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Förord 

Intressebevakningen inom barnskyddet är till för att trygga barnets 

rättigheter 
Sanni Niskala, Mikko Oranen, Hanna Piiroinen och Päivi Sinko 

Tillkomsten av konventionen om barnets rättigheter har beskrivits som en tyst och epokgörande vändpunkt 

i barndomens historia. Det är möjligt att inte ens alla undertecknarna av konventionen var medvetna om 

vilken betydelsefull omdefiniering av barndomen och barnets ställning det var fråga om. Många kanske 

tänkte att det handlade om att göra barn ”delaktiga” i de vuxnas värld utan att ifrågasätta de vuxnas 

agerande. Konventionen vänder dock upp och ner på konstellationen: genom att ge barnet ställning som 

självständig aktör blir förhållandet mellan barndomen och vuxenlivet ett annat. Samtidigt tvingar det även 

vuxenvärlden till förändringar. 

Intressebevakningsprojektet inom barnskyddet har gått vidare på den väg som konventionen om barnets 

rättigheter utstakade. Den nationella lagstiftningen med grund i konventionen hade i någon mån röjt väg 

för projektet, men i mångt och mycket var den närmast ett streck på lagstiftarnas karta snarare än en 

framkomlig väg i naturen. Projektet har fått hitta sina egna vägar och bygga broar åt olika håll. På en del 

ställen har det räckt med ett par stadiga plankor över ett dike, på andra har det handlat om att korsa en 

strid ström mellan aktörer som är fullständigt främmande för varandra. Ibland har man varit tvungen att 

ändra riktning. 

Projektets infallsvinkel till barnskyddet har varit genuint ny och tvingat alla i projektet till grundlig 

eftertanke. Även om utvecklingen av intressebevakningen i vissa europeiska länder som England och 

Tyskland har hunnit längre kan deras system inte direkt överföras på oss. Medan projektet pågick tvingades 

man att på olika fora leta efter svar på såväl kritiska frågor som förvånade kommentarer om vad 

intressebevakning egentligen är och vad den i själva verket behövs till. Detta underlättades i början 

ingalunda av att den då gällande barnskyddslagen inte kände till begreppet intressebevakning utan 

motiveringarna måste hittas på andra håll i lagstiftningen. 

De organisationer som deltog i projektet var i samma båt som övriga som undrade. Medlemmarna i 

styrgruppen har inte alltid haft det lätt när de inom sina egna nätverk har försökt förklara idén med 

projektet och dess mål. Förhastat tolkat skulle detta kunna ses som ett tecken på ett dåligt förberett 

projekt, men i verkligheten har det handlat om att fenomenet är fullständigt nytt. Det har krävts att man 

konstruerar nya former och hittar ord. Trots att detta hade varit mer än nog, har det även gällt att hitta 

arbetssätt och skapa rutiner. 

Några har oroat sig över att barnskyddet håller på att bli mest juridik när en del av beslutsfattandet inom 

barnskyddet i och med den genomförda lagreformen flyttades över på domstolarna. Reformen förde med 

sig även en ny juridisk aktör: intressebevakarna inom barnskyddet. De som oroar sig är dock för sent ute 

och kanske oroar de sig också över fel sak: barnskyddet har redan juridiserats och bra det. Inom 

barnskyddet har samhällets interventioner en kraftig inverkan på barnens och familjernas liv och 

konsekvenserna kan vara livslånga, ibland till och med sträcka sig över generationer. Det är rätt att beslut 

om åtgärder av detta slag bereds omsorgsfullt och fattas med respekt för parternas rättssäkerhet. Det är 

dock befogat att känna oro över hur barnet kommer till tals i det alltmer juridiskt präglade barnskyddet och 

hur det system som utgår ifrån de vuxnas sätt att agera beaktar barnens särskilda behov. 
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Intressebevakningsprojektet har granskat just dessa frågor i syfte att se hur intressebevakningen kan svara 

på dem. 

Projektet var en av de aktörer som bidrog till att intressebevakningen inom barnskyddet fick egna 

paragrafer i den reviderade barnskyddslagen. Trots de brister de slutliga paragraferna är behäftade med 

ger de dock intressebevakningen en stabilare ställning än hittills. Det är fråga om en för myndigheterna 

förpliktande verksamhet. Den stora utmaningen är hur denna förpliktelse ska kunna omformas till praktisk 

verksamhet i kommunerna. Den nya lagen förde med sig en mängd skyldigheter för kommunerna och på 

sina ställen enorma ökningar i barnskyddets klientantal. Intressebevakningen är endast en bland många nya 

saker och dess betydelse och behövlighet har nödvändigtvis inte insetts till fullo. Det gäller att få 

socialarbetarna inom barnskyddet att se att intressebevakningen kan såväl tydliggöra det sociala arbetets 

roll i barnskyddets mångfacetterade och ibland röriga processer som erbjuda nya möjligheter? Följaktligen 

har förhållandet mellan intressebevakarens och socialarbetarens roll även varit en av de mest centrala 

frågorna i projektet. 

I och med projektet har olika synsätt på intressebevakningens innersta väsen börjat framträda. Den externa 

utvärderingen av projektet belyste två motsatta sätt att förstå intressebevakningen på. Enligt det ena är det 

fråga om ett relativt tekniskt och juridiskt instrument som bör tillämpas endast i mycket speciella 

situationer. Enligt det andra och motsatta synsättet handlar intressebevakningen om ett politiskideologiskt 

redskap till hjälp för att främja tillgodoseendet av barnets rättigheter och för att barnets röst ska bli bättre 

hörd inom barnskyddet. 

Det är ingen tillfällighet att det senare sättet att se på intressebevakningen härrörde från 

intressebevakningsprojektet. De medverkande barnskyddsorganisationerna har i all sin verksamhet haft 

som mål att trygga barnens rättigheter och har även utvecklat metoder och redskap för att barnen bättre 

ska komma till tals. Ofta är det en konkret förändring i barnens ställning som lyfter fram behoven av 

ändringar i myndigheternas verksamhet. Eftersom organisationerna inte företräder den offentliga sektorn 

kan de ha bättre möjligheter att föra fram dessa kritiska synpunkter och att vara med och övervaka att 

barnens rättigheter tillgodoses. Just detta mål utgör kärnan i intressebevakningen inom barnskyddet: en 

förbindelse att opartiskt övervaka och försvara barnets bästa i ett pågående ärende. Intressebevakningen 

ska se sakerna på ett annat sätt och ur en annan synvinkel än det kommunala barnskyddet för att faktiskt 

tillföra processen något nytt och betydelsefullt ur barnets synvinkel. 

Organisationerna har i arbetet med att dra upp riktlinjer samt skapa och utveckla ny praxis inom 

intressebevakningen verkat inom det område som ligger dem själva närmast, men givetvis inte agerat 

ensamma. Intressebevakningsprojektet är ett bra exempel på kraften i nätverk och samarbete över 

sektorsgränserna. Aktörer från såväl rättsväsendet som från inrikesministeriets område och den sociala 

servicen har medverkat. Under projektet har man kommit långt i arbetet, som nätverket av 

intressebevakare, handboken och den mångsidiga databanken på nätet visar. Nu är det dock dags för 

vaktbyte där ansvaret för att upprätthålla och utveckla den lagstadgade intressebevakningen inom 

barnskyddet övergår på den offentliga sektorn, dvs. staten och kommunerna. Samtidigt är det viktigt att se 

till att verksamhetens egentliga syfte – att trygga barnets rättigheter på ett sätt som förändrar de vuxnas 

värld – består och förstärks.  

Intressebevakningen inom barnskyddet är på många sätt en stor utmaning. Den är en utmaning för det 

sociala arbetet: hur godta som jämbördig samarbetspartner en självständig aktör som ser på barnskyddet 

utifrån kanske till och med kritiskt. Den är en utmaning även för intressebevakarna själva eftersom de flesta 
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av dem har en bakgrund inom barnskyddet och det sociala arbetet: hur lära sig agera på ett oberoende sätt 

och förstå att man i denna roll endast och enbart företräder barnet. Intressebevakarens medverkan ställer 

även barnets föräldrar i en ny situation. Är intressebevakningen en utmaning för barnet självt? 

Förhoppningsvis inte. För barnet bör intressebevakningen betyda en stark och bärande känsla av att hans 

eller hennes åsikter och erfarenheter är av betydelse och att de vuxna handlar för hans eller hennes bästa. 

Då har intressebevakaren inom barnskyddet fullgjort sin uppgift. 

 

Helsingfors 21.1.2010 

Medlemmar i styrgruppen för projektet Intressebevakning inom barnskyddet: 

Sanni Niskala, Nuorten Ystävät ry 

Mikko Oranen, Förbundet för mödra- och skyddshem rf 

Hanna Piiroinen, SOS Barnbyar 

Päivi Sinko, Utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia vid Helsingfors universitet 
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1 Introduktion till intressebevakningen inom barnskyddet  

Paula Marjomaa, Otso Lapinleimu och Milja Laakso  

När projektet Intressebevakning inom barnskyddet inleddes kunde man i synnerhet i början skönja en viss 

förundran hos aktörerna om vilka uppgifter intressebevakare inom barnskyddet egentligen behövdes för? 

”Varför förordna en intressebevakare för att bevaka ett barns bästa? Det är ju socialarbetarens uppgift! 

Behövs det faktiskt en till som rör om i barnskyddets soppa?” Ofta gällde de kritiska synvinklarna att det för 

barnet betyder att ytterligare en person involveras i processen. På vilket sätt gagnar det barnet? Vad 

behövs dessa ”mjukisar” för när juristerna i egenskap av rättsbiträden kan ta hand om hela ärendet? Varför 

utökas gruppen av aktörer inom barnskyddet just i vår tid med en ”intressebevakare” av detta slag? Vad 

handlar fenomenet om?  

Syftet med den här handboken är att sammanställa de svar på frågorna ovan som de medverkande inom 

projektet tillsammans har kommit fram till under de fem år utvecklingsprojektet pågick. I kapitel 1 

presenteras projektets utgångspunkter: diskussionen om barnets delaktighet, företrädandet och dess 

betydelse samt de delvis motstridiga synvinklar på intressebevakningen gällande barnets person som har 

förts fram i den finländska debatten.  

Kapitlen 2, 3 och 4 bildar en slags handbok för intressebevakningen med anvisningar och information för 

såväl socialarbetaren som bedömer behovet av intressebevakning som för magistraten eller tingsrätten 

som förordnar intressebevakare och intressebevakaren själv. Kapitel 2 redogör för intressebevakningens 

juridiska grundval och intressebevakningens olika faser allt från bedömningen av behovet av 

intressebevakning och ansökan om intressebevakare till att intressebevakningen upphör. Kapitel 3 går steg 

för steg igenom vad som juridiskt sett hör till intressebevakarens roll och uppgifter i barnskyddsprocessens 

olika faser. Kapitel 4 beskriver intressebevakarnas arbete både under en barnskyddsprocess och som 

barnets företrädare i en straffrättslig process. Syftet är framför allt att hjälpa intressebevakarna att skapa 

sig en bild av de olika faserna i arbetet ur ett barnperspektiv.  

Den svenska versionen av handboken är uppdaterad och komprimerad. 

1.1 Intressebevakning inom barnskyddet som fenomen  
När projektet för intressebevakningen inom barnskyddet startades 2005 hade FN:s konvention om barnets 

rättigheter börjat höras och synas i barnskyddsorganisationernas strategier, planer och utvecklingsarbete. 

Redan då talades det mycket om vikten av att barnet är delaktigt och får komma till tals. Inom det sociala 

arbetet ansåg man allmänt att arbetet med barnet ska vara en oskiljaktig del av barnskyddet. 

Socialarbetarna inom barnskyddet blev medvetna om sin skyldighet att bedöma barnets bästa och höra 

barnet vilket bland annat konventionen om barnets rättigheter förpliktigar till.  

Men de aktiva inom barnskyddet insåg dock inte fullt ut vad det egentligen betyder att barnet i och med 

konventionen om barnets rättigheter även juridiskt blev ett rättssubjekt oberoende av sina föräldrar. 

Barnet fick en egen rättslig ställning i beslut som gäller barnet. Det skedde en förändring i relationen mellan 

barn och vuxna. Denna ur intressebevakningens perspektiv mycket viktiga aspekt varken förstods eller 

uppmärksammades. I och med konventionen om barnets rättigheter förpliktigades konventionsstaterna att 

i sin lagstiftning revidera definitionen av barnets rättsliga ställning. Den finländska barnlagstiftningen 

motsvarade till stora delar mycket väl konventionen när den trädde i kraft. Barnskyddslagen hade 

reviderats cirka tio år tidigare och då pågick redan beredningen av konventionen om barnets rättigheter. I 
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statsrådets barnpolitiska redogörelse från 1995 ”Från barnskydd mot barnpolitik” fäste man dock 

uppmärksamhet vid utvecklingen av systemet med gode män och nödvändigheten av att stärka och 

utveckla barnets ställning och rättigheter. I redogörelsen konstaterades att praxisen för att föra barnets 

talan var ordnad på ett otillfredsställande sätt och att vårdnadshavaren hade betydande rättigheter till och 

med i fråga om omhändertagna barn: man lägger lätt större vikt vid förälderns intresse på barnets 

bekostnad och barnet har då inte en jämlik ställning. (Statsrådets barnpolitiska redogörelse SSR 2/1995 rd).  

Förståelse av vad intressebevakning inom barnskyddet innebär kräver en närmare granskning av 

barnskyddets två ibland motstridiga mål, barnets bästa och skyddet för familjelivets integritet. Vid 

granskningen av intressebevakningen som ett fenomen kan man urskilja två synsätt. Intressebevakningen 

ses å ena sidan som en avgränsad juridisk norm som är avsedd att tillämpas endast i undantagsfall. Å andra 

sidan ser man den som ett politisk-ideologiskt mål i anslutning till barnets rättigheter som gör det möjligt 

att barnet kommer till tals på ett effektivare sätt. 

Förekomsten av dessa två rentav motstridiga synsätt framkom tydligt bland annat i materialet från den 

externa utvärderingen av projektet från 2008–2009 och 20111. Synsätten har präglat utvecklingsarbetet 

och sättet på vilket projektet har framskridit. Inom projektet har det funnits stor medvetenhet om i 

synnerhet vissa finländska juridikexperters syn att intressebevakning inte bör tillämpas inom barnskyddet 

annat än i exceptionella och tydliga situationer där vårdnadshavaren är förhindrad att företräda barnet på 

grund av brottsmisstanke eller sjukdom. Enligt detta synsätt är det med tanke på vårdnadshavarens 

rättigheter problematiskt att förordna en intressebevakare i dennes ställe och barnets bästa beaktas i regel 

tillräckligt väl genom ett välskött barnskyddsarbete.  

Det är sant att intressebevakningen inom barnskyddet inte är avsedd att lappa brister, och inte heller ett 

svårt eller dåligt skött barnskyddsarbete. Hur skulle den ens kunna göra det, då det är fråga om en helt 

annan ställning i förhållande till barnet och företrädandet av barnet. Intressebevakningen inom 

barnskyddet har sina rötter i FN:s konvention om barnets rättigheter. Dess syfte är att trygga att barnet 

företräds på ett adekvat sätt vid beslutsfattande som leds av tjänstemän som arbetar med just barnskydd. 

Myndigheternas uppgift är att hjälpa barnet att föra sin talan, men de kan inte föra barnets talan. Häri 

ligger uttryckligen den kärna där myndigheternas och den förordnade intressebevakarens uppgifter skiljer 

sig åt. Intressebevakaren för talan för eller vid sidan av barnet i den process som myndigheten leder. Denne 

bedömer således de facto även barnskyddsarbetet i perspektiv av barnets bästa. Vid behov kan 

intressebevakaren ansöka om någon förmån eller stödåtgärd för barnet eller överklaga myndighetens 

beslut. När en socialarbetare ansöker om en intressebevakare för ett barn i ett svårt barnskyddsärende 

bedömer han eller hon att det finns en intressekonflikt mellan barnet och föräldern eller att förälderns 

behov framhävs på barnets bekostnad i beslutsfattandet. Genom att ansöka om intressebevakare 

säkerställer socialarbetaren samtidigt att barnskyddsprocessen genomförs på ett högklassigt sätt utifrån 

barnets behov, dvs. att en utomstående instans, i det här fallet en intressebevakare, bedömer hela 

processen uttryckligen och enbart ur barnets synvinkel. För intressebevakaren gäller inte heller de krav på 

samarbete och opartiskhet visavi parterna i barnskyddsprocessen som för socialarbetarna, utan denne kan 

koncentrera sig enbart på barnets bästa.  

                                                           
1
 Anttila, Markus ja Juote, Atso (2009) Lastensuojelun edunvalvojahanke, arvioinnin loppuraportti 20.10.2009. och 

Anttila, Markus (2011): Lastensuojelun edunvalvojahanke – Arviointia seitsemän vuoden matkalta. Kehityspiikki 
Tutkimus Oy 17.11.2011. http://www.sosiaaliportti.fi/File/5e8be6a5-d696-48f0-abcb-
43cf4fdfdd27/Raportti_18+11+2011.pdf 



9 
 

Figur 1 visar olika aktörers uppgifter, rättigheter och ställning i barnskyddsprocessen. Det är viktigt att 

komma ihåg att det är socialarbetaren som leder barnskyddsprocessen. Denne har vissa lagstadgade 

skyldigheter gentemot barnet och barnets närstående. Förordnandet av en intressebevakare upphäver inte 

dessa och ändrar på inget sätt socialarbetarens skyldigheter. I en barnskyddsprocess företräder 

vårdnadshavaren både sig själv och barnet utifrån barnets bästa. Det här är två olika uppgifter 

vårdnadshavaren har och som kan skiljas åt. En intressebevakare kan förordnas för barnet och då har 

vårdnadshavaren fortfarande partsställning och rätt att föra sin egen talan. Om barnet har fyllt 12 år har 

barnet talerätt parallellt med sin vårdnadshavare eller intressebevakare om en sådan har förordnats att 

företräda barnet i stället för vårdnadshavaren. Socialarbetarens uppgift är alltid att i samband med 

beslutsfattandet i barnskyddsfrågor bedöma vårdnadshavarens förmåga att föra barnets talan. 

Vårdnadshavaren bör kunna göra åtskillnad mellan barnets bästa och sina egna känslor och behov.  

 

 

Figur 1: Barnets och vårdnadshavarens talerätt i en barnskyddsprocess 

1.2 Utgångspunkterna i projektet Intressebevakning inom barnskyddet  
Sex riksomfattande organisationer och aktörer inom barnskyddet deltog i projektet för intressebevakning 

inom barnskyddet: Rädda Barnen rf, Nuorten Ystävät ry, Förbundet för mödra- och skyddshem rf, SOS-

Barnbyar, Folkhälsan Raseborg och Helsingfors diakonissanstalt. Alla dessa har i sitt barnskyddsarbete 

upplevt att det finns situationer då barnet inte beaktas i tillräckligt hög grad när beslut som gäller barnet 

fattas. Barnets och förälderns intressen kan stå i konflikt med varandra eller förälderns behov framhävas på 

barnets bekostnad. Dessa organisationer har sett intressebevakningen av barnets person både som en 

möjlighet att förbättra barnets ställning och som barnets rätt att bli företrätt vid beslut som gäller barnet.  
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När projektet startade saknade man i Finland både kunskap och uppfattning om när en intressebevakare 

bör anlitas, hur man ansöker om en sådan för ett barn och vad som ingår i en intressebevakares uppgifter. 

Intressebevakningen kopplades då fortfarande allmänt samman med intressebevakningen inom 

förmyndarverksamheten, dvs. att en minderårig företräds i ärenden som gäller hans eller hennes ekonomi. 

I Finland skiljer lagstiftningen på vårdnaden om och förmynderskapet för ett barn. Användningen av termen 

”intressebevakning” i frågor som gäller vårdnaden kan ses som en aning speciell. Bestämmelser om 

uppgifterna i samband med vårdnaden om barn finns i lagen angående vårdnad om barn och 

umgängesrätt. Enligt den är en av vårdnadshavarens uppgifter att företräda barnet i dess personliga 

angelägenheter. Vårdnadshavaren fungerar även enligt förmynderskapslagen som barnets 

intressebevakare i ekonomiska frågor. Det vore kanske tydligare om barnskyddet talade om att företräda 

barnet och om man i vårdnadshavarens ställe förordnade en företrädare och inte en intressebevakare för 

barnet.  

Redan före 2000-talet har det förekommit att man har ansökt om intressebevakare för barn i situationer 

där vårdnadshavaren eller en närstående till vårdnadshavaren varit misstänkt för brott mot barnet. Då 

förordnades vanligtvis ett rättsbiträde med juridisk utbildning till intressebevakare för barnet. Man vaknade 

dock till insikt om att den skyldighet att trygga barnets delaktighet och att ta reda på och höra barnets åsikt 

som följde av konventionen om barnets rättigheter även förutsatte intressebevakare i socialvårdens 

processer. Dessutom ansågs det viktigt att dessa intressebevakare hade förmåga att bedöma barnets bästa 

med tanke på uppväxt och utveckling och att de dessutom kunde möta barnet, stå vid barnets sida och 

stödja barnet i sin uppgift att företräda och föra barnets talan. I Finland saknades intressebevakare som var 

insatta i barns uppväxt och utveckling och vi hade inte heller utbildning för dem som ville bli 

intressebevakare.  

Tio år efter att Finland ratificerat konventionen om barnets rättigheter, dvs. 2001, stiftades en lag som 

möjliggjorde intressebevakning gällande barnets person även i socialvårdsärenden. Denna lag är lagen om 

klientens ställning och rättigheter inom socialvården. När intressebevakningsprojektet startade hade vi 

framför oss 10 § 3 mom. i nämnda lag som föreskriver om möjligheten och skyldigheten att ansöka om en 

intressebevakare för ett barn i stället för vårdnadshavaren om man i ett enskilt socialvårdsärende anser att 

vårdnadshavaren inte kan fungera som barnets intressebevakare och bevaka barnets intresse i ärendet. 

Inom projektet tvingades man till en början att reflektera bland annat över i vilka situationer 

intressebevakning hade tillämpats, i vilka situationer intressebevakare borde anlitas, vilken kompetens 

intressebevakarna inom barnskyddet behöver och vilken utbildning som bör ordnas för dem. Här började 

resan med att sätta upp mål och utveckla arbetet.  

I barnskyddslagen (22 §) som trädde i kraft 2008 förpliktigas en socialarbetare att för ett barn ansöka om en 

intressebevakare som i vårdnadshavarens ställe för barnets talan om vårdnadshavaren inte opartiskt kan 

bevaka barnets intresse i ärendet och en intressebevakare måste förordnas för att ärendet ska bli utrett 

eller i övrigt för att barnets intressen ska tryggas. Att denna tvingande paragraf togs med i barnskyddslagen 

stärkte avsevärt intressebevakningens ställning inom barnskyddet även om det fortfarande finns många 

öppna frågor om paragrafens tillämpning. 

För att skaffa fakta som grund för projektutvecklingen skickade vi hösten 2005 ut omfattande elektroniska 

enkäter till socialförvaltningarna, magistraterna och tingsrätterna i hela landet. Enkäten syftade i första 

hand till att klarlägga tillämpningen av 10 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 

och erfarenheterna av kompetensen och kompetensbehoven hos dem som hade fungerat som 
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intressebevakare. Vi fick 95 (416) svar från socialförvaltningarna, 19 (61) från tingsrätterna och 23 (36) från 

magistraterna. Med svaren som grund bildade vi oss en uppfattning om vad vi skulle satsa på i projektet.  

Vi började även söka internationella perspektiv och exempel på intressebevakningen inom barnskyddet och 

företrädandet av barn. Efter ratificeringen av FN:s konvention om barnets rättigheter hade man under 

1990-talet i flera länder skapat system som garanterade barnet rätt till en företrädare i rättsliga ärenden 

som gällde barnet självt. Som grund för intressebevakningen lyfte man fram ett noggrant iakttagande av 

artiklarna 3 och 12 i konventionen. I dem talar man om att beakta barnets bästa i alla statliga åtgärder som 

rör barnets rättigheter och barnets rätt att uttrycka sina åsikter. I Storbritannien går traditionen att 

förordna en företrädare för barn i vissa administrativa beslutssituationer ännu längre tillbaka (Bilson, Andy 

& White, Sue). Där ser man intressebevakningsarbetet som både krävande och viktigt. Rättsväsendet i 

England och Wales skiljer sig från det finländska så till vida att man i där har en separat familjerättsdomstol, 

medan man i Finland inte har några särskilda domstolar för familjerättsliga ärenden. I England och Wales 

har man försökt trygga barnets ställning genom ett tydligt intressebevakningssystem (se 

http://www.CAFCASS.gov.uk). I Skottland behandlas barnskyddsärenden och straffrättsliga ärenden där ett 

barn är misstänkt inom ramen för Children´s Hearings-systemet. Också i det här systemet har barnets rätt 

till intressebevakare tryggats (Hill et. al. 2002). I England och Wales är det vanligt att förordna 

intressebevakare när socialvården har tvingats att ingripa i en familjs situation och man överväger att 

placera barnet utanför familjen liksom även i adoptionsärenden och i vårdnadstvister i samband med 

skilsmässor.  

I Tyskland blev det 1998 möjligt att anlita intressebevakare i ärenden som gällde ett barn. Professor Ludwig 

Salgo vid Frankfurt universitet är insatt i olika länders intressebevakningssystem. Han anser att den 

engelska s.k. tandemmodellen fungerar bäst (se t.ex. Bilson & White). Modellen ansågs dock för dyr i 

Tyskland som därför skapade ett eget intressebevakningssystem. Intressebevakare anlitas i synnerhet i 

vårdnads- och umgängesfrågor. Deras uppgift är att synliggöra barnets vilja och önskemål. I Tyskland har 

intressebevakarna utbildning inom pedagogik, psykologi, socialarbete och juridik. Intressebevakarna utses 

till uppgiften med beaktande av vilken professionell kompetens som gagnar barnet bäst i det aktuella 

ärendet.  

 

1.3 Regional praxis lägger grund för verksamheten 
Enkäterna i början av projektet, dvs. slutet av 2005, visade att intressebevakningen sågs som viktig, men att 

aktörerna behövde information om i vilka situationer den ska tillämpas och om hur man ansöker om en 

intressebevakare. Det föreföll råda rörande samstämmighet om vikten av intressebevakning i frågor som 

handlade om barnets person, men förvirrande tystnad när man började granska frågan närmare. Ingen 

verkade riktigt veta vad det var fråga om, till vem frågan hörde och vem eller vilken instans som ens borde 

veta något om saken. Redan då stod det klart hur administrativt mångfacetterad intressebevakningen inom 

barnskyddet är och att de olika aktörerna saknade fungerande samarbetsrelationer. Beslutet att ansöka om 

intressebevakning fattas av socialförvaltningen medan ansökningarna behandlas antingen i magistraten 

eller tingsrätten. Via dessa aktörer föll ärendet inom tre ministeriers ansvarsområden: social- och 

hälsovårdsministeriet, justitieministeriet och inrikesministeriet.  

Eftersom det saknades erfarenhet av intressebevakning inom barnskyddet upplevde vi som var med i 

projektet att det inte var möjligt att uppnå några påtagliga framsteg i arbetet utan nära samarbete med 

dessa centrala instanser. Därför valde vi att bygga utvecklingsarbetet på regional pilotverksamhet. Syftet 
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med den regionala pilotverksamheten var att starta intressebevakning inom barnskyddet i pilotområdet i 

fråga, stärka de regionala strukturerna och engagera de lokala aktörerna att i samarbete avtala om 

gemensamma arbetssätt samt försöka finna fungerande praxis för intressebevakningen inom barnskyddet. 

Utvecklingen av den regionala praxisen var nödvändig för att få en praktisk grund för intressebevakningen 

att stå på. För att hitta pilotområden presenterade projektarbetarna i november 2005 projektet vid ett 

arbetsmöte för statligt understödda projekt inom barnskyddet finansierade av Social- och 

hälsovårdsministeriet. Samtidigt lämnades en inbjudan till samarbete i de aktuella projekten. På detta sätt 

kom områdena Länsi-Pohja, Norra Savolax, Tavastehusregionen och s.k. Kaakonkulma med i projektet. 

Utöver dessa var det viktigt att få med representation från de stora städerna i utvecklingsarbetet, vilket vi 

även fick när Tammerfors stad kom med. I Tammerfors hade man redan skapat en modell för 

intressebevakningen för barn med hjälp av handlingsmodellen ”Kädesta pitäen turvaa lapselle” (Handgriplig 

trygghet för barn) som var framtagen inom projektet Turvallisen elämän eväät lapselle (Rustad för ett 

tryggt liv). Projektet har ända från första början försökt få igång verksamheten och få med aktörer både på 

riksnivå och regional nivå. Eftersom det handlar om att bygga upp ett helt nytt tanke- och arbetssätt, tar 

arbetet tid och sker i många avseenden på aktörernas villkor. Efter den regionala pilotverksamheten (2006–

2008) utvecklades praxis och regionala arbetsmodeller för intressebevakningen inom barnskyddet även i 

nya områden där de under projektets gång kraftigt förstärktes. Inom många områden blev 

kompetenscentren inom den sociala sektorn viktiga samarbetspartner. För närvarande finns eller utvecklas 

regionala eller kommunala samordningsstrukturer i Länsi-Pohja-området, Tammerfors stad, Sydöstra 

Finland, Egentliga Finland, Satakunda och Mellersta Finland. För att utveckla och sprida arbetet har det 

utöver de tidigare nämnda områdena även förekommit samarbete med regionala partner i Birkaland, 

Lappland, Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen. En tydlig arbetsfördelning och 

samordningsmodell har skapats för hur det ska vara möjligt att upprätthålla och främja 

intressebevakningen inom barnskyddet såväl regionalt som i hela landet. 

 

1.4 Information  
En modell för intressebevakningsprocessen inom barnskyddet togs fram utifrån den regionala praxisen i de 

pilotområden som arbetade med juridiken i anslutning till intressebevakningen. Dessutom informerade 

intressebevakningsprojektet om god praxis och erfarenheter från länder där intressebevakning har 

tillämpats under en längre tid. Föregångsländerna i Europa är England och Tyskland. Projektet har även satt 

sig in i de modeller som tillämpas i Schweiz, Irland och Skottland. I takt med att man fick information om 

faktiska intressebevakningar, kunde modeller skapas även för hur intressebevakningen ska gå till i 

perspektiv av ett barninriktat socialarbete. På Institutet för hälsa och välfärds webbtjänst, Socialporten, 

lanserades en elektronisk guide om intressebevakning. Valet föll på denna samarbetspartner eftersom 

Socialporten sedan tidigare var ett forum där socialarbetare sökte information. Den var även en neutral 

plattform för denna fråga som vi inte ville att skulle anses angå endast enskilda organisationer. Den 

information som har skapats och producerats under utvecklingsfasen sammanställdes 2010 till en handbok 

om intressebevakning inom barnskyddet.  

Finland har ännu inte några officiella nationella riktlinjer för vad som avses med högklassig 

intressebevakning inom barnskyddet i frågor som gäller barnets person eller hur man kan övervaka enskilda 

intressebevakares arbete. Därför har det setts som viktigt att ta fram gemensamt överenskomna 

kvalitetsrekommendationer för att styra intressebevakarnas arbete. Rekommendationerna gavs ut våren 

2011 och de bidrar till att förenhetliga intressebevakarnas arbete. De ökar transparensen och gör arbetet 
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öppet och förståeligt. De är kopplade till intressebevakningsbanken på Socialporten så att de som anmäler 

sig till banken kan förbinda sig att i sitt arbete följa kvalitetsrekommendationerna. 

Kvalitetsrekommendationerna grundar sig på information om faktiska intressebevakningsfall som har 

samlats in inom projektet för intressebevakning inom barnskyddet och på den lagstiftning som utgör ramen 

för intressebevakningen. De finländska kvalitetsrekommendationerna för intressebevakningen inom 

barnskyddet har bearbetats i samarbete med pilotområdena, personer som arbetar som intressebevakare 

och personer som utbildar sig till sådana. Kvalitetsrekommendationerna har kommenterats även av aktörer 

som arbetar med att utveckla lokala och regionala strukturer för intressebevakningen, bland annat 

kompetenscenter inom den sociala sektorn, utvecklingsprogrammet för social- och hälsovård (Kaste), 

utvecklingsenheter inom barnskyddet och representanter för olika kommuner. 

Information om faktiska intressebevakningsfall och uppföljningsinformation om utvecklingen av 

verksamheten har dessutom samlats in genom en årlig kartläggning av kommunerna åren 2008–2011 samt 

genom att samla in information om intressebevakarnas uppdrag. Barnens erfarenheter och upplevelser av 

intressebevakningen samlades in och publicerades under projektets sista år. Dessa erfarenheter visar att 

intressebevakaren har haft en viktig roll som en stödjande vuxen som gör processen begriplig för barnet 

och som förmedlar barnets syn och åsikt i myndighetsprocessen. 

 

1.5 Utbildning och stöd till intressebevakare och andra verksamma inom 

området 
I syfte att utveckla utbildningen av intressebevakare inom barnskyddet och en välfungerande 

riksomfattande praxis inrättades en gemensam riksomfattande grupp av aktörer från pilotområdena. 

Gruppen samlades sammanlagt fyra gånger för två dagars arbetsmöten 2006–2008. Utifrån erfarenheterna 

från pilotområdena började man planera för utbildning av nya intressebevakare inom barnskyddet. Social- 

och hälsovårdsministeriet deltog i planeringen.  

Den första utbildningen för intressebevakare ordnades efter att den nya barnskyddslagen hade trätt i kraft 

våren 2008 i samarbete med Utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia vid Helsingfors universitet. Valet 

föll på Palmenia som samarbetspartner dels för att verksamheten är riksomfattande, dels för att Palmenia 

har erfarenhet av och visioner för fortbildning av socialarbetare. 

Vid planeringen och genomförandet av intressebevakarutbildningen kom man fram till att man till 

utbildningen söker personer med erfarenhet av barnskyddsarbete och som dessutom är insatta i 

barnskyddets arbetsprocess och hur det är att höra ett barn och ta reda på barnets åsikt. Utbildningen tar 

upp den centrala lagstiftningen inom intressebevakningen och intressebevakarens plats i det finländska 

barnskyddet. Dessutom går man in på vad som avses med barnets bästa, hur man för barnets talan och 

vilka förutsättningarna för arbetet med barn är samt bedömningen av barnets bästa ur 

intressebevakningens synvinkel. Utbildningen omfattar hela intressebevakningsprocessen från 

bedömningen av behovet av intressebevakning till dess avslut.  

Under årens lopp har utbildningen permanentats och våren 2012 ordnades utbildningen för nya 

intressebevakare redan för sjunde gången. Utbildningarna har resulterat i att närmare tvåhundra 

intressebevakare i Finland redan är insatta i barnskydd och företrädande av barn. I anslutning till 

expertbanken på Socialporten som upprätthålls av Institutet för välfärd och hälsa har en bank av 
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intressebevakare insatta i barnskyddsfrågor inrättats. Socialförvaltningarna och magistraterna kan via 

banken leta fram intressebevakare i sina respektive områden.2  

Utöver att fungera som intressebevakare uppmuntrades deltagarna under utbildningen även att delta i 

utvecklingen av intressebevakningspraxisen i sitt eget område och att medverka i gruppen för utveckling av 

intressebevakningsprojektet inom barnskyddet. Många av dem som genomgick utbildningen anslöt sig 

antingen till existerande arbetsgrupper eller inrättade egna arbetsgrupper för intressebevakning i sitt 

område. 

För att främja nätverkandet mellan intressebevakarna även på nationell nivå har kollegiala dagar med 

arbetshandledning ordnats. En annan form av nätverkande och kollegialt stöd är intressebevakarnas årliga 

sommardagar av vilka den första ordnades i juni 2009. Programmet har omfattat även en viss typ av 

fortbildning.  

Utbildningar har även ordnats på olika håll i Finland för socialarbetare inom barnskyddet samt för anställda 

vid magistraterna och domstolarna om hur man bedömer behovet av och ansöker om en intressebevakare. 

De lokala och regionala samarbetspartnerna som kompetenscentren inom den sociala sektorn, 

utvecklingsenheterna inom barnskyddet och de kommunala aktörerna har spelat en viktig roll vid 

organiseringen av dessa utbildningar. Många regionala samarbetspartner har inom sitt landskap ordnat 

samarbetsmöten där representanter för det sociala arbetet, magistraterna, polisen, rättshjälpsbyråerna 

och domstolarna kommer överens om arbetspraxis inom sitt område.  

 

1.6 Påverkansarbete banar väg för barnets rätt till delaktighet 
Enligt FN:s barnkonvention har ett barn rätt att delta antingen själv eller via en företrädare i beslut som 

gäller barnet, men det återstår fortfarande mycket arbete hos oss. Det handlar om samhälls- och 

barnpolitisk påverkan för att på en konkret nivå bana väg för barnets rätt att delta. Det krävs ändringar i 

lagstiftningen, men även välfungerande strukturer, resurser och framför allt fördomsfria föregångare. 

Under sin verksamhet har projektet för intressebevakning inom barnskyddet försökt bedriva aktiv påverkan 

för att detta ska uppnås.  

Projektet har haft stor betydelse för att intressebevakningen inom barnskyddet togs in i den nya 

barnskyddslagen som trädde i kraft 2008. Dessutom har det bidragit till att intressebevakningen inom 

barnskyddet finns med i många broschyrer och rekommendationer om barnskydd (t.ex. Handbok för 

barnskyddet). Projektet har även fört fram behoven av utveckling och myndighetsstyrning inom 

intressebevakningen och fört en dialog med myndigheterna. Påverkansarbetet har skett i nära samarbete 

med bland annat barnombudsmannen. Det krävs dock fortfarande direktiv från statens sida om 

intressebevakningen inom barnskyddet och till vissa delar även reglering. Barnskyddslagen innehåller till 

exempel inte några bestämmelser om en intressebevakares behörighet eller arvode och inte heller om 

intressebevakningens administration och övervakning. Även frågor om intressebevakningens kvalitet är i 

mångt och mycket beroende av den praxis som har uppstått i praktiken.  

                                                           
2
 Eftersom Socialportens intressebevakarbank är finskspråkig ger Rädda Barnen på Åland r.f. intressebevakare som 

verkar på svenska på Åland möjligheten att ha sina kontaktuppgifter också på hemsidan www.raddabarnen.ax. Här 
kan man också ladda ner svenskspråkiga blanketter. 



15 
 

Finland har fått anmärkningar från FN:s kommitté för barnets rättigheter. Anmärkningarna har bland annat 

gällt att barn i Finland råkat ut för alltför långa vårdnadstvister och att barn inte har möjlighet att i tillräcklig 

utsträckning delta i domstolsprocesser. Båda frågorna hör ihop med diskussionen om när ett barn ska ha 

rätt till en företrädare i beslut som gäller barnet självt.  

Vid domstolsbehandling av vårdnads- och umgängesfrågor är barnet inte part i målet. Detta har motiverats 

med att det handlar om en tvist mellan de vuxna och att man vill skydda barnet från att hamna mitt i 

tvisten. Praktisk erfarenhet har dock visat att barnet just i vårdnads- och umgängesfrågor kan bli en 

spelbricka och ett instrument i årslånga tvister och det verkar som om ingen har möjlighet att ingripa. Kan 

man inte just i dessa fall med sinsemellan grälande vårdnadshavare anse att deras förmåga att se till 

barnets bästa är i den grad nedsatt att barnet har rätt till en egen företrädare? Företrädaren fungerar inte 

enbart som barnets stöd i processen utan kan även påverka hur ärendet avgörs. Företrädaren behövs även 

för att förklara och gå igenom besluten med barnet. I vårdnads- och umgängestvister är det 

socialförvaltningens uppgift att lämna ett opartiskt utlåtande och sin syn på barnets bästa. Socialarbetarna 

är dock inte med när dessa processer handläggs och kan därför inte vara ett stöd för barnet i dessa 

situationer. Vi anser att man åtminstone bör klarlägga om det är möjligt att skapa en barnvänlig rättspraxis 

i vårdnadstvister där barnet kan delta via sin företrädare och bli hört och skyddat i dessa situationer. Oron 

över barn som lever mitt uppe i vårdnadstvister har varit ett centralt tema i diskussioner med både 

socialarbetare och ett antal tingsrättsdomare om situationer där en intressebevakare skulle kunna 

säkerställa barnet ett rättvist och tryggt deltagande i barnets eget ärende.  

Vid arbetet inom projektet Intressebevakning inom barnskyddet har diskussionen om situationer där 

barnets vårdnadshavare eller en närstående misstänks för ett brott mot barnet ofta varit aktuell och där 

det således förordnas en intressebevakare för barnet. I dessa situationer förordnas i regel en jurist som 

intressebevakare med motiveringen att det är juridisk processhantering som krävs. För dessa har vi inom 

vårt projekt dock prövat och utformat en tandemmodell som presenteras även i den här handboken. Ur 

barnets synvinkel kan en straffrättslig process vara mycket krävande. Juristerna träffar nödvändigtvis inte 

barnet medan processen pågår. Barnet kan bli helt ensamt och utan förklaringar och stöd i en situation där 

den ena vårdnadshavaren misstänks ha misshandlat barnet, vilket barnet självt har berättat om till exempel 

i skolan men där något åtal inte väcks på grund av att bevis saknas. Tyvärr fortsätter inte heller 

barnskyddsmyndigheten i dessa fall alltid arbetet med familjen som lämnas att genomleva denna situation 

utan stöd. Enligt vår syn tillför en intressebevakare som är insatt i barns uppväxt och utveckling i denna 

situation ett mervärde genom att se till att familjen och barnet får stöd från processens början till dess slut 

och genom att under processen vara barnets stöd och tolk.  
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2 De olika faserna av intressebevakning inom barnskyddet 

Tiina Tammi och Otso Lapinleimu 

 

Intressebevakarens uppdrag i korthet 

En intressebevakare inom barnskyddet har i uppdrag att utreda barnets önskemål och åsikter 

och bedöma vad som är bäst för barnet. Hans eller hennes viktigaste uppgift är att företräda 

barnet och att föra fram barnets åsikt och vad som är den bästa lösningen ur barnets synvinkel.  

Intressebevakaren har en ansvarsfylld uppgift som barnets opartiska företrädare och måste 

därför vara oberoende av alla andra som är delaktiga i ärendet. Vid bedömningen av vad som är 

till barnets bästa måste intressebevakaren granska alla som är involverade i barnets liv och 

likaså myndigheternas agerande i ärendet, dvs. att bedöma om alla behövliga åtgärder har 

vidtagits för att tillvarata barnets intresse. 

Intressebevakaren ska utreda barnets önskemål och åsikter och vad som är till barnets bästa i 

den aktuella situationen samt att föra fram dem inför myndigheten. Det är en krävande uppgift 

och intressebevakaren måste därför ha stor erfarenhet av arbete med barn. Det är inte alltid 

möjligt att följa barnets önskemål. Om intressebevakaren handlar i strid med barnets åsikt är 

det viktigt att noga förklara för barnet varför man har gjort det. Intressebevakaren ska också se 

till att barnet har förstått innehållet i de beslut som handlar om barnet.  

Intressebevakaren har rätt att läsa myndigheternas handlingar om barnet. Det är bra om 

intressebevakaren inleder sitt uppdrag med att sätta sig in i hur arbetet med barnet har skötts 

tidigare, vad som har beslutats och vilka uppgifter som är centrala i ärendet. 

Det är viktigt att intressebevakaren bildar sig en uppfattning om hur andra instanser har arbetat 

med ärendet och vilken syn de har haft. Intressebevakaren måste samtidigt bevara sitt 

oberoende för att kunna bilda sig en egen uppfattning om barnets bästa. Intressebevakarens 

uppfattning om vad som är till barnets bästa kan ibland avvika till exempel från 

socialförvaltningens syn på saken. 

Om det i intressebevakningen även ingår sådana ekonomiska frågor som ingår i en allmän 

intressebevakares uppdrag ansöker man vid behov om en allmän intressebevakare för de 

ekonomiska frågorna. 

Vid intressebevakning i samband med en straffrättslig process krävs juridiskt kunnande under 

förundersökningen och rättsprocessen. Det är en uppgift för barnets rättsbiträde. 

Intressebevakaren och rättsbiträdet har olika roller, men det är viktigt att de samarbetar i 

rättsprocessen för att på bästa sätt tillvarata barnets intresse. Samarbetet mellan dem spelar 

en väsentlig roll i de processer som hamnar inför domstol. 
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I det här kapitlet går vi igenom de olika faserna av intressebevakningen inom barnskyddet. Beskrivningen 

bygger på den juridiska grunden för barnskyddet, dvs. de lagbestämmelser som reglerar 

intressebevakningen inom barnskyddet. Inledningsvis går vi igenom allmänna frågor som hör samman med 

tillsättandet av intressebevakare och barnets delaktighet. Därefter går vi närmare in på paragraf 22 i 

barnskyddslagen som innehåller de juridiska ramarna för intressebevakningen. Därefter presenterar vi 

intressebevakningens olika faser enligt det ovanstående schemat, dvs. bedömning av behovet av 

intressebevakning, ansökan om intressebevakare, beslut om intressebevakning, intressebevakarens 

uppgifter och intressebevakning avslutas. Varje fas beskrivs efter hur intressebevakningen framskrider som 

juridisk process. Efter den allmänna beskrivningen av intressebevakningsprocessen fördjupar vi oss i kapitel 

3 och 4 i de olika faserna av en intressebevakares arbete. 

2.1 Allmänt om intressebevakning 
När det gäller intressebevakning kan man dela upp människorna i myndiga och omyndiga. En myndig 

person kan till fullo föra sin talan vid bevakandet av sina intressen medan en omyndig persons rätt till detta 

är begränsad på ett eller annat sätt.  

Den som har fyllt 18 år är i princip myndig. Om man bedömer att en myndig persons förmåga att bevaka 

sitt intresse av någon anledning är nedsatt, kan han eller hon förklaras omyndig. En person under 18 år är 

omyndig på grundval av sin ålder. 

Den som är omyndig anses behöva hjälp av en utomstående för att bevaka sina intressen i olika 

sammanhang. En sådan person kallas intressebevakare. En intressebevakare kan förordnas med stöd av 

lagen eller genom ett särskilt förordnande. 

När det gäller minderåriga barn är principen att vårdnadshavaren bevakar barnets intresse i olika 

sammanhang. Vårdnadshavaren är således enligt lagen skyldig att sörja för barnets ekonomi och personliga 

behov som omsorg, uppfostran osv. Ekonomiska frågor regleras i 4 § 1 mom. i lagen om 
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förmyndarverksamhet enligt vilken vårdnadshavarna är intressebevakare för ett barn om inte något annat 

har bestämts. I fråga om vårdnaden om barn står det i 4 § 3 mom. i lag angående vårdnad om barn och 

umgängesrätt att vårdnadshavaren företräder barnet i dess personliga angelägenheter om inte i lag är 

annorlunda är stadgat.  

Intressebevakaren ska vara barnets betrodda person som bevakar dennes intressen, företräder denne och 

fattar beslut i frågor som han eller hon enligt förordnandet ska ta hand om. Intressebevakaren träder i 

barnets (huvudman) ställe, eller i den lagenlige intressebevakarens (t.ex. vårdnadshavaren) ställe om denne 

är förhindrad. Intressebevakarens befogenheter härleds utifrån vem intressebevakaren är satt att ersätta. 

2.2 Barnets ställning i relation till intressebevakningen 

 

Rätt till delaktighet 

Oberoende av vårdnadshavarens rätt att företräda barnet har barnet självt rätt att utifrån sin ålder och 

utvecklingsnivå delta i beslut som gäller barnet självt. En av de tre centrala principerna i FN:s 

barnkonvention handlar om barnets rätt till delaktighet. Enligt artikel 12 i konventionen ska 

FN:s barnkonvention artikel 3 och 12 

Artikel 3  

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska barnets 

bästa komma i främsta rummet. 

Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som 

behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer 

dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och ska för 

detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder. 

Konventionsstaterna ska säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för 

vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller 

säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn. 

Artikel 12  

Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt 

uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter ska tillmätas betydelse i 

förhållande till barnets ålder och mognad. 

För detta ändamål ska barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom 

företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella 

lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet. 
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konventionsstaterna tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i 

alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och 

mognad. 

Olika former av delaktighet 

Juridiska uttrycksformer för barnets delaktighet är att man utreder barnets önskemål och åsikt, hör barnet 

och låter barnet använda sin talerätt3. I frågor som handlar om barnet måste barnets önskemål och åsikter 

utredas oavsett barnets ålder och de bör beaktas på det sätt som barnets utvecklingsnivå förutsätter. En 

sådan utredning är i allmänhet inte formbunden.  

Vid beslut som handlar om barnet ska barnet enligt lagen höras och ges rätt att uttrycka sin självständiga 

åsikt. De här formerna av delaktighet ska genomföras i den form som lagen anger och de är i lagen 

kopplade till barnets ålder. För att skyldigheten att höra barnet ska anses vara uppfylld måste barnet 

bevisligen ges tillfälle att bli hört innan ett beslut fattas, men barnet är dock inte skyldigt att utnyttja den 

här rätten.  

Rätten att föra sin talan är den starkaste formen av delaktighet. Med den avses en parts rätt att ansöka om 

en förmån, tjänst eller motsvarande, att yrka på ett beslut, att bli hörd innan beslut fattas, att självständigt 

kunna söka ändrig i ett beslut och att ge sitt samtycke till en åtgärd eller att tacka nej till den.  

Kapitel 4 i barnskyddslagen innehåller bestämmelser om barns rätt till delaktighet. I 20 § i samma lag finns 

bestämmelser om utredandet av barns önskemål och åsikter samt om hörandet. Lagens 21 § innehåller 

bestämmelser om barns rätt att föra talan. Samma kapitel innehåller även bestämmelser om 

intressebevakningen inom barnskyddet där målet är att stärka barnets delaktighet.  

2.3 Bedömning av behovet av intressebevakning 

Förhinder för barnets intressebevakare eller vårdnadshavare 

Det kan uppstå situationer där barnets lagenliga företrädare (till exempel vårdnadshavare) eller den som 

särskilt förordnats att företräda barnet av en eller annan anledning inte kan bevaka barnets intresse på ett 

                                                           
3
 Läs mer om olika former av barns delaktighet i barnskyddslagen i kapitel 3. 
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opartiskt sätt. För sådana situationer innehåller lagstiftningen tvingande bestämmelser om att företrädaren 

vid förhinder ska ställas utanför uppgiften. Barnets vårdnadshavare kan enligt 11 § i lagen om 

förmyndarverksamhet ställas utanför bevakningen av barnets ekonomiska intressen om vårdnadshavaren 

på grund av sjukdom eller annan orsak är förhindrad att bevaka barnets intresse. Enligt 32 § 2 mom. i lagen 

om förmyndarverksamhet får vårdnadshavaren inte heller fungera som barnets intressebevakare i 

ekonomiska frågor om motparten i ärendet är vårdnadshavaren själv, vårdnadshavarens make, maka eller 

barn eller någon som vårdnadshavaren representerar. I sådana situationer kan man utse en ställföreträdare 

för intressebevakaren (vårdnadshavaren). Enligt 10 § 3 mom. i lagen om klientens ställning och rättigheter 

inom socialvården ska en ansökan eller anmälan om förordnande av intressebevakare i vårdnadshavarens 

ställe göras, om det i ett enskilt socialvårdsärende finns grundad anledning att anta att vårdnadshavaren 

inte opartiskt kan bevaka barnets intresse. 

Vid riksdagsbehandling av lagstiftningen om revidering av förmyndarverksamheten konstaterades att 

intressekonflikterna mellan minderåriga och deras vårdnadshavare vanligtvis förekom inom vissa sektorer 

som till exempel social- och hälsovården och skolväsendet. Det föreslogs att bestämmelserna om 

intressebevakning inom dessa skulle tas in i de speciallagar som reglerar dessa i stället för den allmänna lag 

om förmyndarverksamhet som i första hand reglerar ekonomiska angelägenheter. 

Barnskyddslagen är en speciallag vars 22 § ska tillämpas i barnskyddsärenden som gäller barnets person 

och där vårdnadshavaren anses förhindrad när det gäller bevakandet av barnets intresse. 
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  4 kapitel i barnskyddslagen 
Barns delaktighet 

20 § Utredande av barns åsikt och hörande av barn 
Då barnskydd genomförs ska barnets önskemål och åsikt utredas och beaktas enligt barnets ålder 
och utvecklingsnivå. Barnets åsikt ska utredas finkänsligt samt så att det inte onödigt skadar 
relationerna mellan barnet och föräldrarna och andra personer som står barnet nära. Sättet att 
utreda barnets åsikt och dess huvudsakliga innehåll ska antecknas i de barnskyddshandlingar som 
rör barnet. 
Ett barn som fyllt 12 år ska ges tillfälle att i enlighet med 34 § i förvaltningslagen (434/2003) bli 
hört i ett barnskyddsärende som gäller barnet självt. 
Endast i det fall att utredningen skulle äventyra barnets hälsa eller utveckling eller det i övrigt är 
uppenbart onödigt behöver barnets åsikt inte utredas. 
I samband med utredande av åsikt och hörande får barnet inte lämnas sådana uppgifter som 
äventyrar dess utveckling eller strider mot någon annan synnerligen viktig enskild fördel för 
barnet. 
21 § Barnets rätt att föra talan 
Ett barn som fyllt 12 år har vid sidan av vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare rätt 
att föra sin talan i ett barnskyddsärende som gäller barnet självt. 
22 § Förordnande av intressebevakare som ställföreträdare för vårdnadshavaren 
För ett barn ska i ett barnskyddsärende förordnas en intressebevakare som i vårdnadshavarens 
ställe för barnets talan, om 
1) det finns grundad anledning att anta att vårdnadshavaren inte opartiskt kan bevaka barnets 
intresse i ärendet, och 
2) en intressebevakare måste förordnas för att ärendet ska bli utrett eller i övrigt för att barnets 
intressen ska tryggas. 
Ansökan om förordnande av intressebevakare kan göras av den magistrat som är 
förmyndarmyndighet enligt lagen om förmyndarverksamhet (442/1999), det organ som ansvarar 
för socialvården eller vårdnadshavaren själv. 
En magistrat som är förmyndarmyndighet kan förordna en intressebevakare, om 
vårdnadshavaren och det organ som ansvarar för socialvården är eniga om detta. I annat fall 
förordnas intressebevakaren av domstol. På förordnande av intressebevakare tillämpas vad som i 
lagen om förmyndarverksamhet eller i någon annan lag föreskrivs om förordnande av en 
ställföreträdare för intressebevakaren. 
23 § Intressebevakarens arvode och kostnader 
För kostnader som uppstår vid förordnandet av intressebevakare enligt 22 § samt för 
intressebevakarens arvode och kostnader svarar den kommun som enligt 16 och 17 § svarar för 
att barnskydd ordnas. 
24 § Ansvar för tryggandet av barnets bästa 
Den socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter ska övervaka att barnets bästa 
tillgodoses samt på tjänstens vägnar hjälpa barnet eller den unga personen att föra sin talan och 
vid behov anvisa barnet eller den unga personen rättshjälp eller se till att ansökan om en 
intressebevakare för barnet görs i de situationer som avses i 22 §. 
Det organ som ansvarar för socialvården ska vara representerat vid förundersökning och 
domstolsbehandling av en straffbar gärning som ett barn uppges ha begått samt vid handläggning 
av ett ärende som gäller avstängning av ett läropliktigt barn från skola i det organ som ansvarar 
för undervisningsväsendet, om detta inte bedöms som uppenbart obehövligt av det organ som 
ansvarar för socialvården. Organet ska vid behov hänvisa barnet till medling enligt lagen om 
medling vid brott och i vissa tvister (1015/2005). 
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Närmare granskning av 22 § i barnskyddslagen 

Enligt 22 § i barnskyddslagen ska ett barn i ett barnskyddsärende förordnas en intressebevakare som i 

vårdnadshavarens ställe för barnets talan, om det finns grundad anledning att anta, 1) att vårdnadshavaren 

inte opartiskt kan bevaka barnets intresse i ärendet, och 2) en intressebevakare måste förordnas för att 

ärendet ska bli utrett eller för att barnets intressen i övrigt ska tryggas.4 

Genom förordnandet av intressebevakare ställs vårdnadshavaren utanför sin lagstadgade uppgift att 

bevaka barnets intresse och att föra barnets talan enligt 4 § 3 mom. i lagen angående vårdnad om barn och 

umgängesrätt, eftersom intressebevakaren inträder i vårdnadshavarens ställe i det ärende som 

intressebevakaren är förordnad för. Intressebevakare kan förordnas även för ett barn som är 

omhändertaget. Omhändertagandet innebär inte i princip att vårdnadshavaren förlorar sin rätt att föra 

barnets talan, även om det organ som ansvarar för socialvården enligt 45 § i barnskyddslagen har rätt att 

för uppnåendet av syftet med omhändertagandet besluta om barnets vistelseplats samt om vård, 

uppfostran och tillsyn, den övriga omsorgen om barnet samt om sådan undervisning och hälsovård som 

behövs för att förverkliga dessa. 

När en intressebevakare förordnas är det samtidigt viktigt att komma ihåg att ett barn som fyllt 12 år enligt 

21 § i barnskyddslagen vid sidan av vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare har rätt att föra 

sin egen talan i ett barnskyddsärende som gäller barnet självt. Vårdnadshavaren bibehåller likaså sin 

partsställning och har därmed rätt att föra sin egen talan. Förordnandet av en intressebevakare kan inte 

inskränka på ovannämnda rättigheter.5 

En intressebevakare kan förordnas i ett barnskyddsärende enligt 22 § i barnskyddslagen. Ett 

barnskyddsärende inleds enligt 26 § 1 mom. i barnskyddslagen på ansökan eller när en socialarbetare har 

mottagit en barnskyddsanmälan eller på något annat sätt fått kännedom om ett barn som eventuellt är i 

behov av barnskydd. En klientrelation inom barnskyddet inleds enligt moment 3 när barnskyddsåtgärder 

vidtas i brådskande ordning eller när ett beslut om att utreda barnskyddsbehovet har tagits. Förordnandet 

av intressebevakare torde förutsätta att en klientrelation i ett barnskyddsärende redan har inletts, 

eftersom det inte torde vara möjligt att dessförinnan utreda om det finns förutsättningar för att förordna 

en intressebevakare. I regeringens proposition (RP 252/2006) konstaterades att en intressebevakare för 

barn kan förordnas oavsett om ärendet är anhängiggjort hos de sociala myndigheterna eller i domstol. 

Trots att man i den ovannämnda propositionen endast har åberopat ärenden som är anhängiggjorda kan en 

intressebevakare förordnas för ett barn för att föra barnets talan i s.k. faktisk förvaltningsverksamhet, dvs. 

när någon ansökan av en part inte är anhängiggjord och när myndigheterna inte heller i övrigt bereder ett 

ärende som förutsätter ett förvaltningsbeslut som kan överklagas, utan det är fråga om genomförande av 

barnskydd.6 

Ett ärende om misstankar om brott mot ett barn kan anhängiggöras och gör det också ofta i samband med 

att en barnskyddsanmälan kommit in till socialförvaltningen. När klientrelationen har inletts kan man 

ansöka om intressebevakare enligt barnskyddslagen. 

                                                           
4
 Bestämmelsen innehåller formuleringen "bör förordnas" om förordnandet av en intressebevakare, om 

förutsättningarna i paragrafen är uppfyllda. Under lagberedningen innehöll formuleringen fortfarande en villkorlig 
formulering "kan förordnas", men formuleringen ändrades under riksdagsbehandlingen. 
5
 Se figur 1: Barnets och vårdnadshavarens talerätt i en barnskyddsprocess, sid. 9. 

6
 Se även kapitel 3, sid. 35. 
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Vårdnads- om umgängestvister tas ofta upp av socialarbetare och andra som exempel på situationer där de 

anser att en intressebevakare borde förordnas för barnet. Till skillnad från barnskyddsärenden är barnet i 

de här processerna dock inte part i juridisk mening. Enligt 14 § i lag angående vårdnad om barn och 

umgängesrätt har föräldrarna ensamma eller tillsammans, vårdnadshavaren eller socialnämnden rätt att 

anhängiggöra ärendet och att föra talan. Enligt 11 § i samma lag bör barnets åsikt dock utredas och enligt 

15 § bör barnet höras. I de här fallen kan man således inte förordna en intressebevakare enligt 

barnskyddslagen i ärenden som gäller vårdnad och umgängesrätt om ärendet inte blivit så tvistigt och 

svårlöst att det är befogat att anhängiggöra ett barnskyddsärende och att inleda en klientrelation. 

Grundad anledning att anta 

Enligt 22 § i barnskyddslagen ska en intressebevakare förordnas om det finns grundad anledning att anta 

att vårdnadshavaren inte opartiskt kan bevaka barnets intresse i ärendet. Med grundad anledning avses att 

det vid objektiv bedömning finns anledning att anta att vårdnadshavaren hamnar i en lojalitetskonflikt eller 

att det finns en uppenbar intressekonflikt som äventyrar vårdnadshavarens opartiskhet. Så är fallet till 

exempel i situationer där vårdnadshavaren eller någon som står vårdnadshavaren nära misstänks för ett 

brott mot barnet. Vårdnadshavarens oförmåga att på ett opartiskt sätt bevaka barnets intresse kan bero på 

hälsoproblem. Även passivitet hos vårdnadshavaren när det gäller att föra barnets talan kan leda till att 

kriterierna för att en intressebevakare ska förordnas är uppfyllda. 

Innan den nya barnskyddslagen trädde i kraft kunde man i ett barnskyddsärende förordna en 

intressebevakare med stöd av 10 § 3 mom. i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården. 

I sitt prejudikat HD 2004:44 ansåg högsta domstolen att kriterierna för förordnande av intressebevakare var 

uppfyllda i en situation där det på grund av meningsskiljaktigheter om umgänget fanns grundad anledning 

att anta att barnens vårdnadshavare i samband med att vårdplanen sågs över inte tillräckligt väl klarade av 

att skilja å ena sidan sina egna önskemål och å andra sidan barnens önskemål och behov och därmed på ett 

opartiskt sätt bevaka barnens intresse. Det fanns också risk för en intressekonflikt mellan barnen och 

föräldrarna. 

I propositionen om lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (RP 137/1999) nämns 

som exempel på förordnande av intressebevakare även krissituationer som handlar om barnets integritet. 

Känsliga uppgifter om barnet antecknas ofta i socialmyndigheternas handlingar i samband med 

barnskyddsåtgärder. Om föräldrarna lämnar ut sådana uppgifter till utomstående eller media kränker det 

barnets integritetsskydd och skadar barnet. Om det finns grundad anledning att misstänka att så är fallet 

skulle detta kunna vara en anledning att flytta över vårdnadshavarens principiella rätt att besluta om 

sekretessbelagda uppgifter om barnet på en intressebevakare, även om vårdnadshavaren även i 

fortsättningen skulle ha kvar den övriga beslutanderätten. 

För att ärendet ska bli utrett eller för att barnets intresse ska tryggas  

En intressekonflikt i sig räcker inte som grund för att en intressebevakare ska utses. Det förutsätts samtidigt 

att en intressebevakare krävs för att ärendet ska bli utrett eller i övrigt för att barnets intresse ska tryggas.7 

Osämja mellan vårdnadshavaren och barnet eller mellan vårdnadshavaren och socialarbetaren räcker inte 

heller som grund för förordnande av en intressebevakare. 

                                                           
7
 Se kapitel 3 sid. 38. "I princip kan man ansöka om intressebevakare för barnet redan när barnets behov av barnskydd 

börjar utredas om man bedömer att det finns förutsättningar för att förordna en intressebevakare, till exempel om 
vårdnadshavaren förbjuder en utredning av barnskyddsbehovet." 
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2.4 Ansökan om en intressebevakare i ett barnskyddsärende  

 

Vem ansöker?  

Enligt 22 § 2 mom. i barnskyddslagen kan en ansökan om förordnande av en intressebevakare göras av en 

magistrat som är förmyndarmyndighet, det organ som svarar för socialvården eller vårdnadshavaren själv. I 

24 § i barnskyddslagen förordnas särskilt att den socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter 

ska se till att en ansökan om en intressebevakare för barnet görs vid behov. Enligt RP 252/2006 kan det 

organ som svarar för socialvården göra en anmälan om behovet av intressebevakning till magistraten som 

därefter ansöker om detta hos tingsrätten, om inte socialvårdsorganet gör en sådan ansökan.  

Hos vem ansöker man? 

Enligt 22 § 3 mom. i barnskyddslagen förordnas intressebevakaren av en magistrat, om vårdnadshavaren 

och det organ som svarar för socialvården är eniga om detta. I annat fall förordnas intressebevakaren av en 

domstol, det vill säga av tingsrätten. På förordnande av intressebevakare tillämpas vad som i lagen om 

förmyndarverksamhet eller i någon annan lag föreskrivs om förordnande av en ställföreträdare för 

intressebevakaren.8 

Även domstolerna har på tjänstens vägnar, utan särskild ansökan, rätt att i vissa situationer förordna 

intressebevakare i en anhängiggjord rättegång. När ett barnskyddsärende är anhängiggjort i 

förvaltningsrätten kan förvaltningsrätten enligt 19 a § i förvaltningsprocesslagen förordna en 

intressebevakare för en pågående rättegång när den ordinarie intressebevakaren (t.ex. vårdnadshavaren) 

är förhindrad att utöva sin talerätt.9 

Ansökan 

En ansökan till tingsrätten om förordnande av intressebevakare handläggs enligt kapitel 8 i 

rättegångsbalken enligt handläggningen för ansökningsärenden. Ett ansökningsärende görs anhängigt hos 

                                                           
8
 Enligt de praktiska erfarenheterna av projektet för intressebevakning inom barnskyddet har förordnande av 

intressebevakare oftast sökts hos tingsrätten. 
9
 En intressebevakare kan förordnas även i en straffrättslig process. Enligt 12 kap. 4 a § i rättegångsbalken kan den 

domstol där rättegången är anhängig på tjänstens vägnar förordna en intressebevakare för parten om partens 
intressebevakare på grund av jäv eller någon annan orsak är förhindrad att utöva talerätt vid rättegången. 
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tingsrätten på skriftlig ansökan. Ansökan ska lämnas in till den tingsrätt inom vars domkrets den vars 

intresse ska bevakas har sin hemvist (70 § i lagen om förmyndarverksamhet). Ett barn som är 

omhändertaget har sin hemvist i den kommun där barnet har omhändertagits (3 § i lagen om 

hemkommun). 

Bestämmelser om vad en ansökan ska innehålla finns i rättegångsbalken. En ansökan ska bland annat 

innehålla ett specificerat yrkande och de omständigheter som yrkandet bygger på. Bevis som stöder 

ansökan ska bifogas. Ansökan ska också innehålla motivering för varför just den person som föreslås till 

intressebevakare är lämplig och kompetent för uppdraget. Vederbörande ska också lämna sitt skriftliga 

samtycke till förordnandet. Det rekommenderas att samtycket bifogas redan i det här skedet. 

 

Vem kan fungera som intressebevakare 

Intressebevakare inom barnskyddet kan enligt RP 252/2006 till exempel vara en expert som är insatt i 

barnets situation eller en advokat eller någon annan juridiskt utbildad person. Vid valet av intressebevakare 

ska särskild uppmärksamhet fästas vid ärendets natur och dess betydelse ur barnets synvinkel. Enlig 5 § i 

lagen om förmyndarverksamhet kan man till intressebevakare förordna en lämplig person som ger sitt 

samtycke till detta. Vid bedömning av lämpligheten bör man beakta den föreslagna personens kompetens 

och erfarenhet samt uppdragets omfattning och slag. Det är också av betydelse att den föreslagna 

personen kan på ett opartiskt sätt bedöma vad som är till barnets bästa. Det avgörande vid förordnandet av 

intressebevakare är således inte att intressebevakaren åtnjuter vårdnadshavarens eller föräldrarnas 

förtroende utan intressebevakarens förutsättningar att bevaka barnets intresse. 

I praktiken kan det uppstå situationer där den som är föreslagen som intressebevakare måste överväga ett 

eventuellt jäv för uppgiften som intressebevakare. Så är fallet till exempel om en tjänstgörande 

God praxis 

När systemet med intressebevakare infördes konstaterades att det fanns behov av enhetliga 

ansökningsblanketter så att ansökningsprocessen kunde förenklas. De praktiska erfarenheterna 

visade att enhetliga blanketter behövdes även för att försäkra sig om att ansökan om 

intressebevakare uttryckligen gjordes med stöd av barnskyddslagen. Projektet för 

intressebevakning inom barnskyddet tog med hjälp av erfarenheterna från pilotområdena fram 

blanketter för ansökan om intressebevakare och för intressebevakarens samtycke. De finskspråkiga 

blanketterna kan laddas ner på www.lastensuojelunedunvalvonta.fi (aineistot > lomakkeet). På 

samma sidor kan man ladda ner finskspråkiga kostnads- och arvodesblanketter för utbetalning av 

ersättning och arvode till intressebevakaren.  

Eftersom Socialportens intressebevakarbank är finskspråkig ger Rädda Barnen på Åland r.f. 

intressebevakare som verkar på svenska på Åland möjligheten att ha sina kontaktuppgifter också på 

hemsidan www.raddabarnen.ax. Här kan man också ladda ner svenskspråkiga blanketter. 
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socialarbetare överväger att åta sig att bli intressebevakare i ett ärende där han eller hon tidigare varit 

inblandad som socialarbetare. Den som överväger att bli intressebevakare måste själv bedöma sitt 

förhållande till det aktuella barnskyddsärendet. 

 

För vilken uppgift söks intressebevakare 

I ansökan ska det barnskyddsärende som man söker intressebevakare för specificeras. En så exakt 

beskrivning som möjligt gör det lättare för den föreslagna personen att ge sitt samtycke och utföra 

uppdraget. I förordnandet fastställs gränserna för intressebevakarens befogenheter. En tydlig definition av 

uppdraget i samband med ansökan är viktig även för att den som fattar beslutet ska veta vad man är ute 

efter och kan formulera förordnandet därefter. En tydlig beskrivning gör också att gränserna för 

vårdnadshavarens och intressebevakarens befogenheter blir tydligare. Om förordnandet är alltför snävt 

formulerat måste man vid behov ansöka om en vidgning av uppdraget. Ett förordnande till 

intressebevakare kan inte gälla tillsvidare, eftersom en intressebevakare endast kan förordnas för ett visst 

barnskyddsärende, men det är dock möjligt att ansöka om ett förordnande för en viss tid för ett särskit 

barnskyddsärende.10 Om det bakom en ansökan om intressebevakare enligt 22 § i barnskyddslagen finns 

misstanke om brott, kan det vara lämpligt att med samma ansökan även ansöka om intressebevakare för 

den straffrättsliga processen med stöd av 32 § 2 mom. i lagen om förmyndarverksamhet.11 

Handläggning av ansökan 

Enligt 8 kapitel i rättegångsbalken handläggs ett ansökningsärende skriftligt på kansliet eller muntligt vid en 

förhandling. Ärendet behandlas vid en förhandling om någon ska höras. Om ärendet är tvistigt handläggs 

det vid en förhandling, om någon som är delaktig i ärendet yrkar det eller om tingsrätten anser att 

utredningen av ärendet kräver det. Enligt 22 § 3 mom. i barnskyddslagen tillämpas på förordnandet av 

ställföreträdare för intressebevakare vad som har stadgats i lagen om förmyndarverksamhet eller i annan 

lag. Den minderåriges vårdnadshavare och den minderårige, om denne har fyllt 15 år, ska således beredas 

tillfälle att bli hörda (73 § i lagen om förmyndarverksamhet). Hörandet kan ske antingen skriftligt eller 

muntligt. Domstolen ska på eget initiativ förordna att all den utredning som är nödvändig för ärendets 

avgörande ska inhämtas (78 § i lagen om förmyndarverksamhet). Domstolen ska överväga 

förutsättningarna för förordnande av intressebevakare enligt 22 § 1 mom. i barnskyddslagen. Enligt 83 § i 

lagen om förmyndarverksamhet måste ett beslut om förordnande av intressebevakare följas även om det 

inte skulle ha vunnit laga kraft. Enligt 79 § i lagen om förmyndarverksamhet kan domstolen ge ett 

                                                           
10

 Som praktiska exempel kan nämnas att tidigare beslut innehållit bland annat följande uppdragsbeskrivningar: 
omhändertagandeprocess, under vården utom hemmet, för upprättande av årlig vårdplan, barnskyddsprocess och 
straffrättslig process. I de här exemplen är uppdragets längd något diffus. 
11

 Läs mer på sid. 29. 

God praxis 

Det är viktigt att den som ska förordnas till intressebevakare har kompetens och erfarenhet av arbete 

med barn, kännedom om barnskyddsprocessen samt förmåga att bedöma barnets utvecklingsbehov. 
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interimistiskt förordnande om ärendet inte tål dröjsmål. Förordnandet kan då ges utan att parterna hörs. 

Det interimistiska förordnandet gäller till dess att domstolen avgör ärendet definitivt.  

2.5 Domstolens beslut 

 

Beslut om förordnande av intressebevakare meddelas vid tingsrättens sammanträde eller genom 

kanslibeslut. Beslutet ska meddelas inom 14 dagar från slutförandet av behandlingen. När behandlingen 

avslutas ska de personer som är delaktiga i ärendet och som är närvarande informeras om vilket datum 

beslutet kommer att meddelas. Den som inte är närvarande ska informeras skriftligt i god tid innan beslutet 

meddelas, om ansökningsärendet har avgjorts på annat sätt än vad den sökande eller någon annan som är 

delaktig i ärendet har begärt. Beslutet ska från dagen för meddelandet finnas på kansliet för påseende när 

ärendet har avgjorts på ett annat sätt än vad sökanden eller annan som är delaktig i ärendet har yrkat. 

I samband med beslutet om förordnande av intressebevakare utfärdar tingsrätten en särskild handling med 

beslutet. Enligt 8 kap. 12 § i rättegångsbalken lämnas en kopia av beslutet endast till sökanden i form av 

förrättningshandling. Sökanden bör därför se till att intressebevakaren får del av beslutet. 

Intressebevakaren bör för sin del se till att de involverade informeras om förordnandet till 

intressebevakare. Det finns inte något offentligt register över intressebevakare inom barnskyddet på 

samma sätt som det finns om intressebevakare i ekonomiska angelägenheter och uppgifterna antecknas 

inte heller i barnens befolkningsregisteruppgifter. Vissa domstolar kan dock på tjänstens vägnar skicka 

beslutet även till den som har förordnats till intressebevakare. Intressebevakaren behöver en vidimerad 

kopia av beslutet som bevis på sina befogenheter i olika sammanhang. 

Förordnandet som intressebevakare är personligt. Ett företag eller annan arbetsgivare kan inte förordnas 

som intressebevakare även om uppgiften som intressebevakare kan ingå i en persons arbetsuppgifter och 

arvodena och ersättningarna kan gå till arbetsgivaren. 
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2.6 Intressebevakarens uppgifter 

 

Intressebevakarens ställning 

Genom förordnandet träder intressebevakaren i vårdnadshavarens ställe och företräder barnet i det 

barnskyddsärende som framgår av förordnandet. Beroende på förordnandet har intressebevakaren rätt att 

bli kallad till exempel till diskussionerna om klientplanen eller till andra diskussioner i barnets ärende och 

intressebevakaren har också rätt att inom ramen för sitt förordnande få uppgifter om barnet. 

Intressebevakarens samtycke kan krävas för att uppgifter ska få lämnas ut till utomstående.12 Rätten att 

föra barnets talan ger intressebevakaren rätt att anhängiggöra ärenden, söka ändring osv. 

Vårdnadshavaren behåller dock sin partsställning och har därför till exempel rätt att bli hörd, rätt till 

information och rätt att göra ansökningar så som lagen förutsätter. 

Intressebevakaren är självständig i förhållande till de olika parterna i barnskyddsärendet. Intressebevakaren 

behöver inte personligen åtnjuta barnets eller vårdnadshavarens förtroende utan det centrala är att han 

eller hon klarar av att på ett opartiskt sätt bevaka barnets intresse. Intressebevakaren har inte samma 

samarbetsplikt till exempel gentemot barnets vårdnadshavare eller fosterfamilj som en socialarbetare har. 

Intressebevakaren träder i vårdnadshavarens och inte i socialarbetarens ställe. Socialarbetaren har i uppgift 

att leda barnskyddsprojektet. Socialarbetarens skyldigheter och uppgifter övergår inte på 

intressebevakaren. Intressebevakaren har rätt och skyldighet att föra barnets talan, vilken rätt 

socialarbetaren inte har. 

Trots förordnandet av intressebevakare har barnet rätt att föra sin egen talan när lagen så föreskriver.13 

Intressebevakarens arvode 

Enligt 23 § i barnskyddslagen svarar den kommun som svarar för att barnskydd ordnas för kostnader som 

uppstår vid förordnandet av intressebevakare samt för intressebevakarens arvode och kostnader.  

                                                           
12

 Se även kapitel 3. 
13

 Se diagram 1, sid. 9. 
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Det har tills vidare inte lämnats några nationella anvisningar om intressebevakarens arvode. Storleken på 

intressebevakarnas arvode kan således variera. Kommunala socialarbetare har fungerat som 

intressebevakare vid sidan av sitt eget arbete eller inom ramen för sina arbetsuppgifter och även företagare 

inom det sociala området och allmänna rättsbiträden och advokater har fungerat som intressebevakare 

inom barnskyddet. Kostnader som ersätts är till exempel telefon- och resekostnader. 

Dokumentation och redovisning 

Det rekommenderas att intressebevakaren trots bristen på uttryckliga bestämmelser för bok över sina 

vidtagna åtgärder och tidsåtgången, som ju dessutom utgör en grund för faktureringen. Intressebevakaren 

har inte någon uttrycklig dokumenteringsskyldighet jämfört med en socialarbetare enligt 33 § i 

barnskyddslagen, och intressebevakaren behöver inte heller spara sina anteckningar efter slutfört 

uppdrag.14 Intressebevakarens åtgärder och ställningstaganden dokumenteras åtminstone till viss del 

genom barnskyddets övriga dokumentation, till exempel promemorior från klientförhandlingar och 

klientplaner. Huvuddelen av dokumentationen om barnet förvaras hos olika myndigheter. 

 

 

Straffrättslig process och intressebevakning gällande barnets person  

En typisk situation där det uppstår intressekonflikt mellan barnet och vårdnadshavaren är när 

vårdnadshavaren eller någon som står vårdnadshavaren nära anklagas för brott mot barnet. I dessa 

situationer kan intressebevakare förordnas för ett minderårigt barn. Det har varit allmän praxis att förordna 

en jurist till intressebevakare, och juristen har samtidigt fungerat som barnets rättsbiträde i samband med 

rättsprocessen. Intressebevakaren har i första hand haft i uppdrag att framföra ett ersättningsyrkande på 

barnets vägnar.  

Efter barnskyddslagens ikraftträdande har situationer av detta slag varit vanliga även bland 

barnskyddsärenden där man har beslutat att ansöka om en intressebevakare enligt barnskyddslagen. En 

misstanke om brott kan således resultera i två olika rättsprocesser, en straffrättslig process och en 

barnskyddsprocess. För misstanken om brott utfärdas en barnskyddsanmälan, varvid ärendet anhängiggörs 

även hos barnskyddsmyndigheten. När det eventuella klientskapet har påbörjats är det möjligt att ansöka 

om en intressebevakare inom barnskyddet.  

                                                           
14

 Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar. 

God praxis 

Det har varit praxis bland de intressebevakare som har deltagit i projektet att de efter utfört uppdrag 

bifogar den dokumentation som hör samman med uppdraget i ett slutet kuvert till dokumentationen 

inom barnskyddet. På så sätt har barnet efteråt möjlighet att sätta sig in i orsaken till förordnandet av 

intressebevakare och de åtgärder som intressebevakaren har vidtagit. En annan praxis har varit att 

intressebevakaren bland dokumentationen inom barnskyddet bifogar ett brev som är adresserat till 

barnet. 
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Den straffrättsliga processen och barnskyddsprocessen är olika till syftet. I den straffrättsliga processen ger 

man ett svar på skuldfrågan gällande gärningen som framgår av åtalet. Barnskyddets uppgift kan kortfattat 

sägas vara att avgöra om barnets förhållanden äventyrar en trygg uppväxt och utveckling för barnet. I 

barnskyddsprocessen tar man överhuvudtaget inte ställning till skuldfrågan.15 Barnets intresse är ett 

avgörande kriterium i barnskyddsprocessen, men inte något kriterium för avgörande av den 

straffprocessuella skuldfrågan. Trots detta är barnets intresse inte utan betydelse i den straffrättsliga 

processen heller. Beaktandet av barnets intresse ingår i procedurfrågor även vid straffrättsliga processer. 

Detta betyder att misstankarna om brott mot barn utreds under förundersökningen och behandlas vid 

domstolen så att utredningen av brottet och rättegången inte orsakar barnet särskild skada och att barnet 

skyddas från att bli ett sekundärt offer till följd av målets handläggning.16 

När man tänker på det här sättet kan även intressebevakarens uppgift i den straffrättsliga processen ses i 

perspektiv av barnets bästa. Uppgiften får då ett vidare innehåll än enbart framförandet av ett 

ersättningsyrkande. Intressebevakaren ska under de olika faserna av brottsutredningen bedöma barnets 

bästa, ta reda på barnets åsikt och önskemål och framföra dem. En utvärdering av projektet för 

intressebevakning inom barnskyddet har visat bland annat att en intressebevakare kan bidra med stort 

mervärde till handläggningen av ärendet i form av uppgifter om barnets situation. Intressebevakaren 

fungerar samtidigt som tolk för den juridiska processen och för barnet. Arbetet går ut på att bearbeta 

barnets eller den unga personens förvirring och känslosvall så att hans eller hennes röst ska bli hörd och att 

det ska bli möjligt att klarlägga vad som är till barnets bästa. 

Utmaningarna vid intressebevakning gällande barnets person och å andra sidan de utmaningar som den 

straffrättsliga processen för med sig samt den expertis som uppgiften som intressebevakare och 

rättsbiträde kräver talar starkt för att dessa uppgifter inte ska sammanföras och läggas på en enda person.  

Skillnaderna i rollerna som intressebevakare och rättsbiträde bör också beaktas. Ett 

intressebevakarförordnande krävs för fattande av beslut, dvs. för att föra klientens talan, eftersom 

förordnandet som rättsbiträde inte ger några befogenheter att fatta beslut på barnets vägnar i frågor som 

intressebevakaren har rätt att fatta beslut om.  

Enligt 2 kap. 1 a § i lagen om rättegång i brottmål kan en domstol under vissa förutsättningar förordna ett 

rättsbiträde att bistå målsäganden (barn som misstänks ha blivit utsatt för brott) under förundersökningen 

och rättegången. Enligt 2 kap. 2 § i lagen om rättegång i brottmål ska till rättsbiträde förordnas ett 

offentligt rättsbiträde eller en advokat eller om det finns särskilda skäl till det någon annan som har avlagt 

juris kandidatexamen och som enligt lagen har rätt att vara ombud.17  

En intressebevakare inom barnskyddet för självständigt barnets talan på vårdnadshavarens ställe. 

Intressebevakaren är inte bunden till barnets vilja ens då barnet har rätt att själv föra sin talan. Ett ombud 

eller ett rättegångsbiträde arbetar däremot med stöd av fullmakt och är därmed bundet till huvudmannens 

vilja. Om huvudmannen således är ett minderårigt barn som har rätt att föra sin talan (åldergränsen i 

                                                           
15

 Hirvelä, Päivi: Rikosprosessi lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa (Straffprocess vid sexualbrott mot barn). WSOY 
2006, sid. 230-231. 
16

 Hirvelä (2006) sid. 233. 
17

 En part får anlita ombud eller biträde även i ett barnskyddsärende hos en förvaltningsmyndighet (12 § i 
förvaltningslagen) och i förvaltningsdomstol (20 § i förvaltningsprocesslagen och 87 § i barnskyddslagen). Enligt 20 § i 
förvaltningsprocesslagen får såsom ombud eller biträde anlitas endast en advokat eller någon annan redbar och 
annars för uppdraget lämplig samt skickad myndig person, som inte är försatt i konkurs och vars handlingsbehörighet 
inte har begränsats. 
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barnskyddsärenden är 12 år och i brottmål 15 år) ska advokaten eller rättsbiträdet i princip följa den 

minderåriges vilja. Om barnet inte har rätt att föra sin talan avgör vårdnadshavarens, eller vid förhinder för 

vårdnadshavaren, intressebevakarens vilja. 

Med beaktande av ovanstående faktorer kan man som verksamhetsmodell använda den s.k. 

tandemmodellen där intressebevakaren och rättsbiträdet agerar samtidigt och i samarbete med varandra, 

dock var och en med sin egen uppgift. Vid misstanke om brott kan man inleda en barnskyddsprocess där 

man med stöd av 22 § i barnskyddslagen söker intressebevakare med kompetens av arbete med barn. 

Samtidigt kan man söka förordnande om att intressebevakaren med stöd av 32 § 2 mom. i lagen om 

förmyndarverksamhet även ska fungera som barnets intressebevakare i den straffrättsliga processen 

(förundersökning och eventuell domstolsbehandling). En och samma intressebevakare skulle då på ett så 

övergripande sätt som möjligt kunna föra barnets talan och bevaka barnets intresse i samband med 

brottsmisstanken i såväl barnskyddsprocessen som den straffrättsliga processen. Intressebevakaren kan 

därefter ansöka om ett rättsbiträde som med sin juridiska kompetens bidrar till genomförandet av den 

straffrättsliga processen.  

Straffprocessens faser18 

Straffprocessens faser i korthet: 

 polisanmälan 

 förundersökning 

 åtalsprövning 

 rättegång 
 

Rättegångens faser: 

 konstaterande av de närvarande 

 åklagarens åtal 

 målsägandens, dvs. offrets yrkanden 

 svarandens, dvs. den misstänktes ställningstagande till yrkandena  

 åklagarens sakframställning 

 målsägandens och svarandens anföranden 

 bevisframställning 

 parternas slutplädering  

 påföljdsdiskussion 

 beslutsöverläggning 
 avkunnande av domen och anvisningar för sökande av ändring 

 

  

                                                           
18

 Se på finska t.ex. www.sosiaaliportti.fi – lastensuojelun käsikirja - erityiskysymykset 

http://www.sosiaaliportti.fi/
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En intressebevakare kan vid fullgörandet av sitt uppdrag bland annat göra en polisanmälan och vara med 

vid förundersökningen och rättegången. I tandemmodellen kan intressebevakaren samarbeta med barnets 

rättsbiträde ända från förundersökningen. Rättsbiträdet kan ge intressebevakaren och barnet råd i frågor 

som hör samman med brottsutredningen och rättsprocessen. 

Vid en brottmålsrättegång arbetar intressebevakaren och rättsbiträdet för barnets sak. Ett barn som har 

fyllt 15 år har rätt att själv föra sin talan vid sidan av intressebevakaren. Rättsbiträdet har i uppgift att 

bevaka barnets juridiska intressen och han eller hon ansvarar för att allt som är väsentligt ur barnets 

synvinkel förs fram från framförandet av yrkanden till pläderingarna. Rättsbiträdet måste i sina uttalanden 

följa intressebevakarens eller barnets vilja, om barnet har fyllt 15 år.  

Praktisk erfarenhet har visat att det är en viktig uppgift för intressebevakaren att tillsammans med barnet 

gå igenom rättens avgörande och att diskutera det. Det är också viktigt att intressebevakaren försäkrar sig 

om att barnet efter processen får det stöd som han eller hon eventuellt behöver.19 Intressebevakaren bör 

komma överens med rättsbiträdet om indrivningen av eventuella ersättningar till barnet. För förvaltning av 

dessa medel kan man även ansöka om förordnande av en allmän intressebevakare enligt lagen om 

förmyndarverksamhet. 

                                                           
19

 Se kapitel 4 sid. 62. 

God praxis 

Den s.k. tandemmodellen för intressebevakning i fråga om barn som har använts i England har i 

internationella sammanhang betraktats som det mest lyckade arbetssättet. Även på grundval av 

erfarenheterna av intressebevakningen inom det här projektet har man med hjälp av 

tandemmodellen kunnat se till att barnets åsikt och intresse tillgodoses på bästa möjliga sätt inom 

såväl rättsväsendet som barnskyddsprocessen. 
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2.7 Intressebevakning avslutas 

 

Uppdraget för en intressebevakare inom barnskyddet upphör när ett tidsbestämt förordnande har löpt ut 

eller när den åtgärd eller fas av barnskyddsprocessen som han eller hon är förordnad för har fullföljts. 

Behovet av intressebevakning upphör när ett minderårigt barn blir myndigt. I dessa situationer upphör 

intressebevakningen utan några särskilda åtgärder. Eftersom det inte finns något offentligt register över 

intressebevakning inom barnskyddet registreras inte heller upphörandet. Intressebevakaren bör informera 

åtminstone barnet, barnets vårdnadshavare och socialförvaltningen om att han eller hon anser att 

intressebevakningen har upphört och på vilken grund den har upphört. Det är befogat med en sådan 

anmälan för att alla ska känna till att intressebevakningen har upphört.  

Domstolen ska befria intressebevakaren från sin uppgift om han eller hon begär det (16 § 2 mom. lagen om 

förmyndarverksamhet). Intressebevakaren kan vara förhindrad att fortsätta med uppdraget till följd av 

personliga orsaker eller på grund av att det av någon anledning blivit omöjligt för honom eller henne att 

fortsätta med uppdraget. Om uppdraget som intressebevakare har ingått i tjänsteutövning och 

intressebevakaren till exempel byter arbete, upphör inte intressebevakningen automatiskt, eftersom 

förordnandet är personligt. I en sådan situation ska domstolen befria intressebevakaren från uppdraget. 

Intressebevakaren borde dock försöka fortsätta med uppdraget, om det ligger i barnets intresse. Om 

intressebevakaren är endast tillfälligt förhindrad att sköta sitt uppdrag är det möjligt att med stöd a 11 § i 

lag om förmyndarverksamhet förordna en ersättare för honom eller henne under den här tiden. Domstolen 

ska befria intressebevakaren från uppdraget om han eller hon visar sig vara oförmögen eller olämplig att 

sköta sitt uppdrag eller om det finns någon annan särskild anledning till det (16 § 1 mom. i lag om 

förmyndarverksamhet). 

Vid önskemål om att intressebevakaren ska fortsätta med uppdraget krävs en ny ansökan där det framgår 

att förutsättningarna för förordnande av intressebevakare är uppfyllda.  

  

Bedömning av 
behovet av 

intressebevakare 

Ansökan om 
intressebevakare 

Beslut om 
intressebevakning 

Intresse-
bevakningens 

uppgifter 

Intressebevakning 
avslutas 
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3 Barnets ställning och intressebevakarens roll i barnskyddsärenden 

Mirjam Araneva 

I kapitlet fördjupar vi oss i vad som juridiskt sett hör till intressebevakarens roll och uppgifter i ett 

barnskyddsärendes olika faser. Vi inleder med några allmänna frågor som är centrala för helhetsbilden om 

vad intressebevakning gällande barnets person enligt barnskyddslagen handlar om. Därefter granskar vi fas 

för fas hur handläggningen av ett barnskyddsärende framskrider, inom socialförvaltningen som en 

förvaltningsprocess och i förvaltningsdomstolen som en domstolsprocess, i perspektiv av 

intressebevakarens roll och rättigheter. Även domstolsprocessen beskrivs kort. 

3.1 Från förvaltningsprocess till domstolsprocess och vice versa 
Ett barn kan enligt bestämmelserna i barnskyddslagen samtidigt vara part i en förvaltningsprocess och en 

domstolsprocess i ett barnskyddsärende som gäller barnet självt eller enbart i en förvaltningsprocess. När 

barnskyddsärendet handläggs hos barnskyddsmyndigheten är det fråga om en förvaltningsprocess. Barnets 

partsställning i en förvaltningsprocess kan grunda sig på såväl ett anhängigt ärende som faktisk 

förvaltningsverksamhet hos barnskyddsmyndigheten, medan partsställningen i en domstolsprocess alltid 

förutsätter ett ärende som är anhängigt i förvaltningsdomstolen. 

Ett barnskyddsärende kan anhängiggöras genom ansökan såväl hos myndighet som domstol. Hos 

myndigheten kan ärendet anhängiggöras även på myndighetens eget initiativ som fallet vanligtvis är när ett 

omhändertagande börjar förberedas. Hos domstolen anhängiggörs ett ärende även när en part utnyttjar sin 

rätt att söka ändring och överklagar myndighetens beslut. Faktisk förvaltningsverksamhet innebär annan 

skötsel av ett barnskyddsärende hos barnskyddsmyndigheten. 

Trots att handläggningen av ett barnskyddsärende såväl i en förvaltningsprocess som i en domstolsprocess 

grundar sig på barnskyddslagen skiljer sig förfarandena åt eftersom de principer och normer som tillämpas 

på dem är olika. I förvaltningsprocessen följs bestämmelserna i bland annat förvaltningslagen, 

socialvårdens klientlag och övriga allmänna socialvårdslagar, medan ramarna kring domstolsprocessen sätts 

bland annat av bestämmelserna i lagen om förvaltningsdomstolarna, förvaltningsprocesslagen och 

rättegångsbalken. 

Socialförvaltningen följer de principer och bestämmelser som gäller i en förvaltningsprocess, medan 

förvaltningsdomstolarna, där barnskyddsärenden handläggs, följer de principer och bestämmelser som 

reglerar deras verksamhet. Förvaltningsdomstolarna i Finland utgörs av åtta regionala 

förvaltningsdomstolar och högsta förvaltningsdomstolen där man kan överklaga de regionala 

förvaltningsdomstolarnas beslut. 

Enligt 22 § i barnskyddslagen ska för ett barn i ett barnskyddsärende förordnas en intressebevakare i 

vårdnadshavarens ställe om det finns grundad anledning att anta att vårdnadshavaren inte kan bevaka 

barnets intresse i ärendet och förordnandet behövs för att ärendet ska bli utrett eller för att barnets 

intressen ska tryggas. I propositionen (RP 252/2006) till den barnskyddslag som trädde i kraft vid ingången 

av 2008 konstateras att en intressebevakare kan förordnas för barnet oberoende av om ärendet är 

anhängigt vid en socialmyndighet eller en domstol. Trots att propositionen ovan endast hänvisar till ett 

pågående ärende, ställer paragrafens formulering inga hinder i vägen för att ansöka om och förordna en 

intressebevakare för att föra barnets talan även i faktisk förvaltningsverksamhet. Det är fråga om faktisk 

förvaltningsverksamhet när en ansökan från en part inte är anhängig hos myndigheten och ärendet inte 
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bereds på tjänstens vägnar, utan det handlar om verkställighet i ett barnskyddsärende. Diskussionerna om 

en klientplan är ett exempel på faktisk förvaltningsverksamhet. 

Den förordnade intressebevakaren för i stället för vårdnadshavaren barnets talan i ett barnskyddsärende 

där även vårdnadshavaren dock fortfarande är part med stöd av sin egen talerätt. Genom förordnandet av 

en intressebevakare kan man således inte helt förbigå vårdnadshavaren i barnets ärende. 

3.2 Barnets rätt till information, rätt till framföra sina åsikter, rätt att föra talan 
Enligt punkt 1 i artikel 12 i FN:s barnkonvention om barnets rättigheter att få information, uttrycka sin åsikt 

och föra sin talan ska konventionsstaterna tillförsäkra ett barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten 

att uttrycka dessa åsikter i alla frågor som rör barnet. 

Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Enligt punkt 2 i samma 

artikel ska barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare eller ett 

lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler i alla 

domstols- och förvaltningsförfaranden som rör barnet. 

 

Barns och unga personers åsikter, önskemål och rätt till information 

 

Med stöd av den allmänna bestämmelsen i 5 § i barnskyddslagen ska ett barn tillförsäkras rätten att få 

information enligt barnets ålder och utvecklingsnivå och barnet ska ges möjlighet att uttala sin åsikt då 

behovet av barnskydd bedöms och då barnskydd genomförs, och barnet eller den unga personens åsikter 

och önskemål ska ges särskild uppmärksamhet då beslut fattas. Barnskyddslagens 5 § garanterar ett barn 

oberoende av ålder rätt till delaktighet i ett ärende som rör barnet självt och innehåller tre lika viktiga delar 

som kompletterar varandra. 

För det första har barnet rätt att få den information i sitt ärende som barnet behöver för att kunna bilda sig 

en åsikt. Den information barnet ges ska vara objektiv och tillräcklig för att barnet ska kunna skapa sig en 

bild av situationen i sin helhet. Informationen ska ges med hänsyn till barnets ålder och utvecklingsnivå 

vilket bland annat har betydelse för i vilken form informationen ska ges. Informationen får dock aldrig till 

sitt innehåll vara sådan att den kan bedömas äventyra barnets utveckling eller hälsa. För det andra har 

barnet enligt bestämmelsen rätt att uttrycka sin åsikt som barnet har bildat sig efter att ha fått tillräckligt 

med objektiv information i sitt ärende. För det tredje ålägger bestämmelsen de myndigheter och domstolar 

Barnskyddslagen 5 § 

Ett barn ska enligt sin ålder och utvecklingsnivå tillförsäkras rätten att få information i ett 

barnskyddsärende som rör barnet och möjligheten att framföra sina åsikter i ärendet. Då behovet av 

barnskydd bedöms, då beslut fattas om ett barn eller en ung person och då barnskydd genomförs, 

ska särskild uppmärksamhet fästas vid barnets eller den unga personens åsikter och önskemål. 
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som handlägger barnets ärende att fästa särskild uppmärksamhet vid de åsikter och önskemål som barnet 

eller den unga personen har bildat sig utifrån tillräcklig och objektiv information i ärendet. 

I 4 kap. 20 §20 som gäller barns delaktighet anges särskilt att barnets önskemål och åsikt då barnskydd 

genomförs ska utredas oberoende av barnets ålder och att de ska beaktas i beslutsfattandet på det sätt 

som barnets ålder och utvecklingsnivå förutsätter. Enligt propositionen till barnskyddslagen ska de metoder 

och hjälpmedel som tillämpas vid utredningen samt det stöd och den hjälp barnet behöver bestämmas 

enligt barnets ålder och utvecklingsnivå och förmåga att uttrycka sig. 

Enligt lagstiftaren är principen att barnets åsikt ska utredas. Ett litet barns ”åsikt” kan till exempel utredas 

genom att man iakttar hur barnet agerar tillsammans med en förälder. Oberoende av lagstiftarens 

huvudregel att barnets åsikt alltid ska utredas i ett ärende som gäller barnet har barnet även alltid rätt att 

inte uttrycka sin åsikt. Man kan inte ålägga ett barn att uttrycka sin åsikt mot barnets vilja. 

Barnets rätt att föra talan och bli hört 

Talerätt är en juridisk term som omfattar centrala rättssäkerhetsfaktorer, dvs. rätten att anhängiggöra ett 

ärende (ansökan eller överklagande), rätten att bli hörd innan beslut fattas, rätten att få ett överklagbart 

förvaltningsbeslut i ärendet och rätten att söka ändring i det. 

Enligt 4 kap. 21 § i barnskyddslagen har ett barn som fyllt 12 år vid sidan av vårdnadshavaren eller någon 

annan laglig företrädare rätt att föra sin talan i ett barnskyddsärende som gäller barnet självt. Detta innebär 

för det första att ett barn som fyllt 12 är part i sitt eget barnskyddsärende på samma sätt som vuxna. 

Barnet har en självständig rätt att uttrycka sin åsikt i saken och driva processen på det sätt barnet självt 

önskar. Barnet och vårdnadshavaren eller den förordnade intressebevakaren är inte bundna till varandras 

åsikter utan båda två kan föra barnets talan utifrån sin egen syn och uppfattning om barnets bästa. Denna 

rätt skiljer en intressebevakare som har förordnats för ett barn från ett rättegångsbiträde för ett barn som 

har fyllt 12 år. Rättegångsbiträdet är bundet till sin huvudmans, dvs. det 12 år fyllda barnets åsikt.21 

Enligt 20 § i barnskyddslagen ska ett barn som har fyllt 12 år alltid ges tillfälle att bli hört innan besluts 

fattas på det sätt som bestäms i 34 § i förvaltningslagen. Denna rätt regleras dessutom särskilt i 42 § i 

samma lag om hörande av dem som är delaktiga i ärendet. Barnets rätt att bli hört innan beslut fattas är 

uttryckligen en rättighet som barnet inte är skyldigt att utnyttja. Ärendet kan avgöras trots att barnet inte 

vill använda sig av sin rättighet, om myndigheten eller domstolen i enlighet med förvaltningslagens 

bestämmelser har gett barnet tillfälle att bli hört innan beslut fattas. 

Enligt 34 § i förvaltningslagen har ett barn i samband med hörandet rätt att ta del av allt det material som 

kan eller har kunnat inverka på hur ärendet kommer att avgöras förutsatt att informationen helt eller delvis 

inte kan bedömas äventyra barnets utveckling eller hälsa. Förutsättningen för att vägra en part information 

i samband med hörandet är dock i regel ett överklagbart förvaltningsbeslut. Enligt bestämmelsen i 36 § i 

förvaltningslagen ska ett barn som har fyllt 12 år få ett skriftligt meddelande om hörandet där det även 

framgår att ärendet kan avgöras även om barnet inte utnyttjar tillfället att bli hört. I samband med 

meddelandet ska barnet enligt huvudregeln i 36 § tillställas även handlingarna i de frågor som hörandet 

gäller om inte något annat förfarande är mer ändamålsenligt.  

                                                           
20

 Se s. 21. 
21

 Se även kapitel 2, s. 30-31. 
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Om begrepp 

Ovan behandlades redan den juridiska termen ”talerätt”, men med tanke på helheten är det bra att ta upp 

även några andra juridiska termer som återkommer i texten och i praktiska barnskyddsprocesser. 

Med part avses den vars rätt, fördel eller skyldighet ärendet gäller och som för talan i ärendet. Parter i alla 

barnskyddsärenden är ett barn som har fyllt 12 år, vårdnadshavaren och annan laglig företrädare för 

barnet, dvs. intressebevakaren, oberoende av om det gäller faktisk förvaltningsverksamhet inom 

socialförvaltningen, för vilket det redogörs ovan, eller ett ärende som är anhängigt vid socialförvaltningen 

eller en domstol. Dessa parter kan med stöd av sin talerätt anhängiggöra ett ärende, de har rätt att bli 

hörda innan ärendet avgörs, rätt att få ett överklagbart förvaltningsbeslut och att söka ändring i det. 

När barnskydd genomförs används i ett anhängigt ärende även begreppet ”den som är delaktig”, som är 

vidare än begreppet part som används i övriga processer. I ett anhängigt barnskyddsärende är bland annat 

barnets förälder, som inte är vårdnadshavare samt en vårdnadshavares eller förälders nya make/maka som 

har deltagit i den faktiska vården av barnet och som barnet har bott tillsammans med i samma hushåll 

omedelbart innan ärendet började beredas. Delaktiga i ärendet är även representanter för vården utom 

hemmet, till exempel familjevårdarna när det gäller att ändra ett barns placering eller avsluta ett 

omhändertagande, men detta kräver att barnet och den person som svarar för barnets vård bor 

kontinuerligt i samma hushåll. Den största skillnaden mellan dem som är delaktiga och parterna är att de 

som är delaktiga i ärendet inte har rätt att anhängiggöra ett ärende hos socialförvaltningen. I de situationer 

som avses i 42 § i barnskyddslagen ska de dock ges tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs då de även 

har rätt att söka ändring i beslutet. 

Barnets vårdnadshavare är i regel en förälder eller båda tillsammans. Vårdnadshavaren kan även vara en 

eller flera personer som anförtrotts vårdnaden genom domstolsbeslut. En av vårdnadshavarens viktigaste 

rättigheter är rätten att företräda barnet och föra barnets talan i ärenden som gäller barnets person. 

Rätten att företräda barnet omfattar bland annat rätten att ansöka om olika förmåner för barnet, rätten till 

information som gäller barnet och rätten att besluta i angelägenheter som gäller barnets person som 

undervisning och hälsovård. 

Annan laglig företrädare får sin befogenhet att företräda barnet och föra barnets talan genom ett 

magistrats- eller domstolsbeslut när de förutsättningar som lagen stipulerar är uppfyllda. Annan laglig 

företrädare är till exempel en intressebevakare som förordnats för barnet med stöd av 22 § i 

barnskyddslagen eller en intressebevakare som förordnats för en straffrättslig process med stöd av lagen 

om förmyndarverksamhet.  

Intressebevakare enligt 22 § i barnskyddslagen och dennes roll i ett barnskyddsärende 

Befogenheterna för en intressebevakare enligt 22 § i barnskyddslagen bygger på ett beslut av en magistrat 

eller domstol med stöd av lag. Magistratens eller tingsrättens beslut där intressebevakaren förordnas för 

uppgiften är den viktigaste handling som anger omfattningen av intressebevakarens uppdrag. Detta ställer 

särskilda krav på ansökan om förordnande av intressebevakare, där det är viktigt att försöka ange 

intressebevakarens uppgiftsområde så exakt som möjligt.22 

En intressebevakare förordnad enligt 22 § i barnskyddslagen för barnets talan i vårdnadshavarens ställe i 

alla ärenden som gäller barnskydd eller inom de gränser som framgår av intressebevakarens förordnande. 

Vårdnadshavaren kan fortfarande besluta om de angelägenheter som gäller barnets person och som inte 
                                                           
22

 Se kapitel 2, s. 26. 
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ingår i barnskyddsärendet. Sådana angelägenheter är barnets namn, nationalitet och religion där en 

ändring alltid förutsätter vårdnadshavarens samtycke och medverkan. 

I fråga om barn som vårdas utom hemmet bör man komma ihåg att vårdnadshavarens rätt att besluta om 

angelägenheter som gäller barnets person vid omhändertagande är begränsade på det sätt som anges i 45 

§ i barnskyddslagen och intressebevakarens befogenheter i dessa situationer kan givetvis inte var mer 

omfattande än vårdnadshavarens som intressebevakaren härleder sina befogenheter från. Enligt 45 § i 

barnskyddslagen har barnskyddsmyndigheten en samarbetsskyldighet i fråga om rätten att besluta om 

vistelseställe, vård, uppfostran och tillsyn, den övriga omsorgen om barnet samt om sådan undervisning 

och hälsovård som behövs för att förverkliga dessa i den omfattning som framgår av syftet med 

omhändertagandet.  

3.3 Om förvaltningsprocessen 

Anhängiggörande av ett barnskyddsärende, inledande av en klientrelation och utredning av 

behovet av barnskydd 

Enligt barnskyddslagen anhängiggörs ett barnskyddsärende hos socialförvaltningen på ansökan, genom en 

barnskyddsanmälan eller om barnskyddsmyndigheten på annat sätt får kännedom om ett barn som 

eventuellt är i behov av barnskydd. En klientrelation inom barnskyddet inleds dock inte med 

anhängiggörandet, trots att skyldigheten att göra anteckningar om klienten börjar då, utan inledandet av 

en klientrelation inom barnskyddet förutsätter antingen att barnskyddsåtgärder vidtas i brådskande 

ordning eller att ett beslut om att börja utreda behovet av barnskydd fattas. 

Inledandet av en klientrelation inom barnskyddet på ovan angivna grunder möjliggör även att 22 § i 

barnskyddslagen tillämpas på ett enskilt barn. Omedelbart efter att klientrelationen har inletts ska en 

socialarbetare med ansvar för barnets angelägenheter utses. Till socialarbetarens uppgifter hör enligt 24 § i 

samma lag bland annat att bedöma barnets behov av intressebevakning. 

I princip kan man ansöka om intressebevakare för barnet redan när barnets behov av barnskydd börjar 

utredas om man bedömer att det finns förutsättningar för att förordna en intressebevakare, till exempel 

om vårdnadshavaren förbjuder en utredning av barnskyddsbehovet. När behovet av intressebevakning 

prövas i samband med utredningen av barnskyddsbehovet ska dock den så kallade 

proportionalitetsprincipen inom förvaltningen, dvs. principen om minsta ingripande, iakttas. Denna säger 

att en persons juridiska sfär inte får begränsas mer än det är nödvändigt för att uppnå ett visst syfte. Därför 

bör man i detta skede primärt utnyttja den möjlighet som 28 § i barnskyddslagen ger socialmyndigheten att 

ansöka om tillstånd hos förvaltningsdomstolen till att barnet undersöks av en läkare eller någon annan 

expert för att utreda behovet av barnskydd om vårdnadshavaren förbjuder undersökningen. 

Förvaltningsdomstolens beslut inskränker till öviga delar inte vårdnadshavarens rätt att besluta om barnets 

angelägenheter. 

Utredningen av barnskyddsbehovet kan utmynna i att barnet inte anses vara i behov av barnskyddets stöd 

och barnet kan då vid behov hänvisas till de stödformer som erbjuds inom den övriga basservicen. 

Utredningen kan givetvis även ge för handen att barnet är i behov av stöd av barnskyddet. Då ska en 

diskussion omedelbart ordnas i barnets ärende för att planera och utarbeta en klientplan som tar upp bland 

annat karaktären och omfattningen av det stöd som barnet erbjuds samt målen för det. Principen är att 

detta sker i samverkan med barnet och familjen samt olika samarbetsparter. Här ska man i första hand 
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tillämpa stödåtgärderna inom barnskyddets öppenvård, men om vård utom hemmet är nödvändig med 

tanke på barnets bästa ska åtgärder för sådan vård vidtas omedelbart. 

3.4 Intressebevakarens roll och rättigheter inom barnskyddets öppenvård 

Klientplan 

Bestämmelser om klientplanen finns i 30 § i barnskyddslagen. En klientplan ska alltid göras upp när en 

klientrelation inom barnskyddet inleds och därefter minst en gång om året. Den ska vid behov ses över med 

kortare intervaller. Klientplanen som görs upp vid planeringsdiskussionen är det viktigaste verktyget för att 

styra barnskyddets socialarbete. Klientplanen ska göras upp och ses över i samråd med barnet och 

vårdnadshavaren, föräldern samt vid behov en annan laglig företrädare för barnet. Huvudregeln ska dock 

alltid vara att en annan laglig företrädare för barnet, dvs. den förordnade intressebevakaren, är 

närvarande. För att göra upp klientplanen kan man vid behov även inbjuda andra personer som finns med i 

barnets liv, som till exempel barnets lärare eller far- och morföräldrar. 

I klientplanen för ett barn som är klient hos öppenvården antecknas de omständigheter och saker som man 

eftersträvar att påverka, barnets och familjens behov av stöd, tjänster och andra stödåtgärder som ska 

täcka behovet samt den tid inom vilken man uppskattar att målen kan uppnås. I klientplanen ska även 

antecknas avvikande meningar som de som deltar i diskussionen har. Den skriftliga klientplanen ska alltid 

skickas även till intressebevakaren i synnerhet då intressebevakaren själv inte har varit närvarande vid 

diskussionen om klientplanen. 

Barnskyddets öppenvård 

Inom barnskyddet ska primärt stödåtgärder inom öppenvården tillämpas om de är tillräckliga för att trygga 

en omsorg i hemmet som är för barnets bästa och om barnets bästa inte kräver annat. Enligt 34 § i 

barnskyddslagen är det organ som ansvarar för socialvården skyldigt att vidta åtgärder inom öppenvården 

om uppväxtförhållandena äventyrar eller inte tryggar ett barns hälsa eller utveckling, eller om ett barn 

genom sitt beteende äventyrar sin hälsa eller utveckling. 

Syftet med stödåtgärderna inom öppenvården är att främja och stödja ett barns positiva utveckling samt 

att stödja och stärka förmågan och möjligheterna att fostra hos föräldrarna, vårdnadshavarna och de 

personer som svarar för barnets vård och fostran. Öppenvårdens stödåtgärder bygger på frivillighet från 

klientfamiljens sida och de genomförs i samarbete med barnet och familjen enligt de mål som avtalats om 

och ställs i klientplanen. 

Barnets behov av och möjlighet till intressebevakning inom öppenvården 

Ett barns behov av intressebevakning kan aktualiseras när det bedöms att öppenvårdens stödåtgärder är 

tillräckliga för en omsorg i hemmet som beaktar barnets bästa. I princip ställer 22 § i barnskyddslagen inget 

hinder för att en intressebevakare förordnas om barnet och familjen är klienter inom öppenvården. Då är 

det dock viktigt att överväga om det i detta skede är ändamålsenligt att ansöka om att en intressebevakare 

förordnas för barnet. 

Det kan vara motiverat att ansöka om en intressebevakare för att garantera tillräckliga barnskyddsåtgärder 

till stöd för en vård och omsorg som tillgodoser barnets bästa om vårdnadshavaren i princip är villig att ta 

emot stöd och hjälp, men till exempel på grund av depression eller någon annan orsak oförmögen att verka 

aktivt i barnets sak gentemot myndigheterna och övriga vårdande instanser. I en sådan situation kan en 
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intressebevakare föra barnets talan gentemot myndigheterna i vårdnadshavarens ställe och på detta sätt 

säkerställa att barnet får all den hjälp och allt det stöd av barnskyddet som barnet behöver. 

Som vi redan tidigare konstaterade grundar sig stödåtgärderna inom öppenvården på frivillighet och de kan 

genomföras endast i samverkan med barnet och familjen. För att nå de mål som ställs för stödet i 

klientplanen krävs det i alla situationer att klientfamiljen faktiskt engagerar sig. Om barnets vårdnadshavare 

eller förälder eller barnet självt motsätter sig annat än öppenvårdens ekonomiska stödåtgärder eller om 

engagemanget är skenbart når man sällan målen. Då är det givetvis inte ändamålsenligt att ansöka om en 

intressebevakare. 

Diskussioner i barnets ärende 

Utöver att barnskyddslagen förpliktigar barnskyddsmyndigheten att ordna diskussioner för att göra upp och 

se över klientplanen ska enligt 31 § i barnskyddslagen vid behov även andra diskussioner ordnas i samband 

med att behovet av barnskydd utreds eller barnskydd genomförs. Den socialarbetare som ansvarar för 

barnets ärende anger deltagarna enligt syftet med diskussionen.  

Enligt socialarbetarens bedömning kan barnet, föräldrarna och vårdnadshavarna, andra personer som 

svarar för barnets vård och fostran eller centralt deltar i omsorgen om barnet, personer som står barnet 

eller familjen nära samt myndigheter och andra samarbetsparter kallas till diskussionerna. Eftersom dessa 

diskussioner alltid har betydelse för barnets ärende är huvudregeln även i detta sammanhang att en annan 

laglig företrädare för barnet kallas till diskussionen, trots att paragrafen inte nämner detta. I vilket fall som 

helst ska en sådan företrädare få ett skriftligt PM över de förda diskussionerna. 

Rätt att på ansökan anhängiggöra ett ärende hos myndighet  

När intressebevakaren för barnets talan i ett barnskyddsärende är han eller hon part i ärendet och 

jämförbar med det minst 12 år fyllda barnet och barnets föräldrar. Med stöd av sin partsställning har 

intressebevakaren rätt att skriftligen yrka på en viss stödåtgärd inom öppenvården eller förmån från 

barnskyddsmyndigheten för barnet eller att framställa ett muntligt yrkande på det vid en diskussion om 

klientplanen eller i något annat sammanhang. 

Rätt att få ett överklagbart förvaltningsbeslut och att bli hörd innan beslut fattas 

I egenskap av part har intressebevakaren rätt att få ett överklagbart förvaltningsbeslut i synnerhet i 

situationer där barnskyddsmyndigheten avslår det framlagda yrkandet. Utgångspunkten är att 

myndigheten alltid ger ett skriftligt beslut i ett ärende där ändring kan sökas. 

Enligt 34 § i förvaltningslagen ska innan ett ärende avgörs en part i en förvaltningsprocess alltid ges tillfälle 

att bli hörd för att kunna framföra sin åsikt om ärendet och ge sin förklaring angående sådana yrkanden och 

sådan utredning som kan inverka på hur ärendet kommer att avgöras. Enligt 34 § i förvaltningslagen gäller 

hörandet myndigheternas yrkanden och utredningar som kan inverka på hur ärendet kommer att avgöras 

och där man ber om en parts genmäle och åsikt. Yrkande avser till exempel myndighetens yrkande på 

omhändertagande av ett barn. Utredningar, till exempel läkarutlåtanden, är fakta som ligger till grund för 

ett yrkande i ett förvaltningsärende. Å andra sidan är skriftliga utredningar även bevis på att det finns 

sådana grunder för yrkandet som visar på till exempel en förälders psykiska sjukdom eller alkoholproblem 

som grund för ett omhändertagande. 

Förvaltningslagens 36 § föreskriver om hur man ska gå tillväga när en part meddelas om rätten att bli hörd 

innan beslut fattas i ett ärende. Vid behov ska de omständigheter specificeras i meddelandet som 

myndigheten önskar en särskild förklaring till. Det ska dessutom alltid framgå av meddelandet att ärendet 
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kan avgöras hos myndigheten även om parten inte utnyttjar sin rätt att bli hörd eller om denne överskrider 

tidsfristen för att lämna en förklaring. Principen är att en part tillsammans med meddelandet tillställs de 

handlingar som hörandet gäller i original eller kopior, om denne inte ges tillfälle att ta del av dem på annat 

sätt. 

Delgivning och rätt att söka ändring 

Principen är att myndigheten bevisligen ska delge ett beslut som man kan söka ändring i. Ett beslut som 

gäller stödåtgärder inom öppenvården är dock inte förpliktigande för någon part varför det i princip kan 

delges genom ett vanligt brev som skickas per post. Enligt bestämmelsen i 59 § i förvaltningslagen anses en 

part ha fått del av ett beslut den sjunde dagen efter det att brevet avsändes. 

En part har rätt att söka ändring i ett tjänstemannabeslut i enlighet med den bifogade besvärsanvisningen. 

3.5 Omhändertagande, förberedelser inför placering och beslut 

Brådskande placering 

Även om det primära inom barnskyddet är att tillhandahålla stödåtgärder inom öppenvården måste 

barnskyddsmyndigheten vidta omedelbara åtgärder när barnets bästa kräver att vård ordnas utom 

hemmet. I 38 och 39 § i barnskyddslagen finns bestämmelser om brådskande placering som en tillfällig 

tryggande åtgärd som omedelbart kan verkställas när barnets utveckling eller hälsa kan bedömas vara i 

omedelbar fara antingen av skäl som beror på barnets uppväxtförhållanden eller brister i omsorgen om 

barnet eller på grund av barnets eget beteende. En ytterligare förutsättning för brådskande placering är att 

omsorg som tillgodoser barnets bästa inte kan garanteras genom öppenvårdens stödåtgärder och att vård 

utom hemmet bedöms vara det bästa för barnet i den aktuella situationen. 

Om det för ett barn som placeras i brådskande ordning har förordnats en intressebevakare som 

barnskyddsmyndigheten som gör placeringen känner till, ska myndigheten inhämta intressebevakarens 

åsikt och uppfattning före den brådskande placeringen, om inte den fördröjning detta medför orsakar 

skada för barnets hälsa, utveckling eller säkerhet. Huvudregeln ska alltid vara att intressebevakarens åsikt 

och uppfattning hörs och att undantag görs endast sällan. 

Barnskyddsmyndigheten ska ta reda på intressebevakarens åsikt även när den fattar beslut om att börja 

förbereda ett omhändertagande. Intressebevakaren kan med sin åsikt påverka berednings- och 

beslutsförfarandet på samma sätt som ett barn som fyllt 12 år eller barnets vårdnadshavare. Om alla 

ovannämnda i det här skedet samtycker till att omhändertagandet inleds kan ärendet avgöras av 

myndigheten, men om någon av dem motsätter sig ett omhändertagande eller en placering utom hemmet 

ska barnskyddsmyndigheten lämna en ansökan om omhändertagande och placering av barnet utom 

hemmet till förvaltningsdomstolen. 

Dessutom ska intressebevakaren enligt 42 § i barnskyddslagen ges tillfälle att bli hörd enligt 34 § i 

förvaltningslagen på det sätt som anges i 36 § i samma lag innan ansökan lämnas till förvaltningsdomstolen 

eller ett beslut om att omhänderta och placera barnet i vård utom hemmet fattas. 

Omhändertagande och placering i vård utom hemmet 

Barnskyddslagens 40 § innehåller bestämmelser om förutsättningarna för omhändertagande. Enligt 

paragrafen är det organ som ansvarar för socialvården skyldigt att omhänderta ett barn om brister i 

omsorgen om barnet eller andra uppväxtförhållanden hotar att allvarligt äventyra barnets hälsa eller 

utveckling, eller om barnet allvarligt äventyrar sin hälsa eller utveckling genom missbruk av alkohol och 
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droger, genom en brottslig gärning som inte kan anses obetydlig eller genom ett annat därmed jämställbart 

beteende. För att omhändertagande ska kunna tillgripas förutsätts utöver förutsättningarna ovan att 

stödåtgärderna inom öppenvården inte är lämpliga eller möjliga för vård enligt barnets bästa eller om de 

har visat sig vara otillräckliga och vård utom hemmet bedöms vara till barnets bästa. 

Omhändertagande och vård utom hemmet bereds alltid av två personer och leds av den socialarbetare som 

ansvarar för barnets angelägenheter. Arbetsparet ska till stöd för sitt arbete ha tillgång till juridisk och 

annan sakkunskap som är nödvändig inom barnskyddet. Vid beredningen av omhändertagandet och 

placeringen utom hemmet har den socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter rätt att få 

uppgifter och yttranden från olika myndigheter och experter som har haft kontakt med barnet och familjen. 

Om barnet ännu inte har någon förordnad intressebevakare ska den socialarbetare som ansvarar för 

barnets angelägenheter i detta skede bedöma behovet av intressebevakning i enligt med det åliggande som 

finns inskrivet i 24 § i barnskyddslagen. 

I enlighet med det som sägs ovan ska intressebevakaren ges tillfälle att bli hörd i enlighet med 34 § i 

förvaltningslagen innan beslut fattas eller ansökan lämnas om omhändertagande och placering av barnet i 

vård utom hemmet för att intressebevakaren ska kunna framföra sin åsikt om ärendet och avge sin 

förklaring gällande sådana yrkanden och sådan utredning av myndigheten som kan inverka på hur ärendet 

kommer att avgöras. I samband med att intressebevakaren hörs har denne rätt att sätta sig in i allt 

bakgrundsmaterial för beslutet. Bakgrundsmaterialet ska i princip tillställas intressebevakaren i enlighet 

med 36 § i förvaltningslagen i samband med meddelandet om hörandet, om inte intressebevakaren ges 

möjlighet att ta del av handlingarna på annat sätt. 

Om ett barn som fyllt 12 år, vårdnadshavaren och intressebevakaren samtycker till omhändertagandet och 

godkänner platsen för vården utom hemmet eller om någon som är delaktig i ärendet inte har hörts av skäl 

som framgår av 42 § i barnskyddslagen kan en ledande tjänsteinnehavare eller en av denne förordnad 

tjänsteinnehavare fatta beslut om omhändertagande och placering av barnet i vård utom hemmet. Beslutet 

ska delges parterna bevisligen. Tidsfristen för att söka ändring är 30 dagar från delgivningen inom vilken tid 

ett eventuellt överklagande ska tillställas förvaltningsdomstolen. 

Det organ som ansvarar för socialvården har med stöd av 45 § i barnskyddslagen och inom de gränser som 

syftet med omhändertagandet sätter rätt att besluta om barnets vistelseplats samt vård, uppfostran och 

tillsyn, den övriga omsorgen samt i nödvändig utsträckning om undervisningen och hälsovården för ett barn 

som är placerat i vård utom hemmet. Genom omhändertagande och placering i vård utom hemmet 

begränsas vårdnadshavarens rättigheter att besluta om angelägenheter som gäller barnets person till de 

delar som anges ovan. Barnskyddslagen ålägger dock barnskyddsmyndigheten att samarbeta med 

vårdnadshavaren. Vårdnadshavaren har alltid rätt att föra barnets talan och företräda barnet i ärenden 

som gäller barnet om inte en intressebevakare förordnas i vårdnadshavarens ställe. Även om en 

intressebevakare skulle förordnas har vårdnadshavaren i alla situationer rätt att besluta om barnets namn, 

religion och nationalitet och att föra sin egen talan i ärendet. Intressebevakarens rätt att besluta om 

barnets angelägenheter under placeringen utom hemmet är inte mer omfattande än vad vårdnadshavaren 

skulle ha haft, utan rätten att besluta om ett placerat barns angelägenheter bestäms enligt paragraferna i 

barnskyddslagen. 

Om ett barn som fyllt 12 år eller vårdnadshavaren eller intressebevakaren motsätter sig ett 

omhändertagande eller en placering i vård utom hemmet, eller om hörande inte har genomförts av andra 

än i 42 § nämnda skäl, lämnar en ledande tjänsteinnehavare eller en tjänsteinnehavare som denne har 
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förordnat i sitt ställe en ansökan om omhändertagande och placering i vård utom hemmet till 

förvaltningsdomstolen efter att den socialarbetare som ansvarar för barnets ärende har berett ärendet 

tillsammans med sin arbetspartner. Förfarandet i förvaltningsdomstolen behandlas senare i detta kapitel. 

 

3.6 Intressebevakarens roll och uppgifter medan barnet är placerat utom 

hemmet 
Med vård utom hemmet avses att vården och uppfostran av ett barn ordnas utom hemmet när barnet har 

omhändertagits, placerats i brådskande ordning eller om förvaltningsdomstolen har gett ett interimistiskt 

förordnade om barnets vistelseplats, vård och uppfostran medan omhändertagandet behandlas. 

Klientplan 

Enligt 30 § i barnskyddslagen ska en klientplan göras upp även för barn som placeras i vård utom hemmet. 

En klientplan ska göras upp minst en gång om året och den ska vid behov ses över. För ett placerat barn ska 

även en separat plan om vården och fostran göras upp vid behov. Intressebevakaren har alltid rätt att delta 

i diskussionen om klientplanen för ett barn som är placerat utom hemmet och ska även kallas till den, på 

samma sätt som de övriga parterna. Intressebevakaren ska dessutom få klientplanen i skriftlig form när den 

är färdigställd. 

I klientplanen antecknas de omständigheter och saker som man strävar efter att påverka, barnets och 

familjens behov av stöd, tjänster och andra stödåtgärder som ska täcka behovet samt den tid inom vilken 

man uppskattar att målen kan uppnås. I klientplanen ska även antecknas de berördas avvikande meningar. 

För ett barn som är placerat i vård utom hemmet ska dessutom målet och syftet med placeringen 

antecknas, hur särskilt stöd och hjälp till barnet, föräldrarna, vårdnadshavarna och andra personer som 

svarar för barnets vård och fostran ordnas, hur kontakten mellan barnet och dess föräldrar och andra 

närstående personer upprätthålls samt strävan efter att återförena familjen med beaktande av barnets 

bästa.  

Diskussioner i barnets ärende 

De ovan nämnda diskussionerna kan även ordnas i ärenden som gäller ett placerat barn. Principen är att 

intressebevakaren har rätt att delta i dessa personligen, eftersom diskussionerna alltid kan bedömas ha 

betydelse för barnets ärende.  

Överklagbara förvaltningsbeslut medan barnet är placerat utom hemmet 

Under placeringen kan olika överklagbara förvaltningsbeslut fattas. Sådana är bland annat de begränsande 

åtgärder som nämns i 11 kap. i barnskyddslagen. Syftet med de begränsande åtgärderna är att trygga syftet 

med omhändertagandet, barnets eller någon annan persons hälsa eller säkerhet eller något annat intresse 

som anges i bestämmelserna. De flesta av de begränsande åtgärder som anges i 11 kap. i barnskyddslagen 

och som kräver överklagbara förvaltningsbeslut kan endast tillämpas på barn som är placerade i 

institutionell vård och de fattas i huvudsak på tjänstens vägnar. Åtgärder som kräver ett överklagbart 

förvaltningsbeslut är omhändertagande av ämnen och föremål om dessa inte lämnas tillbaka, begränsning 

av rörelsefriheten, isolering och förlängning av isoleringen samt beslut om särskild omsorg. 

Den enda begränsande åtgärden i 11 kap. i barnskyddslagen som kan tillämpas även på ett barn i 

familjevård är begränsningen av barnets kontakter. Trots att beslut om begränsade kontakter 

huvudsakligen fattas i tjänsten, har en part, dvs. ett barn som fyllt 12 år, vårdnadshavaren och 
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intressebevakaren, rätt att kräva att myndigheten fattar ett sådant beslut i fråga om en viss person eller 

vissa personer. 

Medan vården utom hemmet pågår kan det bli aktuellt att ändra barnets vårdplats om det visar sig att den 

inte motsvarar barnets behov av vård och omsorg i en situation med fortsatt behov av omhändertagande 

och vård utom hemmet. Det kan även bli nödvändigt att upprepade gånger under tiden för vården utom 

hemmet bedöma om omhändertagandet ska avslutas. Enligt 47 § 2 mom. i barnskyddslagen ska den 

socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter bedöma förutsättningarna för fortsatt 

omhändertagande i samband med att klientplanen ses över, dvs. minst en gång om året. Denna bedömning 

antecknas i regel i klientplanen och inget överklagbart förvaltningsbeslut fattas i detta sammanhang. 

Däremot ska ett överklagbart förvaltningsbeslut alltid fattas när en part ansöker om att omhändertagandet 

ska avslutas samt givetvis även när den socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter i övrigt 

konstaterar att förutsättningarna för omhändertagande och vård utom hemmet har upphört. 

Innan beslut fattas i de nämnda ärendena ska parterna i enlighet med 34 § i förvaltningslagen ges tillfälle 

att bli hörda i enlighet med förfarandet i 36 § i förvaltningslagen. Myndigheten ska på ansökan eller ett 

muntligt framfört yrkande ge ett överklagbart förvaltningsbeslut som bevisligen ska delges parterna. Den 

tid som nämns i beslutet inom vilken man kan söka ändring i beslutet hos angiven förvaltningsdomstol 

börjar löpa från delgivningen. 

Rätten att hos en myndighet anhängiggöra ett barnskyddsärende som gäller ett placerat barn  

När intressebevakaren för barnets talan i ett barnskyddsärende är han eller hon part i ärendet och 

jämförbar med det minst 12 år fyllda barnet och vårdnadshavaren. Med stöd av sin partsställning har 

intressebevakaren till exempel rätt att för ett placerat barn ansöka om ett visst stöd eller en viss hjälp i 

brådskande ordning hos barnskyddsmyndigheten eller att lägga fram ett muntligt yrkande vid en diskussion 

om klientplanen eller annars om intressebevakaren anser att barnet är i behov av särskilt stöd under 

vården utom hemmet. Intressebevakaren har även rätt att kräva en ändring av barnets vårdplats utom 

hemmet eller att omhändertagandet avslutas om denne anser att barnets bästa förutsätter detta. 

Intressebevakaren kan även yrka på att myndigheten ska fatta ett beslut om att begränsa barnets kontakter 

om denne anser att kontakten med en viss person inte är i överensstämmelse med barnets bästa. 

Innan beslut fattas om de nämnda ärendena ska parterna i enlighet med 34 § i förvaltningslagen ges tillfälle 

att bli hörda i enlighet med förfarandet i 36 § i förvaltningslagen. Myndigheten ska med anledning av en 

ansökan eller ett muntligt framfört yrkande ge ett överklagbart förvaltningsbeslut som bevisligen ska delges 

parterna. Beslutet innehåller uppgifter om den tid från delgivningen inom vilken ändring kan sökas hos 

angiven överklagandeinstans. 

3.7 Eftervård 
Enligt 75 § i barnskyddslagen ska det organ som ansvarar för socialvården ordna eftervård för ett barn eller 

en ung person sedan en placering med grund i ett omhändertagande eller en placering inom öppenvården 

som varat över ett halvt år och som berört enbart barnet har upphört. Inom barnskyddet avses med barn 

en person under 18 år och med en ung person en person mellan 18 och 20 år som är klient hos 

barnskyddet. Om barnet eller den unga personen inte har haft en klientrelation hos barnskyddet på fem år 

efter att vården utom hemmet eller placeringen avslutades upphör kommunens skyldighet att ordna 

eftervård. 
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Innehållet i eftervården som ordnas i samverkan med klienten utgår från barnets eller den unga personens 

och familjens behov av stöd och anges i klientplanen där målet och syftet med eftervårdens stödåtgärder 

skrivs in i likhet med anordnandet av särskilt stöd och hjälp. Genom eftervårdens stödåtgärder ges stöd till 

barnet, den unga personen, föräldrarna, vårdnadshavarna och personer i vars vård eller fostran barnet är. 

Eftervård är alla de stödåtgärder inom öppenvården som nämns i 7 kap. i barnskyddslagen, stöd till 

familjevårdarna sedan vården överförts, stöd för mänskliga relationer och kontakter samt redovisning till 

barnet eller den unga personen av de medel för eget hushåll som har influtit under tiden för vården utom 

hemmet. 

Formuleringen i 22 § i barnskyddslagen utesluter inte möjligheten att ansöka om en intressebevakare för 

ett barn i eftervård om de förutsättningar som nämns i paragrafen föreligger. Vid bedömningen av behovet 

av och möjligheten till intressebevakning enligt barnskyddslagen ska beaktas att eftervården bygger på 

frivillighet liksom även öppenvården. Dessutom ska beaktas att man för en myndig person som fyllt 18 år 

eller ett barn under 18 år som ingått äktenskap inte längre kan förordna en intressebevakare enligt 22 § i 

barnskyddslagen eftersom vårdnaden om barnet enligt 3 § 2 mom. i lagen angående vårdnad om barn och 

umgängesrätt upphör då barnet fyller 18 år eller om barnet därförinnan ingår äktenskap. 

Liksom inom öppenvården förutsätter annat än ekonomiskt stöd att barnet och hela familjen engagerar sig 

för att de uppsatta målen ska kunna nås. Sålunda är det inte ändamålsenligt att ansöka om och förordna en 

intressebevakare för ett barn om familjen motsätter sig stöd inom eftervården trots att förutsättningarna 

för att förordna en intressebevakare i övrigt är uppfyllda. Om däremot ett barn som fyllt 12 år och 

vårdnadshavaren i princip är villiga att ta emot stöd och hjälp, men oförmögna att aktivt agera i barnets sak 

gentemot myndigheterna och vårdande instanser, kan det vara motiverat att ansöka om och förordna en 

intressebevakare om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda. 

Rätten till eftervård är en subjektiv rättighet och ett barn eller en ung person med rätt till eftervård har rätt 

att kräva stöd av eftervården tills det har gått fem år sedan den senaste barnskyddsåtgärden. Barnet eller 

den unga personen har denna rätt oberoende av om denne omedelbart efter placeringen i vård utom 

hemmet skulle ha vägrat att ta emot eftervård. Parterna ska ges tillfälle att bli hörda innan beslut fattas. 

Myndigheten ska ge ett överklagbart förvaltningsbeslut i ärendet tillsammans med en besvärsanvisning. 

Beslutet ska delges parterna bevisligen. 

3.8 Om domstolsprocessen 

Anhängiggörande av ett barnskyddsärende i förvaltningsdomstolen 

Ett ärende som gäller omhändertagande av ett barn och placering i vård utom hemmet kan anhängiggöras 

hos en förvaltningsdomstol antingen på ansökan av myndigheten eller om någon annan som är delaktig i 

ärendet utnyttjar sin rätt att söka ändring (besvär) i myndighetens beslut. Övriga barnskyddsärenden som 

en ledande tjänsteinnehavare eller en av denne förordnad tjänsteinnehavare enligt barnskyddslagen 

beslutar om som första instans anhängiggörs alltid hos förvaltningsdomstolen genom ett besvär av någon 

part. I högsta förvaltningsdomstolen anhängiggörs ett barnskyddsärende alltid genom ett besvär av en part, 

någon som är delaktig i ärendet eller en myndighet. 
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Om talerätt vid förvaltningsdomstol 

Vid förvaltningsdomstolar regleras parternas talerätt av bestämmelserna i såväl barnskyddslagen som 

förvaltningsprocesslagen. Enligt 20 § i barnskyddslagen är principen att åsikten hos ett barn som fyllt 12 år 

alltid ska utredas i ett barnskyddsärende som gäller barnet självt, men barnets talan i processen förs 

antingen av vårdnadshavaren eller av intressebevakaren. Av 20, 21 och 42 § i barnskyddslagen framgår att 

ett barn som fyllt 12 år har egen, självständig rätt att föra sin talan i ett barnskyddsärende tillsammans med 

vårdnadshavaren eller en annan laglig företrädare, vilket betyder att parterna inte är bundna till samverkan 

i saken utan var och en kan bilda sig en uppfattning om barnets bästa utifrån sin egen utgångspunkt. 

Talerätt innefattar rätten att anhängiggöra ett ärende, rätten att bli hörd, rätten att få ett överklagbart 

beslut i ärendet och att söka ändring i det. Enligt barnskyddslagen har ett barn som fyllt 12 år rätt att söka 

ändring i ett myndighetsbeslut som gäller brådskande placering, omhändertagande och dithörande 

placering, ändring av plats för vård utom hemmet, avslutande av omhändertagande, placering inom 

öppenvården, begränsning av kontakter samt andra begränsande åtgärder som endast kan tillämpas på 

barn i institutionell vård. När denna handbok skrivs har ett barn som fyllt 15 år med stöd av den allmänna 

bestämmelsen i förvaltningsprocesslagen rätt att söka ändring i övriga myndighetsbeslut inom barnskyddet 

som gäller barnet självt. Vårdnadshavaren och barnets intressebevakare har rätt att söka ändring i alla 

beslut som gäller barnet. Enligt en ändring i barnskyddslagen som trädde i kraft i början av 2010 har ett 

barn som fyllt 12 år rätt att söka ändring i alla barnskyddsbeslut som gäller barnet självt. 

Enligt 17 § i förvaltningsprocesslagen förs talan för ett minderårigt barn i huvudsak av barnets 

vårdnadshavare eller intressebevakare. Enligt den allmänna bestämmelsen i 18 § 3 mom. i 

förvaltningsprocesslagen har ett barn som fyllt 15 år dock rätt att vid sidan av vårdnadshavaren eller någon 

annan laglig företrädare föra sin egen talan i en sak som gäller barnets person eller personliga intresse eller 

rättighet. Enligt 19 § i förvaltningsprocesslagen ska vårdnadshavaren och barnets intressebevakare alltid 

höras när ett barn som har fyllt 12 (15) för sin egen talan och vice versa. 

Om förfarandet vid förvaltningsdomstolen 

Förfarandet vid förvaltningsdomstolarna är i princip skriftligt. Det skriftliga rättegångsmaterial som 

förvaltningsdomstolen grundar sitt avgörande på utgörs beroende på situationen av myndighetens ansökan 

jämte bilagor samt de förklaringar jämte bilagor som de som är delaktiga i ärendet har lämnat och 

kommunens genmäle som de som är delaktiga i ärendet ges tillfälle att svara på. 

Om ärendet har anhängiggjorts så att någon som är delaktig har utnyttjat sin rätt att söka ändring, utgörs 

rättegångsmaterialet av besväret från denne till vilket det myndighetsbeslut som besväret gäller ska 

bifogas. När någon som är delaktig överklagar ett beslut begärs ett yttrande av myndigheten och den som 

är delaktig ges tillfälle att ta ställning till yttrandet. Både myndigheterna och de som är delaktiga i ärendet 

kan utöver det som nämns ovan även tillställa förvaltningsdomstolen andra skriftliga kompletterande 

utredningar, t.ex. utlåtanden från experter. Förvaltningsdomstolen kan även på tjänstens vägnar skaffa 

kompletterande utredningar. 

Vid förvaltningsdomstolen kan man enligt 38 § i förvaltningsprocesslagen vid behov hålla en muntlig 

förhandling för att reda ut ett barnskyddsärende om en enskild delaktig person begär det. Den som begär 

muntlig förhandling ska samtidigt motivera varför det är nödvändigt att hålla muntlig förhandling och vilken 

utredning som kommer att läggas fram vid den. Förvaltningsdomstolen har rätt att bedöma 

nödvändigheten av muntlig förhandling och kan låta bli att ordna en sådan om yrkandet lämnas utan 

prövning eller omedelbart förkastas eller om en muntlig förhandling av någon annan anledning anses 
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onödig. Förvaltningsdomstolens prövningsrätt begränsas av artikel 6 i Europeiska 

människorättskonventionen som ger var och en rätt till en rättvis rättegång och artikel 13 som garanterar 

var och en rätt till ett effektivt rättsmedel som för att verkställas fullt ut har ansetts förutsätta bland annat 

muntlig förhandlig av ärendet vid domstolen. Förvaltningsdomstolen kan enligt 37 § i 

förvaltningsprocesslagen även på tjänstens vägnar besluta om att hålla en muntlig förhandling. 

Barnskyddslagen har särskilda bestämmelser om förfarandet i ett barnskyddsärende som komplement till 

bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen. Enligt 83 § i barnskyddslagen kan förvaltningsdomstolen när 

den behandlar en ansökan om omhändertagande och placering i vård utom hemmet på myndighetens 

ansökan, eller om barnet är placerat i brådskande ordning på ansökan av en part, ge ett interimistiskt 

förordnade om barnets vistelseplats och om hur barnets vård och uppfostran ska ordnas medan 

domstolsbehandlingen pågår. Enligt den ändring av barnskyddslagen som trädde i kraft i början av mars 

2010 kan den förvaltningsdomstol där ett ärende om ändring av ett omhändertagande av ett barn eller 

vården utom hemmet är anhängigt på tjänstens vägnar eller på barnets, förälders eller vårdnadshavares 

ansökan ge motsvarande interimistiska förordnande. 

Enligt 84 § i barnskyddslagen kan man i ett barnskyddsärende hålla en förberedande muntlig förhandling 

för att klarlägga yrkandena från parterna och grunderna för yrkandena, dvs. ärendet behandlas inte i sin 

helhet, utan endast det som parterna är oeniga om och vilka bevis som läggs fram till stöd för yrkandena. 

Enligt 86 § i barnskyddslagen kan ett barn höras personligen vid förvaltningsdomstolen om barnet begär 

det eller samtycker till det. Enligt bestämmelsen kan ett barn under 12 år höras personligen i 

förvaltningsdomstolen endast om det är nödvändigt för att ärendet ska kunna avgöras och hörandet inte 

medför betydande skada för barnet. Enligt denna paragraf kan hörandet genomföras så att endast barnet 

och en eller flera domstolsledamöter är närvarande om domstolen finner detta lämpligt och förfarandet 

behövs för att skydda barnet eller för att kunna klarlägga barnets självständiga åsikt. Parterna och 

myndigheten ska ges tillfälle att ta del av innehållet i det rättegångsmaterial som har upprättats eller 

spelats in vid hörandet och att uttrycka sin åsikt om innehållet. Parterna och myndigheterna har således i 

princip rätt att få information om vad barnet berättade vid det personliga hörandet om det inte finns 

grunder för att neka informationen. Parternas rätt till information kan begränsas om det behövs för att 

skydda barnet eller för att trygga något annat som är av synnerligen viktigt intresse för barnet. Ett barn kan 

höras personligen vid muntlig förhandling eller på något annat sätt enligt domstolens övervägande. 

Enligt 87 § i barnskyddslagen kan för ett barn förordnas ett biträde för domstolsbehandlingen på barnets 

eller dess lagliga företrädares begäran eller på förvaltningsdomstolens eget initiativ. 

Dessutom har 85 § i barnskyddslagen en särskild bestämmelse om förvaltningsdomstolens domförhet och 

88 § i samma lag föreskriver om brådskande handläggning av ett barnskyddsärende. 

Skriftlig beredning av ett barnskyddsärende i förvaltningsdomstolen 

Som ovan konstaterades är behandlingen i förvaltningsdomstolarna i princip skriftlig och ett ärende 

anhängiggörs antingen på myndighetens ansökan eller genom besvär av någon som är part i ärendet 

varefter den skriftliga beredningen av ärendet inleds. Både myndigheten och en enskild person som är 

delaktig i ärendet har rätt att anlita ett ombud eller ett biträde i processen. Under den skriftliga 

beredningsprocessens gång ges de som är delaktiga och myndigheterna tillfälle att lämna förklaringar eller 

yttranden och eventuella genmälen till motpartens yrkanden och deras grunder samt att inlämna annat 

skriftligt kompletterande material till förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolen kan även på tjänstens 
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vägnar skaffa utredning i den omfattning som en opartisk och rättvis behandling och ärendets beskaffenhet 

kräver. Dessutom ska förvaltningsdomstolen uppmana dem som är delaktiga och myndigheten att skaffa de 

kompletterande utredningar som är nödvändig för att utreda ärendet. 

Om en enskild person som är delaktig inte yrkar på muntlig behandling, eller om förvaltningsdomstolen inte 

prövar yrkandet eller genast förkastar det eller anser att det är onödigt att hålla en muntlig förhandling av 

något annat skäl, avgörs ärendet utifrån det existerande skriftliga beredningsmaterialet. 

Muntlig förhandling i förvaltningsdomstolen 

Om en enskild person som är delaktig i ärendet har lagt fram ett motiverat yrkande på en muntlig 

förhandling, är huvudregeln med beaktande av artiklarna 6 och 13 i Europeiska människorättskonventionen 

att en muntlig förhandling ska hållas. Den muntliga förhandlingen grundar sig på det tidigare 

tillhandahållna skriftliga materialet som vid den muntliga förhandlingen inte separat gås igenom annat än 

till nödvändiga delar. Syftet med den muntliga förhandlingen är att skaffa tilläggsinformation i syfte att 

komplettera det skriftliga rättegångsmaterialet. Vid den muntliga förhandlingen kan de som är delaktiga i 

ärendet, myndigheter, vittnen och experter höras och annan utredning läggas fram. 

Som ovan konstateras kan förvaltningsdomstolen på tjänstens vägnar besluta om en muntlig förhandling 

för att reda ut någon sak. Dessutom kan förvaltningsdomstolen på tjänstens vägnar besluta att hålla en 

förberedande muntlig förhandling i synnerhet för att ta reda på vad parterna är oense om och vilken 

bevisning som kommer att läggas fram vid den muntliga förhandlingen. 

Förvaltningsdomstolen ger ett interimistiskt beslut om att hålla muntlig förhandling eller förberedande 

muntlig förhandling som samtidigt utgör en kallelse till alla som är delaktiga i ärendet och myndigheten att 

infinna sig vid den muntliga förhandlingen eller förberedande muntliga förhandlingen. Den som är delaktig i 

ärendet och/eller dennes lagliga företrädare kallas till den muntliga förhandlingen vid äventyr att ärendet 

kan avgöras i dennes frånvaro. Om personlig närvaro är nödvändig för att utreda ärendet kan man i 

kallelsen ställa vite vid frånvaro. Också en laglig företrädare för myndigheten kallas till den muntliga 

förhandlingen vid äventyr att ärendet kan avgöras i dennes frånvaro. Kallelsen ska uppta tidpunkten för den 

muntliga förhandlingen, var förhandlingen hålls och utöver eventuella viten bland annat när vittnena senast 

ska åberopas. 

Om myndighetens företrädare eller någon som är delaktig i ärendet har laga förfall att inte infinna sig i 

förvaltningsdomstolen ska detta meddelas till förvaltningsdomstolen omedelbart när myndighetens 

företrädare eller den som är delaktig får vetskap om det. Förvaltningsdomstolen bedömer separat i varje 

enskilt fall huruvida förfallet är tvingande och kan godkännas. Laga förfall kan vara bland annat sjukdom, 

avbrott i den allmänna trafiken eller en motsvarande orsak som förvaltningsdomstolen uppfattar som 

godtagbar grund för att utebli från förhandlingen. Om det är fråga om laga förfall kan 

förvaltningsdomstolen besluta att ställa in förhandlingen och reservera en ny förhandlingsdag eller lämna 

ärendet utan prövning om ärendet har anhängiggjorts på initiativ av den som uteblir. 

Om bevisning vid muntlig förhandling 

Av förvaltningsdomstolens kallelse till muntlig förhandling framgår när vittnenas namn och 

kontaktinformation ska meddelas förvaltningsdomstolen tillsammans med deras bevisteman, dvs. om vilka 

omständigheter varje vittne ska höras. Förvaltningsdomstolen kan på begäran inkalla ett vittne som en som 

är delaktig eller myndigheten har åberopat varvid kallelsen är förenad med vite, men ett vittne kan inkallas 

även av den som åberopat vittnet. Förvaltningsdomstolen kan åberopa ett vittne även på tjänstens vägnar. 
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Ett vittne är skyldigt att infinna sig till en muntlig förhandling om denne inte har laga förfall, som 

omedelbart ska meddelas förvaltningsdomstolen. Vittnet hörs vid den muntliga förhandlingen under ed 

eller försäkran som ålägger vittnet att ovillkorligen hålla sig till sanningen. Sekretessplikt till följd av en 

tjänst eller en uppgift är inget hinder för att vittna i ett barnskyddsärende eftersom förhandlingen sker 

bakom stängda dörrar. Även en som är delaktig kan höras under sanningsförsäkran om sådana 

omständigheter som har särskild betydelse i ärendet. 

Ändringssökande hos högsta förvaltningsdomstolen 

I förvaltningsdomstolens beslut om omhändertagande och vård utom hemmet, ändring av platsen för vård 

utom hemmet, avslutande av omhändertagande, begränsning av kontakter, tillstånd till undersökning av 

barn, tryggande av utkomst och boende, eftervård, förbud att placera barnet i privathem och fördelningen 

av kommunernas ansvar för arrangemang och kostnader får ändring sökas genom besvär hos högsta 

förvaltningsdomstolen. I andra beslut som gäller barn- och familjeinriktat barnskydd får ändring inte sökas 

genom besvär. Inte heller i ett beslut om avbrytande eller förbud av verkställighet eller interimistiskt 

förordnade får ändring sökas. 

3.9 Rätt till uppgifter om barnet 
En av intressebevakarens viktigaste rättigheter som härrör från vårdnadshavaren är rätten till den 

insamlade informationen om barnet i ett barnskyddsärende. Enligt hänvisningsbestämmelsen i 11 § i lagen 

om klientens ställning och rättigheter inom socialvården bestäms en parts eller dennes företrädares rätt att 

få information enligt bestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Intressebevakaren har rätt att granska socialvårdens uppgifter om barnet i myndighetens register även med 

stöd av bestämmelserna i personuppgiftslagen. 

Rätt till information i anslutning till faktisk förvaltningsverksamhet 

Enligt 12 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) har var och en rätt att 

ta del av de uppgifter som ingår i en myndighetshandling och som gäller honom eller henne själv. Som ovan 

konstateras härleder intressebevakaren sin rätt till uppgifter om barnet från vårdnadshavaren som 

företräder barnet hos myndigheterna även i ärenden som gäller uppgifter om barnet. Enligt 12 § i 

offentlighetslagen har en part rätt att ta del av uppgifter om faktisk förvaltningsverksamhet när ett ärende 

inte är anhängigt för avgörande hos en myndighet på grund av ansökan eller på tjänstens vägnar. Begäran 

om information gäller således anteckningar i anslutning till verkställandet av ett barnskyddsärende. 

Intressebevakaren ska framföra begäran om information till den myndighet hos vilken handlingarna 

förvaras. Huvudprincipen är att en begäran ska vara skriftlig, men myndigheten kan efter eget övervägande 

även lämna ut uppgifter på muntlig begäran. På myndighetens begäran ska intressebevakaren i samband 

med att uppgifterna begärs lägga fram den handling som dennes befogenheter grundar sig på, dvs. 

domstolens eller magistratens beslut om förordnandet av en intressebevakare för barnet. En eventuell 

begränsning i beslutet kan inskränka rätten till uppgifter om barnet. Enligt 12 § i offentlighetslagen har en 

intressebevakare i princip rätt att av barnskyddsmyndigheten på begäran få bland annat barnskyddets 

klientjournaler om barnet, anteckningarna från familjerådgivningen samt uppgifter från skolan och 

hälsovården, om dessa är av betydelse för barnskyddsärendet. Om myndigheten inte lämnar ut uppgifterna 

om barnet till intressebevakaren som har begärt dem av skäl som anges senare har intressebevakaren rätt 

att få ett överklagbart förvaltningsbeslut enligt 14 § i offentlighetslagen från den myndighet som har vägrat 

lämna ut uppgifterna. Beslutet kan överklagas hos förvaltningsdomstolen. 
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Partsoffentlighet 

När intressebevakaren för barnets talan i ett barnskyddsärende är han eller hon part i ärendet och 

jämförbar med det minst 12 år fyllda barnet och barnets vårdnadshavare. Av denna anledning har 

intressebevakaren rätt att få uppgifter om barnet även med stöd av 11 § i offentlighetslagen när ett ärende 

är anhängigt hos en myndighet eller en domstol antingen på ansökan, på tjänstens vägnar eller genom 

ändringssökande. I 11 § i offentlighetslagen föreskrivs om en parts rätt att få uppgifter om ett pågående 

ärende. Partsoffentligheten innebär rätt till alla de handlingar hos den myndighet som har behandlat eller 

behandlar ärendet som kan eller har kunnat påverka behandlingen av ärendet. 

Intressebevakaren ska lämna begäran om uppgifter till den myndighet hos vilken handlingarna finns. 

Huvudprincipen är att en begäran ska vara skriftlig men myndigheten kan efter eget övervägande lämna ut 

uppgifter även på muntlig begäran. 

På myndighetens begäran ska intressebevakaren i samband med att uppgifter begärs lägga fram den 

handling som dennes befogenheter grundar sig på, dvs. domstolens eller magistratens beslut om 

förordnandet av en intressebevakare för barnet. En eventuell begränsning i beslutet kan inskränka rätten 

till uppgifter om barnet. Om myndigheten inte lämnar ut uppgifterna om barnet till intressebevakaren som 

har begärt dem av skäl som anges senare har intressebevakaren rätt att få ett överklagbart 

förvaltningsbeslut enligt 14 § i offentlighetslagen från den myndighet som har vägrat lämna ut uppgifterna. 

Beslutet kan överklagas hos förvaltningsdomstolen. 

Delfående i samband med hörande enligt 34 § i förvaltningslagen 

Enligt 34 § i förvaltningslagen ska en part i ett barnskyddsärende innan ärendet avgörs ges tillfälle att bli 

hörd för att kunna uttala sin åsikt om ärendet och ge sin förklaring på sådana yrkanden och sådan 

utredning som kan inverka på hur ärendet kommer att avgöras. Som ovan konstateras är en 

intressebevakare som för barnets talan jämställd part med ett barn som fyllt 12 år och vårdnadshavaren i 

alla barnskyddsärenden som gäller barnet. 

Enligt 34 § i förvaltningslagen gäller hörandet sådana yrkanden och utredningar av myndigheten som kan 

inverka på hur ärendet kommer att avgöras och där man ber om en parts genmäle och/eller åsikt. Med ett 

yrkande avses till exempel myndighetens yrkande på omhändertagande av ett barn. Utredningar, till 

exempel, läkarutlåtanden är för sin del fakta som ligger till grund för det yrkande förvaltningsärendet gäller 

och bevis på deras existens. 

Förvaltningslagens 36 § föreskriver om det förfarande som ska iakttas när en part meddelas om rätten att 

bli hörd innan ett beslut fattas. Vid behov ska de omständigheter som om myndigheten särskilt vill ha en 

förklaring till specificeras i meddelandet. Dessutom ska det alltid nämnas i meddelandet att ärendet kan 

avgöras hos myndigheten även om parten inte utnyttjar sin möjlighet att bli hörd eller om denne 

överskrider tidsfristen för att lämna en förklaring. Principen är att en part tillställs de handlingar som 

hörandet gäller i original eller kopior eller så ges denne annars möjlighet att ta del av dem. Enlig 

formuleringen i 36 § i förvaltningslagen ska myndigheten på eget initiativ och på tjänstens vägnar tillställa 

en part de handlingar som är nödvändiga för hörandet om myndigheten inte på något annat sätt ger parten 

tillfälle att ta del av dem. Någon separat begäran om uppgifter förutsätts således inte av en part i samband 

med ett hörande. 
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Handlingssekretess, tystnadsplikt och förbud att utnyttja informationen 

Intressebevakaren har sekretessplikt avseende information som gäller barnet i enlighet med 

bestämmelserna i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Sekretessplikten utgörs 

av delar som kompletterar varandra: handlingssekretess, tystnadsplikt och förbud att utnyttja 

informationen. Med handlingssekretess avses att en handling eller en kopia eller utskrift av den inte får 

företes för eller lämnas ut eller på något sätt ges ut till utomstående för påseende eller användning. 

Tystnadsplikt inkluderar alla andra sätt att lämna ut information än de ovan nämnda och gäller även 

information som inte har sparats. Med utomstående avses en person som inte har laglig rätt att ta del av 

informationen. Förbud mot att använda informationen betyder att informationen inte får användas för 

egen eller någon annans nytta eller till skada för någon. 

I 14 § lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården finns bestämmelser om 

handlingssekretess som gäller handlingar som innehåller information om socialvårdsklienter eller andra 

enskilda personer. Enligt paragrafen får en sekretessbelagd handling eller kopia eller utskrift av den inte 

företes för eller lämnas ut till utomstående eller med hjälp av teknisk anslutning eller på något annat sätt 

företes för eller lämnas ut till utomstående. 

I 15 § i samma lag föreskrivs om tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande. Enligt paragrafen får de aktörer 

som nämns i den inte röja sekretessbelagt innehåll eller sekretessbelagd information i en handling eller 

någon annan omständighet som de har fått kännedom om i samband med uppdrag inom socialvården och 

för vilka tystnadsplikt föreskrivs i lag. Information som omfattas av tystnadsplikt får inte heller röjas efter 

att verksamheten hos den som ordnar eller producerar socialvård har upphört eller det uppdrag som 

utförts för dennes räkning har upphört. Inte heller klienten, dennes företrädare eller biträde får för 

utomstående röja en sekretessbelagd uppgift som erhållits på grundval av klientskapet och som gäller 

någon annan än klienten själv. De ovan avsedda personerna får inte utnyttja sekretessbelagda uppgifter för 

att skaffa sig själv eller någon annan fördel eller för att skada någon annan. En klient eller hans eller hennes 

företrädare eller biträde får dock använda en uppgift om en annan person än klienten själv när det är fråga 

om ett ärende som gäller den rätt, det intresse eller den skyldighet som klientens rätt att få information har 

grundat sig på. 

Myndighetens rätt att inte lämna ut uppgifter 

Oberoende av att utgångspunkten i myndigheternas verksamhet ska vara att handlingar är offentliga och 

att parterna har rätt även till andra än offentliga uppgifter föreskrivs i 11 § 2 i offentlighetslagen om 

situationer när en part eller en annan som är delaktig i ärendet inte har rätt att ta del av uppgifter som i 

annat fall skulle vara partsoffentliga. Bestämmelsen gäller även en annan laglig företrädare för eller ett 

biträde till parten. Bestämmelserna i 11 § 2 mom. i offentlighetslagen kan tillämpas både på en parts egen 

begäran om uppgifter och på delgivande av uppgifter till en part på tjänstens vägnar i samband med 

hörande. 

Bedömningen av befintlig grund för att begränsa en parts rätt till uppgifter förutsätter alltid ett objektivt 

övervägande från fall till fall där man måste väga intressena mellan å ena sidan den för partens 

rättssäkerhet centrala rätten till information om grunderna för ett avgörande som gäller en själv och å 

andra sidan skyddandet av en individs eller en gemenskaps viktiga intresse. 

Inom barnskyddet är den viktigaste och oftast använda grunden i bestämmelsen för att vägra lämna 

uppgifter att man bedömer att lämnandet av uppgifter skulle strida mot mycket viktigt allmänt intresse 

eller ett barns intresse eller ett annat synnerligen viktigt enskilt intresse. I propositionen nämns 
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hemlighållandet av den som lämnat en anmälan om barnskydd som exempel på mycket viktigt allmänt 

intresse för att vägra lämna ut uppgifter till en part om utlämnandet av uppgifter i ett enskilt fall skulle 

äventyra att syftet med barnskyddet uppnås. Enligt propositionen kan ett viktigt enskilt intresse som 

begränsningsgrund utgöras av skyddet för privatlivet eller säkerställandet av en persons säkerhet genom 

att man vägrar ge en part uppgifter om en annan persons hälsotillstånd eller identiteten på en person som 

lämnat myndigheterna uppgifter, om utlämnandet skulle äventyra personens säkerhet. Barnets intresse 

som grund för begränsning av en parts rätt att erhålla information kan enligt propositionen komma i fråga i 

synnerhet när barnet och dess lagliga företrädare har motstridiga intressen som fallet ofta är i 

barnskyddsärenden. 

Enligt principerna i offentlighetslagen är huvudregeln att handlingar är offentliga. Man kan dock frångå 

denna princip på de villkor som anges i lagen för att trygga någon annans intresse eller det allmänna 

intresset. Då ska det förfarande som lagen anger följas för att garantera rättsskyddet för den som begär 

uppgifter. Samma förfarande ska tillämpas när man inte lämnar ut uppgifter som ingår i materialet om 

hörande till den som hörs i ärendet. 

Enligt 14 § i offentlighetslagen ska en tjänsteman ange orsaken till att denne vägrar lämna ut en muntligt 

eller skriftligt begärd uppgift till den som begärt uppgiften. Samtidigt som tjänstemannen informerar den 

som begärt uppgiften om att uppgiften inte kommer att lämnas ut ska tjänstemannen informera 

vederbörande om att denne kan få ett överklagbart förvaltningsbeslut om nekandet och ge anvisningar om 

hur den som har begärt uppgifterna ska gå tillväga i saken. En besvärsanvisning ska fogas till beslutet och 

beslutet ska bevisligen delges den som begärt beslutet eller en annan part. Enligt 33 § i offentlighetslagen 

kan ändring sökas i beslutet hos förvaltningsdomstolen och vidare hos högsta förvaltningsdomstolen. 

Samtycke till utlämnande av uppgifter 

Enligt 16 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården är utgångspunkten att en 

socialvårdsmyndighet ska begära en parts eller dennes lagliga företrädares samtycke för att lämna ut 

uppgifter till en utomstående, till exempel en annan myndighet. 

Enligt 4 § i ovan nämnda lag har en klient inom socialvården rätt till socialvård av god kvalitet och gott 

bemötande utan diskriminering. Grundlagens 6 § förbjuder diskriminering utan godtagbart skäl bland annat 

på grund av ålder och i 3 mom. förutsätts att barn ska bemötas som jämlika individer och ha rätt till 

medinflytande enligt sin utvecklingsnivå i frågor som gäller dem själva. Enligt 10 § i lagen om klientens 

ställning och rättigheter inom socialvården ska en minderårig klients önskemål och åsikt utredas och 

beaktas på det sätt som klientens ålder och utvecklingsnivå förutsätter. 

De nämnda paragraferna betyder bland annat att den som står i beråd att lämna ut uppgifter om ett barn 

till en utomstående enligt 16 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården ska begära 

en minderårigs samtycke om den minderåriga har förutsättningar att bedöma vad samtycket i det aktuella 

ärendet innebär. Om dessa förutsättningar inte finns, ger den för barnet förordnade intressebevakaren 

samtycket om denne själv har rätt till ifrågavarande uppgifter om barnet. 

Enligt 11 § 3 mom. i ovan nämnda lag har en minderårig med hänsyn till sin ålder och utvecklingsnivå rätt 

att av vägande skäl förbjuda att upplysningar som gäller honom eller henne lämnas ut till den lagliga 

företrädaren om detta inte klart strider mot den minderåriges intresse. Denna allmänna bestämmelse följs 

även inom barnskyddet. Nekandet är inte bundet till barnets ålder, men barnet ska vara tillräckligt moget 

för att kunna motivera sitt nekande förnuftigt och att förstå dess innebörd. 
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Barnskyddsarbetaren ska utöver barnets utvecklingsnivå även bedöma om det föreligger vägande skäl för 

den minderårige att förbjuda att uppgifter lämnas ut, varvid hänsyn även ska tas till sakens beskaffenhet. 

Om det inte handlar om någonting som är särskilt betydande för ett lite äldre barn, är tröskeln till att följa 

förbudet lägre. Om barnskyddsarbetaren anser att det finns vägande skäl, ska denne dessutom bedöma vad 

det med tanke på barnets intresse innebär att uppgifterna inte lämnas ut. Om bedömningen blir att det 

klart strider mot barnets intresse att inte lämna ut uppgifterna, ska de lämnas till barnets vårdnadshavare 

eller lagliga företrädare trots den minderåriges förbud. En minderårigs rätt att förbjuda utlämnandet kan 

dock inte i någon situation begränsa en laglig företrädares rätt till information i egenskap av part. 

En minderårigs rätt att förbjuda utlämnande av uppgifter utsträcker sig inte heller till utlämnande av 

nödvändiga uppgifter enligt 17 och 18 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 

eller 26 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Om intressebevakarens rätt till uppgifter inte har avslagits med stöd av de bestämmelser som nämns ovan 

och om barnet självt inte har förutsättningar att bedöma utlämnandet av uppgifter, ges det samtycke till att 

lämna ut uppgifter som gäller barnet till utomstående som nämns i 16 § i lagen om klientens ställning och 

rättigheter inom socialvården av intressebevakaren till den del uppgifterna berör barnskyddsärendet. 

Uppgifterna kan med stöd av 17 och 18 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 

eller 26 § 3 mom. i offentlighetslagen lämnas ut oberoende av om intressebevakaren ger sitt samtycke eller 

inte. 

Registrerads rätt att med stöd av personuppgiftslagen granska sina uppgifter och kräva 

rättelse av uppgifter i registret 

Personuppgiftslagen är en allmän lag i syfte att genomföra de grundläggande fri- och rättigheter som 

tryggar skydd för privatlivet samt övriga grundläggande fri- och rättigheter som tryggar skyddet för den 

personliga integriteten vid behandling av personuppgifter samt att främja utvecklandet och iakttagandet av 

god informationshantering. Lagen tillämpas både inom den offentliga och privata socialvården. 

Enligt 26 § i personuppgiftslagen har var och en utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att, sedan 

han eller hon har meddelat de fakta som behövs för att söka en uppgift, få veta vilka uppgifter om honom 

eller henne som har registrerats i ett personregister eller att registret inte innehåller uppgifter om honom 

eller henne. Ett barns intressebevakare har denna rätt beträffande uppgifter som rör det aktuella 

barnskyddsärendet. Med stöd av den avgiftsfria rätten till insyn har en registrerad och dennes lagliga 

företrädare rätt att se och på begäran få kopior av klientuppgifterna. Den registeransvarige får inte heller ta 

ut någon avgift för kopiorna om granskningsrätten utnyttjas första gången inom loppet av ett år. I samband 

med att insynsrätten utnyttjas ska den registeransvariga myndigheten ge den registrerade information om 

vilka källor som i regel används för registret samt för vilket ändamål uppgifterna i registret används och i 

regel lämnas ut. Bestämmelser om inskränkningar i rätten till insyn finns i 27 § i personuppgiftslagen. 

Personuppgiftslagens 28 § reglerar förfarandet när rätten till insyn utnyttjas. Enligt bestämmelsen ska den 

som önskar använda sig av sin rätt till insyn enligt 26 § i personuppgiftslagen begära detta i en egenhändigt 

undertecknad eller på ett därmed jämförbart sätt bestyrkt handling eller begära detta personligen hos den 

registeransvariga myndigheten. Utifrån begäran ska den registeransvariga utan obefogat dröjsmål ge den 

registrerade tillfälle att ta del av uppgifterna eller lämna uppgifterna skriftligen. Om den registeransvariga 

myndigheten vägrar att förete eller ge uppgifterna eller om uppgifterna inte har lämnats inom tre månader 

efter att begäran har framställts ska myndigheten ge ett skriftligt intyg om detta där även skälen till att 

insyn har vägrats anges. Den som har försökt få informationen kan föra saken till dataombudsmannen för 
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behandling och bedömning efter att ha fått det skriftliga intyget med motiveringen till att insyn har 

förvägrats. 

Enligt 29 § i personuppgiftslagen har en registrerad eller någon annan laglig företrädare för denne rätt att 

yrka på att en personuppgift som ingår i ett personregister och som med hänsyn till behandlingen är oriktig, 

onödig, bristfällig eller föråldrad utan obefogat dröjsmål rättas, utplånas eller kompletteras. Det är bra att 

lämna yrkandet om rättelse av personuppgifter skriftligen även om formuleringen i 29 § inte absolut 

förutsätter det. Om den registerförande myndigheten inte godkänner den registrerades yrkande ska 

myndigheten ge ett skriftligt intyg där även skälen till att yrkandet inte har godkänts framgår. Den 

registrerade som har yrkat på rättelse av sina personuppgifter kan föra saken till dataombudsmannen för 

behandling och bedömning efter att ha fått det skriftliga intyget med motiveringen till att insyn har 

förvägrats. 
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4 Intressebevakarens uppgifter och arbete med barnet  

Hanna Tulensalo  

Intressebevakarens arbete med barnet fortlöper som en process i flera faser. En generell beskrivning av 

processen ger ramar för arbetet och gör det öppet och förståeligt. Den kan även tydliggöra för 

intressebevakaren själv vilken hans eller hennes uppgift är och hur arbetet framskrider. Den kan även vara 

till hjälp för att inleda arbetet.  

Syftet med beskrivningen är inte att binda upp intressebevakarna till ett rutinmässigt arbete. 

Processbeskrivningen utgör den ram inom vilken samtliga intressebevakare kan utföra sin uppgift på sitt 

eget personliga och situationsanpassade sätt. Genom att ta fram en modell och utveckla 

kvalitetsrekommendationer för processen har vi velat ge intressebevakningen i vårt land en enhetlig grund 

att utgå från. Processbeskrivningen och kvalitetsrekommendationerna är till för att garantera att 

verksamheten är av hög klass och så enhetlig som möjligt.  

Intressebevakarna har alla olika utgångslägen. De flesta arbetar med intressebevakningen vid sidan av sitt 

arbete eller privat, medan uppgiften för en del ingår i arbetsuppgifterna. Dessutom har åtminstone en 

kommun intressebevakning där utvecklingen av denna verksamhet på det lokala planet är en arbetsuppgift 

i sig. Utgångsläget har även betydelse för hur arbetet utförs i praktiken. Intressebevakningen är en 

planmässig, avgränsad och tidsbestämd process inom klientprocessen i barnskyddet. Den har en början och 

ett slut och tjänar ett visst, övervägt syfte i ett barns totala klientrelation. Den socialarbetare som svarar för 

barnets angelägenheter ska bedöma behovet av intressebevakning. För närvarande finns det inga exakt 

avgränsade regler för när de kriterier som lagen ställer för att ansöka om intressebevakare uppfylls. 

Beskrivningen av intressebevakningen kan även hjälpa de socialarbetare som ska ansöka om 

intressebevakning att förstå vad den innebär. Beskrivningen kan underlätta socialarbetarens bedömning av 

när ett barn som han eller hon har som klient behöver intressebevakning och i vilka situationer den gagnar 

barnet.  

4.1 Barninriktad intressebevakning inom barnskyddet  
Principen om att arbetet ska utgå från och inriktas på barnet har i allt högre grad under 2000-talet blivit 

förhärskande inom barnskyddet som styrande utgångspunkt och praxis. Vad detta avser och hur det tar sig 

uttryck i det praktiska barnskyddsarbetet har varit ett centralt tema inom forskningen på senare tid (bl.a. 

Forsberg 2000 & 2002, Möller 2005, Reinikainen 2007, Hyytinen 2007, Korpinen 2008). Även barnets 

delaktighet som begrepp och praktiskt arbete har granskats (t.ex. Hotari, Oranen & Pösö 2009, Muukkonen 

2008 & 2009, Oranen 2008).  

Det barninriktade perspektivet förefaller i ljuset av forskningen rymma tre dimensioner: attityd, struktur 

och praktiskt arbete med barnet. Varje dimension ska vara rätt för att arbetet i praktiken verkligen ska vara 

barninriktat.  

Reinikainen (2007, 121) kommer i sin forskning om barnperspektivet i familjerådslag fram till att det för ett 

barninriktat arbete inte är tillräckligt med att processens struktur ger förutsättningar för det. Utöver detta 

och framför allt krävs hos de vuxna barninriktade attityder och insatser samt vilja och förmåga att skapa 

kontakt med barnet.  



56 
 

En attityd där barnperspektivet finns med torde vara grunden för allt arbete. När den vuxna är beredd och 

villig att fokusera på barnet får man en grund där det i arbetets strukturer och tidsanvändningen finns rum 

för barnet. Men det räcker inte enbart med en positiv attityd. Vuxna kan i princip förhålla sig positiva till 

mötet med barnet, men barnet får inte trots det på allvar plats i rutinerna och klientmötena.  

Syftet med olika modeller som tagits fram för processerna inom barnskyddet (bl.a. Möller 2004, 

Muukkonen & Tulensalo 2004, Muukkonen 2008) är att ge barnet en konkret och etablerad plats och 

närvaro i det praktiska barnskyddsarbetet. När barnet konkret finns med i beskrivningen av vad 

barnskyddsarbetet innehåller, är det svårare att lämna barnet obeaktat. Förbigåendet försvåras även av 

barnskyddslagen som på många sätt förpliktigar till träffar med barnet.  

Ett barnperspektiv och en plats för barnet i processen räcker inte nödvändigtvis som garanti för ett 

barninriktat arbete. Hotari, Oranen & Pösö (2009, 132) konstaterar kärnfullt i slutet av sin artikel om barns 

delaktighet: ”Praktiska frågor ska inte undervärderas. Därför är det för att förstärka delaktigheten viktigt att 

avsätta mer tid för arbetet med barnet och därigenom lära känna honom eller henne.” Man måste möta 

och träffa barnet och det är inte möjligt på något annat sätt än genom att ge barnet konkret tid. Det finns 

gott om information och praktiska verktyg (t.ex. Pesäpuus utvecklingsarbete) om hur man möter och 

bemöter ett barn.  

En intressebevakare förordnas på ansökan för att i stället för vårdnadshavaren föra barnets talan i ett 

barnskyddsärende och/eller brottmål. Intressebevakarens uppgift är att bedöma barnets bästa och att 

övervaka att så sker. Rollen som vårdnadshavarens ställföreträdare ställer intressebevakaren vid barnets 

sida och ger uttryck för intressebevakaren som en vuxen som är nära barnet.  

Intressebevakaren har en betydelsefull ställning vid barnets sida. Därför är det inte egalt på vilket sätt 

barninriktningen visar sig i intressebevakningen. Hur fläta samman attityden, strukturen och det praktiska 

arbetet med barnet till ett barninriktat sätt att agera? Trots att det primära syftet med detta avsnitt är att 

beskriva intressebevakningsprocessen innehåller det även en överblick över förhållningssättet till arbetet 

med barnet.  

Vid utvecklingen av intressebevakningen är det viktigt att fortsätta att utveckla konkreta metoder 

(bedömning och verktyg) och att dryfta förhållningssättet till arbetet.  

Intressebevakning och förhållningssätt 

Det väsentliga i rollen som intressebevakare är att föra fram barnets synvinkel och åsikt. För det andra har 

intressebevakaren rätt att bilda sig en egen åsikt om vad som är till barnets fördel och bästa och att föra 

fram den, även om den skulle skilja sig från barnets syn på saken. För det tredje är det viktigt att 

intressebevakaren stöder barnet under hela processen. Med utgång i detta bör intressebevakarens arbete 

styras av en strävan att fånga in barnets synvinkel och åsikt, att bedöma barnets bästa och att arbeta med 

barnet på känslonivå.  

Johanna Korpinen (2008, 205) konstaterar i sin forskning att vuxna fortfarande har makt att tolka barnets 

budskap och om de så vill förmedla det vidare. Sett i detta perspektiv är det väsentliga i intressebevakarens 

uppgift att förmedla barnets egen upplevelse och syn så som barnet lägger fram dem när det med hänsyn 

till barnets ålder och uttrycksförmåga är möjligt. Här bör man komma ihåg att redan mycket små barn 

förmår uttrycka sig själva och sina upplevelser. När syftet inte är att försöka tolka barnets berättelse eller 

relatera den till barnets bästa ur en vuxen synvinkel är det möjligt att föra fram även mycket små barns 
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åsikter. För att kunna fånga in barnets synvinkel måste man möta barnet som det är och lära känna barnets 

vardag som barnet självt uppfattar den. När det gäller att föra fram barnets synvinkel kommer 

intressebevakaren mycket nära till exempel de uppgifter som ett biträde vid familjerådslag har (mer om 

uppgifterna se Vuori, Saurama & Hänninen 2008, 105–106). Reinikainen (2007, 122) sammanfattar 

biträdets uppgifter på följande sätt : 

 känner barnet och barnets verklighet så väl att han eller hon kan tala för barnet  

 kan beskriva barnets situation så som barnet självt upplever den  

 lägger tydligt och strukturerat fram barnets bekymmer och önskemål  

 lyfter fram barnets styrkor.  
 

Det här kunde mycket väl även ses som ledstjärnor i intressebevakarnas arbete och därigenom som 

faktorer som styr mötet med barnet. Målet blir då att åtminstone lära känna barnets verklighet, ta reda på 

barnets upplevelser, strukturera upp barnets egna bekymmer och önskemål och att hitta barnets styrkor.  

Intressebevakarens särskilda uppgift är att bedöma vad som är för barnets bästa och att övervaka att detta 

i praktiken genomförs när man har konstaterat att vårdnadshavarna är oförmögna att göra det. Även den 

socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter ska på tjänstens vägnar övervaka att barnets bästa 

tillgodoses (24 § i barnskyddslagen). I situationer där vårdnadshavaren inte opartiskt kan föra barnets talan 

ska socialarbetaren säkerställa barnets bästa genom att ansöka om en intressebevakare för barnet. 

Socialarbetarens roll är att ansvara för barnets hela klientprocess samt bereda och fatta beslut om barnets 

angelägenheter. Intressebevakaren har ingen beslutsrätt i barnets ärende, men denne ska höras innan 

beslut fattas.  

I sitt barn- och familjeinriktade socialarbete samarbetar den socialarbetare som ansvarar för barnets 

angelägenheter med barnet, föräldrarna och barnets närmaste nätverk samtidigt som han eller hon leder 

hela klientprocessen. Intressebevakaren deltar i processen endast i den avgränsade omfattning som 

förordnandet förpliktigar till. Intressebevakaren har ingen samarbetsskyldighet och är således en opartisk 

företrädare för barnet.  

Barnets bästa styr allt arbete socialarbetaren utför. Intressebevakarens uppgift är att bedöma barnets bästa 

i den fråga som han eller hon är förordnad för.  

Viktigast vid bedömningen av vad som är till barnets bästa är kontakten med barnet. Denna kontakt måste 

finnas och den ger rätt att agera. Centralt i detta är gemensamma träffar (t.ex. klientplansdiskussioner) och 

en dialog med olika parter (t.ex. socialarbetaren, personer som sköter barnet).  

I denna bedömningsprocess ingår även att fungera som förmedlare mellan barnet och de vuxna. Sett i 

perspektiv av barnets bästa är det väsentliga onekligen hur de vuxna kan ta till sig barnets behov och se 

saker och ting ur barnets synvinkel. Intressebevakaren kan vara tolk för barnets åsikter och syn och 

samtidigt bedöma hur de vuxna svarar på dessa behov.  

Även det känslomässiga arbetet har en central ställning i intressebevakningsarbetet. Det speciella med 

intressebevakningen är att intressebevakaren inte är bunden till någon myndighetsställning, myndighetsroll 

eller myndighetsuppgift. Intressebevakaren får i ett specifikt avgränsat ärende rätten att föra barnets talan. 

Det är en roll som medför ett stort mått ansvar, men även möjligheter.  
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Intressebevakaren kan relativt fritt och informellt lära känna och skapa kontakt med barnet. Den press som 

hör ihop med beslut, tidtabeller m.m. avspeglar sig inte på träffarna med barnet. Intressebevakarens frihet 

från att inte behöva fatta beslut, dennes neutralitet och opartiskhet kan bidra till väcka barnets förtroende. 

Det öppnar en mer fruktbar mark för genuin öppenhet för barnets synvinkel.  

Det är en viktig uppgift för intressebevakaren att stödja barnet under hela processen. Att stödja betyder att 

finnas till vid sidan av barnet och att vara lyhörd även för barnets känslor. Intressebevakaren bör ge barnet 

möjlighet att uttrycka sina känslor och även hjälpa barnet att namnge dem. Intressebevakaren fungerar 

som vårdnadshavarens ställföreträdare, inte som socialarbetare eller terapeut, varför arbetet på känslonivå 

i denna uppgift avser samma vanliga färdigheter som en vårdnadshavare har att vara lyhörd för hur barnet 

uppfattar situationen.  

 

4.2 Faserna i intressebevakarens arbete 
 

Inledande fas 
 
 

samtycke, basfakta och fastställande av uppgift 
information om att intressebevakare har förordnats 
 
träffar för att lära känna barnet (1–3 gånger) 
dokumentation om barnet 
eventuell kontakt med föräldrarna, övriga anhöriga och personer och instanser som 
sköter barnet 

Kartläggning av 
bakgrunden 

Arbetsfas 
– möten i 
anslutning till 
förvaltnings-
processen: 
planering, 
bedömning och 
beslutsfattande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– intresse-
bevakarens eget 
arbete 
 
 

Utredning av 
behovet av 
barnskydd 
 
skriftligt 
sammandrag och 
träff i anslutning till 
detta 
 
 

Öppenvård 
 
diskussioner för att 
lägga upp 
klientplan 
förhandlingar 
möten för 
att ordna 
öppenvård 

Omhändertagande 
 
hörande 
handläggning i 
förvaltnings- 
domstolen 
 
val av plats för vård  
utom hemmet 

Vård utom 
hemmet 
 
diskussioner för 
att lägga upp 
klientplan 
 
begränsande 
åtgärder 
 
ändring av 
vårdplats  
utom hemmet 
avslutande av 
vård utom 
hemmet 

 
intressebevakaren vid sidan av barnet: träffar med barnet, arbete på känslonivå, 
återkoppling från barnet 
kontakt med personer och instanser som sköter barnet 
skötsel av barnets angelägenheter 
 

Avslutande av 
intresse-
bevakningen 

information om avslutandet 
träff med barnet och en slutbedömning 
dokumentering av intressebevakningen i till exempel barnskyddshandlingarna 
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1. Inledande fas 

Syftet med den inledande fasen är att planera och ansöka om intressebevakning. Den socialarbetare som 

svarar för barnets ärende bedömer behovet av intressebevakning. Även om intressebevakarens egentliga 

arbete börjar först efter domstolens förordnade av intressebevakare är denne onekligen med även i 

ansökningsfasen. Socialarbetaren ska kontakta den tilltänkte intressebevakaren för att få dennes samtycke 

till uppdraget. För att intressebevakaren ska kunna ge sitt samtycke måste denne ha åtminstone basfakta 

om klienten och den uppgift för vilken intressebevakare söks. Kontakten mellan socialarbetaren och 

intressebevakaren kan här i någon mån även avse att dessa i samråd fastställer 

intressebevakningsuppgiften. 

Intressebevakarens arbete börjar när han eller hon får ett skriftligt beslut om intressebevakningsuppdraget. 

Beslutet innehåller en definition av uppgiften och befogenheterna. Den viktigaste principen här är att 

intressebevakarens arbete i varje klientsituation förlöper individuellt och efter intressebevakarens 

övervägande. Intressebevakaren är oberoende av övriga aktörer och förordnandet är alltid personligt. 

Därför har denne rätt att agera på det sätt han eller hon finner bäst med hänsyn till vad som är nödvändigt 

och tillräckligt för att tillgodose barnets bästa och företräda barnet. 

2. Kartläggning av bakgrunden 

Arbetet med barnet börjar med en kartläggning av bakgrunden. Syftet är att samla basfakta om barnet och 

barnets livssituation. Här är det viktigt att lära känna barnet och eventuellt barnets anhöriga samt att 

informera barnet om intressebevakningen och om hur den förlöper. Närmare uppgifter om hur ansökan om 

intressebevakning görs finns i kapitel 2. 

Kartläggningen innehåller följande: lära känna barnet, sätta sig in i handlingarna om barnet och 

klientrelationen, kontakt med barnets föräldrar och andra närstående samt kontakt med personer och 

instanser som sköter barnet och barnets ärende. Bakgrundsuppgifterna och träffarna för att lära känna 

barnet ingår alltid i uppgiften, de övriga kontakterna skapas från fall till fall. 
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3. Arbetsfas 

Intressebevakningens arbetsfas kan innehålla arbetsuppgifter av olika slag. De viktigaste är arbetet med 

barnet och företrädandet av barnet. Viss skötsel av barnets ärenden kan också förekomma och i mån av 

God praxis 

Bakgrundsuppgifter om barnet 

Sätt dig lugnt och sansat in i handlingarna om barnet, lämna rum för barnets egen berättelse 

och knyt kontakt med barnet (inte till handlingarna …).  

Försök undvika överlappande arbete med andra aktörer. Det är bra att avtala om 

arbetsfördelningen för att barnet inte ska belastas med alltför många ”förhör”.  

 

Möte med barnet 

Att möta barnet är intressebevakarens viktigaste uppgift!  

Målet är att träffa barnet personligen och på tu man hand.  

Om det är fråga om ett mycket litet barn (0–3 år) är det bra att lära känna barnet (även) 

tillsammans med en förälder.  

Träffarna med barnet kan ske till exempel på vårdplatsen utom hemmet, i hemmet eller 

någon annanstans.  

Försök att ta reda på barnets åsikt om träffen.  

Om det finns skäl att försäkra sig om till exempel säkerheten vid ett hembesök, kan besöket 

göras tillsammans med en annan person. En bra praxis är att personen inte är barnets 

socialarbetare utan till exempel någon annan anställd på socialförvaltningen. Det stärker 

barnets och föräldrarnas uppfattning om att intressebevakaren är en opartisk företrädare 

för barnet.  

 

Kontakt med barnets föräldrar och övriga närstående 

Visa respekt för barnets och föräldrarnas relation när du träffar barnet. Fäst uppmärksamhet 

vid det som är positivt i relationen, men förbigå inte saken om barnet helt uppenbart har 

behandlats fel. Barnet har rätt till moraliskt korrigerande upplevelser (Hyytinen 2007, 28) för 

att uppfattningen om gott och ont, rätt och fel inte ska förvrängas till följd av att barnet har 

blivit illa behandlat.  

Försök också att se till att föräldrarna får berätta om sin syn på barnet och barnets behov.  

Beakta barnets övriga närstående och var vid behov i kontakt med personer som barnet 

självt berättar om som viktiga för honom eller henne.  

Kom ihåg att berätta för barnet vem du har kontakt med och varför. 
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möjlighet även annat arbete med barnet. Dokumentation av intressebevakningen ingår som en liten del i 

arbetet. Härnäst beskriver vi mer ingående målen och genomförandet av de olika arbetsuppgifterna. 

a) Uppgifterna och arbetet med barnet 

Målet är att stödja barnet vid olika möten, bistå och arbeta med barnet i kontakter med myndigheter och 

vid behov tala med eller för barnet (om barnet inte självt vill berätta). Situationer av detta slag är till 

exempel förhandlingar, diskussioner vid utarbetandet av klientplan, rättegång och olika besök (t.ex. på 

vårdplatsen utom hemmet). Utöver att stödja och verka tillsammans med barnet vid möten är det viktigt 

att med barnet gå igenom mötena och de beslut som har fattats (information och mer ingående 

förklaringar) samt att klargöra för barnet vad som kommer att hända i fortsättningen. 

b) Företräda barnet 

Målet är att intressebevakaren ska företräda barnet och barnets ärende i myndighetsnätverk, i diskussioner 

om barnets bästa samt föra fram barnets åsikt när åtgärder planeras och barnet självt inte är närvarande. 

Intressebevakaren ska höras vid möten som rör barnskyddsärendet, när planer görs upp och beslut fattas. 

Intressebevakarens juridiska roll och uppgift i barnskyddsprocessens olika faser presenteras mer ingående i 

kapitel 3. 

c) Skötsel av barnets ärenden 

Målet är att samarbeta i barnets ärende och att sköta barnets ärende i myndighetsnätverken. Detta kan 

avse bland annat samarbete med en socialarbetare eller ett rättsbiträde samt upprättande av ett skriftligt 

utlåtande på begäran till exempel inför en rättegång. 

d) Annat arbete med barnet 

För att kunna föra barnets talan, bedöma barnets bästa och företräda barnet vid olika möten ska 

intressebevakaren sätta sig in i barnets synvinkel och värld. Detta förutsätter att intressebevakaren träffar 

och hör barnet.  

Under arbetsfasen är det bra om intressebevakaren träffar barnet även i andra än officiella sammanhang 

för att kunna hålla kontakt med barnet och för att höra barnets önskemål och kunna erbjuda barnet stöd. 

e) Dokumentering 

Avslutandet av en intressebevakning på ett barnvänligt sätt kan kräva att intressebevakaren dokumenterar 

det arbete som har utförts. Materialet från mötena under processens gång kan intressebevakaren efter 

processen lämna över till barnet eller bifoga till barnskyddshandlingarna. 
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4. Avslutande av intressebevakningen 

Målet är att den process som inletts med barnet och andra personer och instanser ska avslutas på ett 

välplanerat och barnvänligt sätt. Viktigt är att barnet vet om att processen tar slut och att man träffar 

barnet. Det är också bra att ge barnet möjlighet att bedöma arbetet och åtminstone i slutet säga sin åsikt 

om intressebevakningen. 

När intressebevakningen avslutas är det viktigt att komma ihåg följande: 

 träffar (åtminstone med barnet, i vissa fall även med föräldrarna och andra närstående) 

 meddelande till samarbetsparterna 

 slutbedömning (viktiga är barnets upplevelser, eventuellt även ett sammandrag tillsammans med 
socialarbetaren) 

 beslut om förvaring av handlingarna. 

God praxis: intressebevakaren tillsammans med barnet  

vid diskussioner inom barnskyddet 
 

När intressebevakaren tillsammans med eller som företrädare för barnet deltar i möten inom 

ramen för barnskyddsprocessen är det bra att beakta följande (jmf. Vuorio, Saurama & Hänninen 

2008, 191–192, Ervast & Tulensalo 2006, 19–20, Reinikainen 2007, 122):  

 

Inför mötet  

Försäkra dig om att barnet vet vad mötet handlar om, vilka som är närvarande och hur mötet 

förlöper.  

Ta reda på hur barnet har det just då och vad han eller hon eventuellt önskar föra fram vid mötet 

(särskilt viktigt om barnet inte självt är med).  

 

Under mötet  

Försäkra dig om att barnet kan känna sig så tryggt som möjligt  

Tala om barnets liv med respekt.  

Fäst uppmärksamhet även vid det som har fungerat bra, barnets starka sidor och resurser.  

Fokus vid mötet ska ligga på barnet.  

 

Efter mötet  

Gå med barnet igenom mötet och de känslor som det som togs upp väckte hos barnet.  

Försäkra dig om att barnet har hört och förstått vad som har avhandlats och beslutats på mötet.  

Upprepa vid behov vad som kommer att hända härnäst. 
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4.3 Intressebevakaren tillsammans med barnet vid utredning av misstanke om 

sexuellt utnyttjande och misshandel  
  

Inledande fas 
 

samtycke, basfakta och fastställande av uppgiften 
information om att intressebevakare har förordnats 
 
dokumentation om barnet 
träffar för att lära känna barnet (1-3 gånger) 
kontakt med övriga närstående samt personer och instanser som sköter 
barnet 
ansökan om rättsbiträde/advokat för barnet (om barnet inte redan har 
en sådan) 
 

Kartläggning av 
bakgrunden 
 

Arbetsfas 
 
– möten i anslutning till den 
straffrättsliga processen 
– intressebevakarens eget 
arbete 
 

Förundersökning 
 
Förhör 
 
 

Åtalsprövning 
 
 

Domstolshandläggning 
 
Rättegång 
 

 
SAMARBETE MED BARNETS RÄTTSBITRÄDE 

 
träffar med barnet (på tu man hand eller tillsammans med rättsbiträdet) 
kontakter (åklagaren, barnets socialarbetare) 
 

 
Avslutande av 
intressebevakningen 
 

 
genomgång av domstolsbeslutet tillsammans med barnet 
ombesörjande av barnets säkerhet 

Tabell 2. Intressebevakning i en straffrättslig process  

I straffrättsliga processer har barnets intressebevakare traditionellt varit en jurist. Juristen har samtidigt 

kunnat fungera både som rättsbiträde och intressebevakare. Vid denna traditionella praxis där juristen är 

både rättsbiträde och intressebevakare blir barnets upplevelse av den straffrättsliga processen, som ju 

handlar om barnet självt, beklagansvärt ofta obehandlad och osynlig. Barnets rätt till delaktighet möjliggörs 

om barnet har en intressebevakare som för barnets talan och som är insatt i arbete med barn även i 

straffrättsliga processer. Här är det viktigt att det vid sidan av intressebevakaren finns ett rättsbiträde med 

uppgiften att stå för det juridiska kunnandet i processen. Intressebevakarens uppgift är att fokusera på 

mötet med barnet och att förmedla barnets synvinkel under hela processens gång. Intressebevakaren ska 

se till att barnets synvinkel beaktas i alla faser och under hela processen och genom sitt inflytande bidra till 

en så barnvänlig process som möjligt. 

Intressebevakarens uppgift är givetvis inte att utreda det misstänkta brottet, utan det hör till 

åtalsprövningen och domstolen. Förhören med barnet sköts antingen av polisen eller av experter och 

förlöper enligt ett noggrant strukturerat schema (t.ex. Hirvelä 2007, 83–97).  

Intressebevakaren behöver och ska inte heller sätta sig in i det misstänkta brottet och händelserna kring 

det när han eller hon träffar barnet, utan ska fokusera på barnets vardag, liv och verklighet. Men om det 
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inträffade kommer upp när intressebevakaren lär känna barnet bättre, kan och bör denne diskutera saken. 

Intressebevakarens uppgift är att skapa sig insyn i barnets känslo- och upplevelsevärld och ge sitt stöd för 

att barnet ska kunna uttrycka sina känslor. Om det vid mötet med barnet kommer fram omständigheter 

som hör ihop med brottsmisstanken ska intressebevakaren ta upp dem med barnet framförallt med grund i 

känslor som de väcker hos barnet. Intressebevakaren kan även klargöra för barnet hur den egentliga 

utredningen av det eventuella brottet går till.  

Intressebevakaren tar kontakt med barnets föräldrar och andra närstående vid behov och beroende på 

situationen. Intressebevakaren ska bedöma situationen med avseende på om det är bra att ha kontakt med 

barnets föräldrar eller övriga närstående (som alltså kan vara misstänkta för brottet) eller inte. Det kan i 

varje fall bli aktuellt att informera föräldrarna om intressebevakningen, om ingen annan instans gör det. 

Om barnet inte sedan tidigare finns med i barnskyddets handlingar, där det går att läsa om hur instanser 

och personer som har haft hand om barnet ser på barnet, kan det vara bra att intressebevakaren har 

kontakt med någon av dessa. På så sätt kan intressebevakaren komplettera sin bild av barnet och barnets 

liv vid sidan av barnets egen berättelse. Intressebevakaren kan vid behov även konsultera andra experter 

om han eller hon till exempel vill ha barnpsykiatrins syn på barnets situation. Denna information 

vidarebefordrar intressebevakaren till rättsbiträdet bland annat för att fastställa ersättningsanspråken. 

Principen om barnets bästa är inte styrande för rättegångsprocessen där syftet är att fastställa om den 

åtalade är skyldig eller oskyldig. Av denna anledning kan deltagandet i rättegången vara mycket krävande 

för en ung människa (15 år fyllda deltar). Här kan dock en intressebevakare som är insatt i den unga 

personens ärende och syn på saken försöka bidra till att han eller hon inte alls behöver infinna sig. Om det 

inte lyckas kan intressebevakaren på alla möjliga sätt försöka stödja den unga personen under rättegången.  

En viktig uppgift för intressebevakaren är att under rättegången se till att barnets synvinkel beaktas och att 

klargöra barnets liv som helhet. Intressebevakaren är inte bunden av barnets åsikt och kan därför lägga 

fram både det som barnet har sagt och sin egen syn på barnets situation. Intressebevakaren kan även lägga 

fram ersättningsanspråk på barnets vägnar. 

Det är viktigt att intressebevakaren före rättegången diskuterar rättegångens förlopp med 

rättegångsbiträdet och arbetsfördelningen mellan dem. Det är också mycket viktigt att förbereda den unga 

personen på rättegången bland annat genom att berätta hur det går till och vilka som är närvarande.  

När domstolen har fattat sitt beslut går intressebevakaren igenom och diskuterar det tillsammans med 

barnet. Det är viktigt att intressebevakaren stöder barnet även efter rättegångsprocessen eller ser till att 

barnet får tillräckligt med stöd.  

Sannolikt är barnet under den straffrättsliga processen åtminstone klient hos barnskyddet eller placerat 

utom hemmet. Intressebevakaren kan även ha haft uppgifter i anslutning till barnskyddsprocessen och kan 

således fungera som en länk mellan dessa två processer. På så sätt får även barnskyddet på ett enkelt sätt 

information om att processen har avslutats (och eventuellt även intressebevakningen). Om barnet av någon 

anledning inte är klient hos barnskyddet under processen (eller intressebevakare har utsetts endast för den 

straffrättsliga processen) ska intressebevakaren när processen avslutas göra en bedömning av behovet av 

barnskydd och ha kontakt med barnskyddet.  

Ett brottmål kan vara en svår och förvirrande upplevelse för ett barn. Principen om barnets bästa är inte 

styrande i en straffrättslig process och barnet kan under processen behandlas som en vuxen. Det finns 
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också anledning att fundera på vilka ”spår” detta lämnar hos ett barn, till exempel när processen inte leder 

till åtal. Hur blir fortsättningen på ärendet och livet i familjen efter rättegången? Vad händer med barnet 

om straffprocessen har inletts på barnets initiativ (till exempel sedan barnet har berättat om saken)? 

Känner barnet skuld eller skuldbelägger föräldrarna barnet? I situationer av detta slag kan 

intressebevakaren bidra till att barnet får den hjälp och det stöd han eller hon behöver till exempel via 

barnskyddet.  

4.4 Klientberättelser  
Klientberättelserna är exempel på hur intressebevakning kan gå till. Här följer två berättelser som gäller 

barnskyddsprocesser där intressebevakaren i den ena är med i både barnskyddsprocessen och den 

straffrättsliga processen. Berättelserna är verklighetsbaserade, men har omarbetats för att barnet inte ska 

kunna identifieras.  

I det första fallet inleddes barnets klientrelation hos barnskyddet när barnet var 5 år. Till en början fick 

barnet och familjen stöd inom öppenvården. Med tiden förvärrades barnets situation så att både 

brådskande placering och placering utom hemmet behövdes.  

Föräldrarnas skilsmässa förvärrade situationen ytterligare. Konflikterna mellan föräldrarna och deras gräl 

om barnet ledde slutligen till att barnet omhändertogs och placerades utom hemmet. Medan barnet var 

placerat utom hemmet beslöt socialarbetaren att ansöka om en intressebevakare för barnet. Motiveringen 

var föräldrarnas inbördes stridigheter som överskuggade barnets bästa eftersom föräldrarna var 

oförmögna att komma överens om de angelägenheter som rörde barnet.  

När intressebevakningen inleddes var barnet 10 år och placerat i en fosterfamilj. En intressebevakare 

förordnades för att bevaka barnets bästa och föra barnets talan i frågor som gällde omhändertagandet och 

placeringen i fosterfamilj.  

Intressebevakaren började med att träffa barnet hos den familj där barnet bodde. Träffarna i början blev 

tre och deras huvudsakliga syfte var att intressebevakaren och barnet skulle lära känna varandra och att 

klargöra barnets åsikter.  

Intressebevakaren träffade även barnets föräldrar för att klargöra sin roll i förhållande till dem. Föräldrarna 

tog även aktivt kontakt med intressebevakaren.  

En av intressebevakarens viktiga uppgifter var att företräda barnet vid de diskussioner då klientplanen 

lades upp. För föräldrarna var det omöjligt att närvara samtidigt vid ett möte och det avtalades därför om 

separata möten med mamman och pappan. Barnet var inte närvarande vid dessa möten utan företräddes 

av intressebevakaren. Intressebevakaren träffade alltid barnet före mötena för att gå igenom hur barnet 

hade det och vad barnet ville föra fram vid diskussionerna.  

Vid planeringsmötena förde intressebevakaren fram barnets åsikter som de var och berättade dessutom sin 

egen syn på barnets bästa och hur det kan tillgodoses. Efter mötena redogjorde intressebevakaren för 

barnet vad man hade talat och avtalat om.  

Bortsett från diskussionerna om klientplanen träffade intressebevakaren barnet även i fosterfamiljen. Detta 

skedde delvis på barnets önskan, delvis på intressebevakarens eget initiativ för att hålla sig ajour med hur 

barnet hade det och vad barnet önskade. Vid det fortsatta arbetet är målet att även barnet ska delta i de 

gemensamma mötena. Då blir intressebevakarens roll vid mötena att agera tillsammans med barnet.  
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I intressebevakarens uppgifter ingick även att hålla tät kontakt med barnets socialarbetare och fosterhem. 

Vid samarbetet med fosterhemmet var barnet alltid närvarande. Intressebevakaren förde fram sådana 

frågor som det var svårt för barnet att självt berätta om.  

Under placeringen i fosterfamiljen krävdes begränsande åtgärder. Intressebevakaren gick igenom beslutet 

med barnet för att förklara vad det byggde på och vad syftet med det var.  

Intressebevakaren har upplevt sin närvaro som lugnande för barnet. Barnet är övertygat om att 

intressebevakaren bevakar dess intressen trots att de ibland har olika åsikter. Intressebevakaren förde fram 

barnets talan på ett neutralt sätt inför beslutsfattandet och barnets åsikter och intressen kom bättre fram 

trots de grälande föräldrarna.  

I det andra fallet var barnet klient hos barnskyddet och familjen omfattades av öppenvården när 

barnskyddet fick vetskap om misstänkt misshandel. Som stödåtgärd från barnskyddets sida sattes placering 

inom öppenvården in (vårdnadshavarna motsatte sig inte detta) och en polisanmälan om misstanken 

gjordes. Ansökan om intressebevakare för barnet anhängiggjordes.  

Intressebevakaren samtyckte till uppdraget och inväntade beslutet. Efter att beslutet kom inleddes 

samarbetet med barnets rättsbiträde och intressebevakaren träffade barnet för att lära känna barnet. 

Eftersom barnet var litet och ofta fick besök av sin förälder skedde intressebevakarens besök tillsammans 

med föräldern på vårdplatsen. Till intessebevakarens uppgifter hörde även att berätta för föräldern om 

intressebevakningen och dess innehåll. Intressebevakaren lärde känna barnet genom direkt kontakt men 

även genom observationer och diskussioner om barnet och dess bakgrund med föräldern. 

Intressebevakaren tog del av handlingarna om barnet först efter att ha träffat barnet ett antal gånger.  

Intressebevakaren hade tät kontakt med rättsbiträdet, vars uppgift är det juridiska i processen. 

Rättsbiträdet uppskattade att få höra intressebevakarens åsikter om barnets situation. Utöver kontakten 

med rättsbiträdet deltog intressebevakaren i förundersökningen genom att vara närvarande vid förhören 

med barnet. Eftersom barnet var yngre än tre år förhördes barnet inte utan polisen frågade 

intressebevakaren om dennes syn på barnet och dess situation.  

Den första kontakten med barnskyddsprocessen knöts vid diskussionerna om klientplanen där 

intressebevakaren var med. Därefter fortsatte intressebevakningen så att intressebevakaren hade kontakt 

med både rättsbiträdet och socialarbetaren. Intressebevakaren träffade även barnet. Barnet var 

fortfarande placerat utanför hemmet eftersom man vid förhandlingarna kom fram till att placeringen ska 

fortgå åtminstone medan åtalsprövningen pågår.  

Rättegångsprocessen gick vidare och åklagaren fattade ett beslut som dock intressebevakaren och 

rättsbiträdet var missnöjda med. De beslöt att begära en ny utredning hos åklagaren. Intressebevakaren 

informerade barnets förälder.  

Efter begäran om ny utredning hölls en ny diskussion inom barnskyddet där man beslutade att ändra 

öppenvårdplaceringen till omfattande stödåtgärder i hemmet. Intressebevakaren träffade barnet även i 

hemmet.  

Sju månader efter misstanken hölls en rättegång där både barnets rättsbiträde och intressebevakare var 

med. Rätten förklarade den misstänkte oskyldig och processen avslutades.  
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I det här exemplet ser man även nyttan av att förordna en intressebevakare samtidigt för både straff- och 

barnskyddsprocessen. Intressebevakaren fungerade som en länk mellan dessa två processer. 

Intressebevakaren var väl insatt i straffprocessens gång och kunde informera barnskyddet om det. Till dess 

hade barnskyddet förbehållsamt med sina åtgärder i väntan på vad den straffrättsliga processen skulle föra 

med sig, som eftersom den följer sitt eget schema kan fortgå länge. När det är fråga om ett mycket litet 

barn finns det anledning att noga överväga hur länge en placering utom hemmat bör fortgå. Finns det 

anledning att vänta på att hela straffprocessen avslutas eller kan man fatta beslut trots att processen 

pågår? I det här fallet bidrog intressebevakarens medverkan till beslutet att i stället för placeringen inom 

öppenvården vidta andra åtgärder för att stödja barnet och familjen trots att den straffrättsliga processen 

inte var avslutad. Efter att rättegången och intressebevakningen avslutades fortsatte barnskyddsprocessen 

i form av åtgärder inom barnskyddet. På detta sätt kunde intressebevakaren vara säker på att barnet och 

familjen fick det stöd de behövde efter att intressebevakningen upphörde.  
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