.2001 Helsinki.

26 Toimintakertomus 2000–2001, s. 6.
27 Toimintakertomus 2000–2001, s. 11–12.
28 Kommittébetänkande 1995:12 (med doc. Sami Mahkonen som ordförande).
29 ”Lastensuojelusta kohti lapsipolitiikkaa” Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle, Sosiaali- ja

terveysministeriön julkaisuja 1995:6, s. 21.
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1. Barnets rätt att få information om vad saken gäller och vad som kommer att
hända med honom eller henne

Jag har redan betonat barnets rätt att få information om proceduren. Om man vill
ha information om barnet av barnet själv, så är det naturligt att barnets behov av
information om vad som händer och om sin möjlighet att påverka saken kommer
först. Det är också viktigt att informationen ges på barnets egen nivå, så att det
verkligen är information även ur barnets synvinkel. Först när barnet vet vad som
pågår och vilka alternativ han eller hon har, har barnet en reell möjlighet att bilda
sig en egen åsikt om saken och presentera den för domstolen eller någon annan
myndighet. Först därefter kan man tala om en rättighet för barnet.

2. Barnets rätt att tiga

Det står var och en fritt att använda sig av sina rättigheter. Barnet har således
också rätt att inte göra någon åsikt gällande, alltså rätt att tiga. Barnet vill kanske
inte ställa en förälder fram om den andra eller över huvud taget på något sätt
blanda sig i de vuxnas tvister. Det är ju de vuxna som skall fatta beslut om barnets
vårdnad, umgänge eller omhändertagande. Det är de vuxna som också bär
ansvaret för att barnets bästa förverkligas i beslutet i fråga. Att fatta beslut och
ansvara för dem hör inte till barndomen. Barnet har rätt till en reell möjlighet att
påverka beslut om sin egen framtid, om han eller hon så vill.

3. Barnets egen representant – i vems intresse?

Normalt är det vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna som avgör vad som är bäst
för barnet. Om vårdnadshavarna inte kan komma överens eller om man av någon
orsak inte kan lita på vårdnadshavarens förmåga att fatta beslut i barnets intresse,
måste domstolen eller förvaltningsdomstolen avgöra, vad som är bäst för barnet.
Men vilken roll spelar barnets representant i denna pjäs? Om barnets representant
vet vad som är barnets bästa i det enskilda fallet, vilken är då domarens roll?
Domaren skall ju fatta beslut om vad som är bäst för barnet. Den norska kommit-
tén fäste ju uppmärksamhet vid detta problem.30

Tanken bakom en egen representant för barnet är väl att vårdnadshavaren av
olika skäl kan sakna förmåga att se saken ur barnets synvinkel. Detta tror jag ofta
kan vara fallet i processen i samband med omhändertagande. Man kan även tänka
sig att föräldrarnas inbördes konflikt kan hindra dem att inse vilka behov barnet
har i ett vårdnadsärende. Men kan en representant verkligen bjuda domstolen
något annat än vad föräldrarna kan? Föräldrar förväntas också normalt fungera
som goda föräldrar för barnet även efter proceduren. Man kan tänka sig att den
ena av föräldrarna tror att barnets representant i själva verket företräder den andra

30 NOU 1998:17, s. 47, se ovan punkt 3.2.
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partens intresse, inte barnets, så som han eller hon själv tror sig göra. Det är också
allmänt känt att en förälder kan bli otroligt förbittrad efter en förlorad
vårdnadstvist. Men barnet behöver ju normalt båda sina föräldrar även efter
tvisten. Detta behov kan faktiskt vara starkare hos ett barn, vars föräldrar har
tvistat om dess vårdnad, än hos ett barn, som har blivit omhändertaget och
placerat utanför hemmet.

En extra figur i form av barnets representant kan alltså enligt min mening bidra
till att stärka föräldrarnas inbördes konflikt och försvåra familjens situation ur
barnets synvinkel i vissa fall, men kan i andra fall hjälpa domstolen att hitta den
bästa lösningen för barnet. Min uppfattning är alltså, att en egen representant för
barnet säkert i framtiden kommer att vara ett viktigt instrument i vissa procedurer
som gäller barn. Men man bör noga överväga dess användning.

4. Vem har rätt att företräda barnet som biträde eller representant?

Den norska kommittén och i synnerhet den svenska utredningen betonade att
särskilda krav skall ställas på barnets representant. Dessa krav kan gälla utbild-
ningen och personliga egenskaper. Enligt Europarådets konvention kan en
representant vara en jurist eller en annan lämplig person. En representant kan
enligt Europarådets konvention också vara ett organ, så som en socialmyndighet
(child welfare authority, art. 2).31

Jag själv understöder starkt den svenska utredningens förslag, enligt vilken
särskilda krav bör ställas för den som företräder barnet i en process om omhänder-
tagande.32 Jag tror inte heller att mindre krav skulle behövas för en representant
för barnet i en särskilt svår process om vårdnad, boende och umgänge och jag har
ingen orsak att tänka att den norska kommittén skulle ha avsett att vara mera
anspråkslös i detta hänseende.33 En annan fråga är var man hittar alla dessa
barnvänliga, erfarna experter i barnrätt och gärna i barnpsykologi, som skulle
vara kompetenta att fungera som barnets representanter.

5. Barnets ställning i medling och i överenskommelser

Till sist vill jag lyfta fram vissa ”rättsliga procedurer” som är särskilt vanliga i
nordiska sammanhang. Jag menar olika former av medling, samarbetssamtal,
familjerådgivning osv. och föräldrarnas möjligheter att komma överens om
vårdnaden eller om omhändertagandet av barn. Dessa procedurer har alltid
ansetts ligga i barnets intresse. Ändå står det som händer under dessa samtal och
förhandlingar inte under någon som helst rättslig kontroll. Den här möjligheten att
komma överens baserar sig naturligtvis på tanken att föräldrarna vet vad som är

31 Explanatory report, punkt 25.
32 Se ovan, punkt 3.3.
33 Se ovan, punkt 3.2.
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bäst för barnet och att det inte finns någon orsak att misstänka deras förmåga att
göra så. Ändå betyder detta, om vi i framtidens Norden har särskilda och speciella
representanter för barn i olika social- och familjerättsliga procedurer, att vi å ena
sidan har informella förhandlingar med föräldrarna och å andra sidan stenhårda
rättegångar, där var och en familjemedlem har en eller åtminstone en advokat eller
annan representant, för att nå samma resultat, barnets bästa.
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